Sluttrapport – Arbeidsgruppe OL/PL 2030
Alle bilder i rapporten er fra Ungdoms- OL 2016, Lillehammer
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Sammendrag
Denne rapporten oppsummerer arbeidet til Arbeidsgruppe OL/PL 2030. Arbeidsgruppen ble i 2018 nedsatt som følge av vedtak i kommunestyret i Lillehammer kommune (sak
42/18).

Ønske om nye vinterolympiske/ paralympiske (OL/PL) leker i Innlandet er ikke et nytt ønske. Etter Lillehammer - OL/PL i 1994 har en jobbet sammen med Oslo om en søknad
til 2022, samt gjennomført Ungdoms- OL i 2016. Arbeidsgruppen har i denne omgang ikke hatt et mandat til å skrive en OL/PL søknad, men til å være en faktaleverandør når
det gjelder utredninger knyttet til kostnader og en beskrivelse av hva som skal til for å kunne komme frem til en formell søknad.
Arbeidsgruppen har jobbet mye med forankring i forhold til politikk, næring og idrett. Det har vært viktig å lytte til interesserte parter, for å finne ut hvordan en best kan
tilpasse seg frem mot en fremtidig OL/PL- søknad. Summen av innspill og de faglige rapportene gjør at arbeidsgruppen og styringsgruppen anbefaler at et fremtidig OL/PL bør
arrangeres i aksen Ringebu – Oslo, med sonderinger mot Trondheim. I tillegg til forankring har arbeidsgruppens hovedoppgave vært å få utredet hva et eventuelt nytt OL/PL i
regionen vil koste, samt hvordan en bør organisere seg i forhold til en søknad.

Arbeidsgruppen anbefaler at et fremtidig OL/PL med base i Innlandet må bygge på verdiene Nøkternhet – Gjenbruk – Folkelig – Bærekraftig. Spesielt gjenbruksbegrepet blir
løftet opp for å sikre at anlegg, kompetanse og kapasitet er til stede i regionen.
Arbeidsgruppen har innhentet utredninger fra Vista Analyse, BDO og Høgskolen i Innlandet. Når det gjelder kostnadsbilde har en konkludert med at spredning av øvelser vil
være avgjørende for kostnaden. Jo mer spredt et fremtidig OL/PL blir arrangert, jo høyere kostnad. De kostnadsbildene som er beskrevet varierer fra 26,6 – 34,5 milliarder
kroner. Alle utregninger som er gjort knyttet til kostnader, er gjort av Vista Analyse.
BDO har beskrevet en tidslinje i for en søknad, samt at de har vurdert hvordan en bør organisere et søkerselskap, og hva en eventuell søknad er beregnet til å koste. I følge
BDO må en regne 60 – 80 millioner kroner på en søknad om OL/PL, med dagens krav til KS1 (kvalitetssikring av konseptvalg) og KS2 fra Finansdepartementet.
Rapporten avsluttes med en drøftingsdel knyttet til om forutsetningene for en fremtidig OL/PL- søknad er på plass per nå. Arbeidsgruppen peker på at det lokalt og regionalt
er stor entusiasme for en ny OL/PL- søknad, men at det på nasjonalt nivå er mer usikkerhet. Den er i hovedsak knyttet til signaler fra regjeringen, og hvorvidt NIF/NOK (Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) faktisk ønsker et nytt norsk OL/PL. Arbeidsgruppen peker på at 2 av 4 kriterier for en ny OL/PL- søknad per nå, ikke er
fullt ut oppfylt, men at det er positiv utvikling, spesielt i idretten.
Arbeidsgruppen anbefaler kommunestyret i Lillehammer å fortsette arbeidet mot et fremtidig OL/PL. En anbefaler å gå i dialog med Norges idrettsforbund, overlevere alt
materiale som er utviklet siste 2 år, og stille seg til disposisjon for deltagelse i de sonderinger Idrettstinget har vedtatt.
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1. Innledning
• Vi har sett på muligheter og kostnader
ved å arrangere PL/OL i Norge igjen. Om
vi skal gjøre er det, er det opp til idretten
å bestemme. Derfor håper vi Idrettstinget
i mai lander på at dette bør Norge
utrede.

❖ Mandat
❖ Arbeidsgruppens sammensetning
❖ Styringsgruppens sammensetning

• Vi tror det er viktig at de har mest mulig
fakta for å ta avgjørelsen.
• Om det blir i 2030 eller 2034 er ikke
avgjørende. Arbeidet er relevant uansett
hvilke år man sikter mot.

• Vi tror det er viktig at Norge holder
arbeidet med PL/OL i gang. Nettverk og
kontinuerlig fokus på å komme i posisjon
om noe skulle endre seg, er viktig.
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Arbeidsgruppen sitt mandat
Arbeidsgruppen sitt mandat ble vedtatt i Lillehammer kommunestyre 26. april 2018
(saksnummer 42/18 Vedlegg 2). Selve mandatet er vedlegg 1 til rapporten. I mandatet
står det at:
«Skal en igjen søke om Olympiske & Paralympiske vinterleker (OL/PL) på Lillehammer er
en avhengig av at arrangementet er ønsket av idretten, og at det er en bred tverrpolitisk
enighet innad i kommunen og regionen. En trenger å enes om et konsept for fremtidige
leker som gjør at et samlet Norge står bak ønsket om å søke et OL/PL med base i
Lillehammer og Innlandet.

Flere politiske partier har på fylkesplan gjennom sine årsmøter vedtatt at en er positive
til en fremtidig OL søknad på Innlandet. Vedtakene er prinsipielle mer enn at de har tatt
stilling til et fremlagt konsept. For rådmannen er det viktig å få et tydeligere bilde av
hvordan en tenker et fremtidig OL/PL på Lillehammer arrangert, samt at en får avklart
nødvendige rammebetingelser, før det legges frem en sak til politisk behandling. Det
settes derfor ned en arbeidsgruppe som skal beskrive hvordan et fremtidig OL/PL med
base på Innlandet og Lillehammer kan se ut.

«Jeg håper virkelig IOC og kommende
arrangørnasjoner tar hensyn til at det i
fremtiden arrangeres bærekraftige leker
hvor idretten, gleden, konkurransene,
drømmene og kameratskapet står i
sentrum» (Mikko Kokslien, Sochi, 2014)

Rådmannen ønsker at arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i OL/PL arrangert 2030
Det som har vært av debatter og medieinteresse i forhold til et fremtidig Lillehammer
OL/PL så langt har gått på hvor stor «del av landet som skal tas i bruk». Et nasjonalt
versus et mer kompakt OL/PL er et av de sentrale spørsmålene i denne fasen».

ARBEIDSGRUPPEN SITT MORALSKE MANDAT

Arbeidsgruppen har i samarbeid med styringsgruppen gjort justeringer i forståelsen av
mandatet underveis. En har lagt større fokus på forarbeid knyttet til utredninger,
gjennom forankringsarbeid fremfor å gjøre flere rene utredninger.

Arbeidsgruppen mener at den i samarbeid med styringsgruppen har svart opp
rådmannens mandat, men at det selvsagt mangler flere utredninger før en eventuelt er
klar for å gå videre mot en formell søknad.
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Sammensetning av arbeidsgruppe
Politisk sak 42/18 (Vedlegg 2) beskriver på en utfyllende måte hvordan sammensetningen
av arbeidsgruppen bør være. I saken står det at:

Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer:
•

Audun A. Amdahl(Leder)

•

Ingunn Trosholmen

ET eventuelt OL/PL med base i Lillehammer i 2030 må være bredt forankret i Lillehammersamfunnet. Rådmannen ønsker derfor også at næringslivet er representert i
arbeidsgruppen.

•

Eiliv Furuli

•

Mikko Kokslien

Rådmannen mener at arbeidsgruppen bør bestå av 10-12 personer. Det er en forutsetning
at begge kjønn er representert og et mål om balansert representasjon. Videre vil
rådmannen tilsikte en aldersmessig fordeling der hovedtyngden av deltakerne fortsatt er i
yrkesaktiv alder i 2030, men der det også er rom for aldersuavhengig kompetanse».

•

Merethe Sandum

•

Geir Bjørke

•

Jostein Buraas

En valgte tidlig at en ikke ønsket å ha vararepresentanter til arbeidsgruppen. Antallet ble
derfor utvidet noe fra ønsket om 10 – 12, slik at ikke gruppen ble for sårbar knyttet til
frafall til møter.

•

Magne Vikøren

•

Sidsel Brath

I tillegg til de ordinære medlemmene i arbeidsgruppen har Erik Ulateig vært observatør i
arbeidet (hadde et ansettelsesforhold knyttet til NIF/NOK). I 2019 har Erik Ulateig gått inn
som ordinært medlem (byttet jobb), mens Jostein Buraas og Mikko Kokslien har startet i
NIF/NOK og derfor gått ut av gruppen.

•

Ellie Eldbjørg Lein

•

Randi Lo

•

Marte Kjernsholen

•

Eirik Høyme Rogn

•

Kjersti Bjørnstad

•

Oddvar Møllerløkken

«Rådmannen ønsker derfor at flere av de som var sentrale i Ungdoms OL 2016 også blir
sentrale i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen innledet ved oppstart et samarbeid med Lillehammer Olympic and
Paralympics Studies Center ved Høgskolen i Lillehammer (HINN). Som følge av dette har
studentene Ida Haugstad Stake og Karoline Conradi Øksenvad deltatt i arbeidsgruppen.
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Sammensetning av styringsgruppe
Kommunestyresak 42/18 (Vedlegg 2) fastsetter også at det skal være en styringsgruppe knyttet
til OL/PL arbeidet. I saken star det at: I tillegg til arbeidsgruppen settes det ned en
styringsgruppe der rådmannen ønsker at følgende deltar:
Ordfører ,opposisjonsleder, fylkesordfører Hedmark/ Oppland, leder av idrettsrådet, rådmannen
og nasjonal talsperson
I ettertid så en at de posisjoner som ble beskrevet og vedtatt i saken hadde en uheldig
kjønnsbalanse. Det ble derfor gjort noen endringer i etterkant av det første møtet.
Styringsgruppen har siden bestått av:
•

Espen Granberg Johnsen (leder)

•

Tord Buer Olsen

•

Aud Hove

•

Arnfinn Nergaard

•

Kjersti Bjørnstad (representant for arbeidsgruppen)

•

Britt Brørby (Tore Stubrud som vara)

•

Bjørgulv Noraberg

•

Ole Rolstad

•

Tomas Holmestad

Leder av arbeidsgruppen har hatt møterett og vært referent for styringsgruppen.
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2. Arbeidsgruppen sitt arbeid

❖
❖
❖
❖

Prosess/ Metodikk
Kommunikasjon
Forankring
Anbefaling
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Prosess/ Metodikk
Arbeidsgruppen har totalt hatt 10 møter. Frekvensen har vært ca. 1 møte pr. måned.
Møtene har vært holdt i Kristins hall, Maihaugen, Idrettens Hus, Clarion Collection
Hotel Hammer og Scandic Lillehammer Hotel. Saksliste med vedlegg har vært sendt
ut senest 1 uke før hvert møte. Møtene har, med lunch, hatt varighet på ca. 4 timer.
3 av møtene har vært fellesmøter mellom arbeidsgruppe og styringsgruppe.

Deretter ble det laget en interessentanalyse. Basert på interessentanalysen har gruppene
næring – idrett og politikk, hatt samtaler med personer og organisasjoner lokalt, regional
og nasjonalt om:
1.

Hva skal til for at du/ dere ønsker et nytt OL I Norge?

De første tre møtene i arbeidsgruppen bar preg av usikkerhet i forhold til hvordan en
skulle løse hovedproblemstillingene i mandatet. Det var diskusjoner knyttet til om en
burde tydeliggjøre et konsept (hvor skal øvelsene gjennomføres), for så å forankre
dette utad, eller om en burde gå ut åpent og be om råd og innspill, for deretter
(basert på innspillene) å gjøre en anbefaling knyttet til konsept. Arbeidsgruppen
gjorde i møte tre, følgende vedtak:

2.

Hvor tenker du/ dere at et nytt OL i Norge bør avholdes?

«Skal en kunne skape en reell prosess med medvirkning av viktige interessenter kan
en ikke ha låst seg fast til egne alternativ, men må ha et «åpent sinn» lengre ut i
prosessen. Det er så langt i arbeidet identifisert flere alternative løsninger knyttet til
hvilke grener som kan plasseres hvor. Vista Analyse gjør sine kalkyler ut ifra fire
alternativer. Mulighetsstudien har synliggjort de samme fire alternativene.
Arbeidsgruppen vil derfor fortsette arbeidet med fire alternativer (fra vedtak fattet
05.07.18)»

I tillegg til disse to spørsmålene har gruppene holdt en presentasjon om
kjernebegrepene fra forankringsplanen (presentasjonen er vedlegg 4).
I etterkant av forankringsarbeidet har arbeidsgruppen analysert samtalene og sammen
med annet materiale (mulighetsstudiet, Vista Analyse) gjort en anbefaling knyttet til
konsept.

I etterkant av dette vedtaket ble det besluttet en å kjøre en åpen forankringsprosess.
Det ble vedtatt å skrive en forankringsplan (vedlegg 3), samt at arbeidsgruppen
skulle deles inn i fire grupper og det skulle opprettes et arbeidsutvalg (AU)
Gruppene ble delt inn i: Politikk, næringsliv, idrett og kommunikasjon. Gruppeleder
for hver gruppe (Kjersti Bjørnstad, Geir Bjørke, Eiliv Furuli og Marte Kjernsholen)
utgjorde AU sammen med prosjektleder (Audun Amdahl).
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Kommunikasjon
Kommunikasjon og forankring er begreper som både i arbeidet og planen vil gli over i
hverandre. Det en forankrer, er det en kommuniserer og vise versa. Hele
forankringsdokumentet følger som vedlegg 3. I denne rapporten ønsker arbeidsgruppen å
fremheve mål og visjon for arbeidsgruppen sitt arbeid, det verdisettet som skal
kjennetegne arbeidsgruppen sitt møte med andre, samt de nøkkelbegrepene
arbeidsgruppen har vedtatt skal være førende for et fremtidig OL/ PL- arbeid.

Nøkkelbegreper. Hvilke begreper som skal være grunnlag for arbeid og kommunikasjon:
•

Nøktern

•

Gjenbruk

•

Folkelig

Mål og visjon. Det er definert følgende mål og visjon for arbeidsgruppen sitt arbeid:

•

Bærekraft

•

Mål: Legge et grunnlag for å sende en OL-søknad som er forankret både lokalt,
regionalt og nasjonalt.

•

Visjon: Flertallet av målgruppene ønsker seg OL tilbake på norsk jord.

Arbeidsgruppen vil spesielt fremheve begrepet gjenbruk. Gjennom å bruke opp igjen
Innlandet sine OL- anlegg fra 1994 og 2016 bidrar en til å vise nøkternhet knyttet til
økonomi, i tillegg vil det være riktig i et bærekrafts- perspektiv. En oppjustering av
eksisterende anlegg vil gi et bedre klimaavtrykk enn nybygg. De eksisterende anleggene har
også vist at de kan være med på å skape en folkelig atmosfære.

Våre verdisett. Hva skal kjennetegne arbeidsgruppen i all kommunikasjon utad mot
målgruppene:
•

Ydmyk

•

Inkluderende

•

Spørrende

Men skal Innlandet kunne satse på et OL/PL basert på gjenbruk er det viktig at en
vedlikeholder anleggene, samtidig som anleggene må brukes i internasjonale konkurranser
frem til et fremtidig OL/PL. I gjenbruksbegrepet ligger ikke bare at anleggene skal brukes
opp igjen, men at kapabiliteten (kapasitet og kompetanse) knyttet til de store
arrangementene også må brukes opp igjen. Både kommende skøyte- VM i Vikingskipet,
Para VM, vinter på Lillehammer, World Cup i Kvitfjell og World Cup på Lillehammer er
viktige elementer i å bygge kapabilitet som gjør at en kan arrangere et fremtidig OL/PL
nøkternt, bærekraftig og folkelig basert på gjenbruksbegrepet.
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Forankring
I forankringsarbeidet har arbeidsgruppen snakket med personer, organisasjoner og
interessenter innenfor idrett, politikk og næringsliv. De samtalene som er blitt
gjennomført har bidratt med viktig informasjon til arbeidsgruppen i forhold til å gjøre en
beslutning i knyttet til hvilken akse arbeidsgruppen mener et fremtidig OL/PL bør
arrangeres.
Idrettsdelen av arbeidsgruppen har snakket med alle særforbund som leverer idrett til et
vinter- OL. Samtlige særforbund har pekt på aksen Ringebu – Oslo som den mest
naturlige for et fremtidig OL/PL. Det er spesielt verdt å merke seg at Ishockeyforbundet
peker på Haakons Hall som den store hallen for finalespill, samt at Skøyteforbundet
holder fast på Vikingskipet som hall for hurtigløp på skøyter ved et fremtidig OL/PL i
Norge.
Næringslivsgruppen i arbeidsgruppen har snakket med næringslivsforeninger, bedrifter,
arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. De har rapportert om mange
positive samtaler, og at det er et stort OL/PL- engasjement i næringslivet. Spesielt lokalt
og regionalt, men også blant de nasjonale selskapene de har snakket med.

I forhold til preferert akse for et fremtidig OL/PL har næringslivsgruppen konkludert med
at aksen Ringebu – Oslo er den som oftest nevnes, men at det bør gjøres sonderinger
med Trondheim med tanke på at et fremtidig OL/PL kan gjøres i aksen Trondheim – Oslo.
Den politiske gruppen har vært sammensatt av en representant fra Arbeiderpartiet, en
fra Høyre og en fra Senterpartiet. De har hatt samtaler med andre politikere lokalt,
regionalt og nasjonalt. De har bidratt med innspill til programkomiteer og de har hatt
samtaler med ungdomsorganisasjoner. Gruppen har rapportert tilbake om et stort
engasjement lokalt og regionalt, mens det har vært vanskeligere å få klare svar nasjonalt.
Når det gjelder akse for et fremtidig OL/PL, peker også politikkgruppen på Ringebu –
Oslo med sonderinger til Trondheim.

Sluttrapport Arbeidsgruppe OL 2030

10

Anbefaling
Arbeidsgruppen ga i novembermøtet sin anbefaling knyttet til hvilken akse et
fremtidig OL/PL bør arrangers i. Arbeidsgruppen sin anbefaling ble
opprettholdt av styringsgruppen i etterkant. I tillegg til akse ble det gjort en
anbefaling på hvilke verdier som bør kjennetegne et fremtidig OL/PL I Norge.

• Akse:” Arbeidsgruppen preferer et kompakt konsept i aksen Ringebu
– Oslo (Mulighetsstudiet sitt konsept nummer 2, kompakt (+) i Vista
Analyse), men at det bør gjøres sonderingssamtaler mot Trondheim
for å sjekke ut om de kan være interessert. Skulle de være det,
mener arbeidsgruppen at de bør vurderes inkludert (Vedtak støttet
av styringsgruppe)».

Verdier: Nøkternt – Gjenbruk – Folkelig - Bærekraftig

“The NorWay”
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3. Eksterne rapporter

❖
❖
❖
❖

Vista Analyse
Høgskolen i Innlandet
Respons Analyse
BDO
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Vista Analyse (Vedlegg 5)
Arbeidsgruppen engasjerte rett etter oppstart Vista Analyse til å utføre de økonomiske
analysene knyttet til et fremtidig OL/PL i Norge. Arbeidsgruppen gav Vista Analyse i
oppdrag å vurdere i hvilken grad valg av hovedkonsept vil påvirke kostnadene ved et
arrangement, hvilke investeringer som vil være nødvendige for å kunne gjennomføre et
OL/PL, utarbeide et tentativt budsjett for et fremtidig OL/PL og vurdere kostnader og
mulig finansiering av en eventuell søkeprosess.

Det kan etter vår vurdering også være mulig å utfordre IOC på kriteriene, og foreslå
konsepter som bryter med tankegangen fra tidligere OL/PL og f.eks. benytter hele landet.
En slik tilnærming kan gi god etterbruk, og gjøre det lettere å få aksept for en OL/PLsøknad nasjonalt.

Hele utredningen fra Vista Analyse følger som vedlegg 5. I denne rapporten er det tatt
med et utdrag fra sammendraget, samt at hovedbildet i kostnadsanslaget presenteres.

• Kompakt, hvor nesten alle øvelsene foregår i Mjøsområdet, mens Oslo får skiskyting og
curling og Vikersund arrangerer skiflyging.

Sammendrag og konklusjoner

• Kompakt pluss, hvor freestyle og snowboard er lagt til Oslo i tillegg til ovennevnte
øvelser.

Vista Analyse sin vurdering av kostnadene ved ulike konsepter for et OL/PL i 2030
indikerer at kostnadene øker jo mer arrangementet spres utover i landet.
Anleggskostnadene betyr relativt lite for de samlede kostnadene, det er
gjennomføringskostnadene som er viktigst og de mest usikre. På investeringssida er det
størst usikkerhet knyttet til mediesenter/medielandsby, hvor behovet for en stor, samlet
enhet kan vise seg å bli langt mindre i 2030 enn i tidligere leker. Det vil være en krevende
prosess å definere og utarbeide en OL/PL-søknad, og Lillehammer som ansvarlig søkerby
vil måtte ha hovedansvar for prosessen og trekke med berørte aktører. Det bør være mulig
å få til et spleiselag for å finansiere søkeprosessen.
Vista Analyse har definert fire konsepter for å illustrere mulighetsrommet

Som en illustrasjon på dette har vi lagt følgende konsepter til grunn:

• Regionalt, som bygger videre på Kompakt pluss, men hvor curling er lagt til Oppdal, og
noen ishockeyøvelser er lagt til Trondheim i tillegg til Hamar og Lillehammer.
• Nasjonalt, som bygger videre på regionalt, men hvor Tromsø arrangerer freestyle og
snowboard, Trondheim har skiskyting, Stavanger curling, Bergen arrangerer hurtigløp på
skøyter og ishockey fordeles mellom Trondheim, Lillehammer, Hamar og Fredrikstad.
Det understrekes at valg av sted for de ulike øvelsene kun er for å illustrere hvordan
konseptene kan utformes, og for å få et konkret grunnlag for å anslå kostnadene ved
konseptene.

I samråd med oppdragsgiver har vi i utredningsarbeidet definert fire konsepter for å
illustrere mulighetsrommet for et OL/PL i Norge. IOC har tidligere lagt vekt på at
arrangementet skal være mest mulig kompakt, dvs. at flest mulig øvelser skal foregå
innenfor et begrenset geografisk område. IOCs kriterier kan imidlertid komme til å endre
seg i de kommende årene.
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Hva koster et nytt
OL/PL?
(I følge Vista Analyse)

Brutto statsgaranti varierer fra
26,6 mrd – 34,5 mrd avhengig
av hvor mye en sprer lekene.
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Høgskolen i Innlandet (Vedlegg 6)
Høgskolen i Innlandet ble av arbeidsgruppen engasjert for å kunne gi et bedre bilde av hva forskningen sier
om OL/PL. Arbeidsgruppen ønsket at rapporten skulle være starten på en større ringvirkningsanalyse,
knyttet til Lillehammer 1994.
Arbeidsgruppen ville vite hva forskningen sier om begrepet Legacy (arv) knyttet til Lillehammer 1994 og
andre vinter- OL/PL frem til i dag. Hele rapporten fra HINN følger som vedlegg nummer 6. I denne
rapporten presenteres konklusjonen, samt at sammendraget fra rapporten presenteres.

Rapporten konkluderer med at legacy bør være del av hele arrangementssyklusen – altså at
planlegging av legacy går parallelt med at søknad og eventuelt selve arrangementet
planlegges og gjennomføres.
For å sikre at legacy følges opp når arrangementets sluttrapport er levert og
prosjektorganisasjonen avsluttet, må en legacykomité fortsette. Videre er det en anbefaling
å være åpen for mulige negative virkninger av å påta seg et stort arrangement. Bare på den
måten kan disse forebygges/forhindres (Hanstad 2019).
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Sammendrag HINN
Olympiske leker er en folkefest, men det alene er ikke tilstrekkelig for at en by, region og nasjon
skal ta vertsrollen for et arrangement med betydelige kostnader. Det må ligge igjen verdier i
etterkant. Legacy, enkelt oversatt til arv, har derfor stor betydning.
Legacy er et omdiskutert begrep. Den internasjonale olympiske komité (IOC) og søkekomiteer er
opptatt av å få fram de positive langtidsvirkningene, mens de negative virkningene mer eller
mindre bevisst blir oversett. Legacy kan være både positiv og negativ. Videre kan den framstå i
mange former, både som materiell (for eksempel anlegg og infrastruktur) og immateriell (for
eksempel kompetanseutvikling og psykologiske faktorer). Legacy kan planlegges, men erfaringer
viser at store idrettsarrangement har elementer av arv som ikke var planlagt. Videre er det
viktig å skille legacy som knyttes direkte til at en by eller region var vertsby fra en utvikling som
bare delvis har en kobling, eller som ville ha funnet sted uavhengig av arrangementet. Endelig
kan legacy berøre ulike aktører på forskjellig måte. Det som er positive virkninger for noen, kan
være negative for andre.
Denne rapporten forsøker å gi et visst bilde på hva forskningen forteller om legacy. Den er
basert på vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. Forskningen på dette
området tok seg betraktelig opp etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) tok legacy
inn som et vesentlig begrep fra 2003. Klart flest publikasjoner er blitt publisert i årene rundt
2012

Del 1 gir en forklaring på hva som ligger i begrepet legacy og hvorfor det er viktig for en
potensiell søker. Legacy kan plasseres i ulike kategorier. Ti slike kategorier går igjen i søknader
og sluttrapporter fra OL-arrangører. Økonomi/finans er en arv man vanskelig kommer utenom.
Økt turisme, flere jobber og ulike effekter for næringsliveturisme er typiske eksempler her. En
negativ legacy innen denne kategorien er at kostnadene blir betydelig høyere enn forventet,
noe som kan få negative konsekvenser for andre investeringer regionalt eller nasjonalt. Den
urban arv innebærer bygging av fasiliteter og forbedring av infrastrukturen til
kommunal/regional transport og service. En negativ arv her er overdimensjonering som ikke er
tilpasset hverdagen etter lekene. Utdanning/skolering er en arv som innebærer at
arrangementet brukes til kompetanseheving som er til nytte for senere arrangement eller i
næringsliv, idrett og offentlig forvaltning.

Del 2 viser til noen av funnene forskerne har gjort på olympisk legacy. En utfordring for
forskningen, er at den gjerne er foretatt under og like etter lekene, noe som gjør det vanskelig å
påvise langvarige virkninger. Longitudinelle studier er mangelvare. Når det gjelder tidligere
arrangører, regnes Barcelona i 1992 som beste eksempel på positiv legacy. Der inngikk OL som
en større plan om byfornyelse. Med et Lillehammer-blikk er det mer relevant å se på
vinterlekene i Torino 2006 og Vancouver 2010. Her viser forskning at lekene i 2006 falt inn i en
eksisterende plan for å utvikle byen Torino og regionen. En negativ legacy er først og fremst to
kostbare idrettsanlegg, hopp og bob & akebane, som ikke var bærekraftige for bruk i etterkant.
Del 3 tar for seg legacy etter vinterlekene i 1994 og ungdoms-OL i 2016. Forskning forstått som
studier gjengitt i tidsskrifter med fagfellevurdering er det lite av. Det var mye forskning før og
under lekene i 1994, spesielt i regi av Østlandsforskning, men prosjektet avsluttet like etter
lekene. For ungdoms-OL er det for tidlig å anslå hva som blir stående igjen, men det pekes på
hvordan arrangøren planla for en positiv legacy.
Rapporten konkluderer med at legacy bør være del av hele arrangementssyklusen – altså at
planlegging av legacy går parallelt med at søknad og eventuelt selve arrangementet planlegges
og gjennomføres. For å sikre at legacy følges opp når arrangementets sluttrapport er levert og
prosjektorganisasjonen avsluttet, må en legacykomité fortsette. Videre er det en anbefaling å
være åpen for mulige negative virkninger av å påta seg et stort arrangement. Bare på den
måten kan disse forebygges/forhindres.
Denne rapporten er laget innenfor tidsrammen på en måned og er bygget på tilgjengelig
litteratur. Flere aspekter ved legacy, deriblant en ringvirkningsanalyse av vinterlekene i 1994, vil
kunne gi mer utfyllende analyser.
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Respons Analyse (2018, Vedlegg 7)
Respons analyse har på oppdrag fra konsulentselskapet BDO i 2018 og 2019 gjennomført en spørreundersøkelse knyttet til nordmenns interesse for et nytt norsk vinter- OL/PL.
Undersøkelsene ble gjennomført som webundersøkelser. Antall respondenter var 1011 (2018) og 1088 (2019). Alder på respondentene var 16 – 88 år (2018) og 17 – 90 år (2019).
Begge undersøkelsene har vært representative knyttet til kjønn, alder, landsdel, utdanning og inntekt. De samme spørsmålene ble stilt i begge undersøkelsene.
I denne rapporten nevnes hovedfunnene fra begge undersøkelsene. 2018 følger som vedlegg 7, mens 2019 er vedlegg 8.

Hovedfunn 2018

•

Totalt sett er 47 % positive til en norsk OL-søknad, mens 30 % er negative. 23 % er nøytrale eller har ikke tatt stilling til et
eventuelt nytt OL i Norge. Flertallet av de som er positive til OL ønsker et nedskalert OL som er betydelig rimeligere enn de siste
vinter-OL.

•

Flertallet for et tredje vinter-OL i Norge er størst i de yngste aldersgruppene fra 16 til 34 år. Bare 13 % av de i aldersgruppen 25
til 34 år er negative til en eventuell norsk OL-søknad. Kun i aldersgruppen over 65 år er det en svak overvekt av motstandere til
en ny norsk OL- søknad.

•

Størst er positiviteten i Hedmark/Oppland, hvor 53 % er positive og 18 % negative. Lavest oppslutning får en eventuell ny OLsøknad i Agder/Rogaland og i Nord-Norge, hvor 40 % er positive og 35 % negative.

•

På spørsmål om lekene bør spres utover hele landet, eller arrangeres bare i en region/landsdel, mener 52 % at de bør foregå i
en region/landsdel, mens 27 % mener det er en god ide å ta hele landet i bruk. 21 % er usikre på hva som vil være best.
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Respons Analyse (2019, Vedlegg 8)
Hovedfunn 2019

•

Totalt sett er 52 % positive til en norsk OL-søknad, mens 25 % er negative. 23 % er nøytrale eller har ikke tatt stilling til
et eventuelt nytt OL i Norge. Flertallet av de som er positive til OL ønsker et nedskalert OL som er betydelig rimeligere
enn de siste vinter-OL.

•

Flertallet for et tredje vinter-OL i Norge er størst i aldersgruppen fra 45 til 54 år (58%). Bare 14 % av de i aldersgruppen
16 til 24 år er negative til en eventuell norsk OL-søknad.

•

Størst er positiviteten i Hedmark/Oppland, hvor 71 % er positive og 15 % negative. Lavest oppslutning får en eventuell
ny OL-søknad i Trøndelag og i Nord-Norge, hvor 45 % er positive og 31 og 37 % negative.

•

På spørsmål om lekene bør spres utover hele landet, eller arrangeres bare i en region/landsdel, mener 56 % at de bør
foregå i en region/landsdel, mens 29 % mener det er en god ide å ta hele landet i bruk. 16 % er usikre på hva som vil
være best.
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BDO (Vedlegg 9)
Konsulentselskapet BDO ble engasjert av arbeidsgruppen for å vise en tidslinje knyttet til
hva som må gjøres til hvilken tid, dersom Innlandet i fremtiden skulle ønske å søke om
OL/PL (2030, 2034). I tillegg til tidslinjen ønsket arbeidsgruppen at BDO skulle beskrive
hvilke utredninger som vil være nødvendige/ fornuftige i et OL/PL- perspektiv.
Avslutningsvis ønsket arbeidsgruppen at BDO skulle beskrive hvordan en burde organisere
en søknadsprosess, knyttet til struktur og ikke minst estimere hva en slik prosess vil koste.
I løpet av arbeidsprosessen ønsket også arbeidsgruppen at BDO skulle gjøre en
næringslivsundersøkelse knyttet til bedrifters vilje til et fremtidig OL/PL og om de i tilfellet
ville bidra økonomisk i en slik prosess.
Spørreundersøkelsene som Respons Analyse har gjort på oppdrag fra BDO (beskrevet
tidligere i rapporten) har BDO kostnadsfritt gjort tilgjengelig for arbeidsgruppen.
Hele rapporten fra BDO ligger som vedlegg 9.
I denne rapporten gjengis sammendraget fra BDO sin rapport; Deres forslag til tidslinje
med utredninger, BDO sin vurdering av kostnader knyttet til en søknad, forslag til
organisering av søkerselskap. Samt de funn som ble gjort i næringslivsundersøkelsen.
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Sammendrag, BDO
Gjennom en mulighetsstudie er det konkludert med at Lillehammer kommune kan være
vertskap for vinterlekene i 2030. Samtidig har en økonomisk analyse fra Vista Analyse gitt
innsyn i hva et OL/PL i 2030 kan koste. Videre utarbeides det en ringvirkningsanalyse av
Høgskolen i Innlandet. Denne rapporten fra BDO utgjør den fjerde og siste utredningen
som vil danne grunnlaget for en rapport til kommunestyret i 2019.
IOCs offisielle tidslinje for søkeprosessen fram mot OL/PL i 2030 vil trolig foreligge i løpet
av sommeren 2019. Denne rapporten fremstiller den sannsynlige tidslinjen mht. når
milepælene vil inntreffe. Tidslinjen er delt i tre faser. I utforskningsfasen, som går fra
januar 2019 til september 2021, er de viktigste milepælene utarbeidelse av visjon og
konsept, sikre lokal, regional og nasjonal støtte, et vedtak i kommunestyret om at
Lillehammer kommune skal gå videre i søkeprosessen etterfulgt av et vedtak på
Idrettstinget. Fasen avsluttes med påmelding til IOC sin dialogfase. Neste fase går fra
september 2021 til desember 2022 og inneholder budsjettering, gjennomføring av
utredninger og kvalitetssikring før fasen avsluttes med at det stilles statsgaranti. Siste
fase fra desember 2022 til september 2023 starter med levering av kjernegarantier til
IOC og avsluttes med deltakelse på IOC kongressen der IOC vil gjøre sitt valg av søkested.
Søkeprosessen til OL/PL har tidligere vært svært ressurs- og kostnadskrevende. Med
bakgrunn i Agenda 2020 ønsker IOC å redusere både arbeidsmengden og kostnadene til
søkerbyer gjennom en endret søkeprosess. Rapporten viser til tre ulike scenarier.
Scenario 2 med en totalkostnad for søkeprosessen på 80 millioner kroner er det som blir
vurdert som den mest realistiske vurderingen. Samtidig oppfordrer vi til å utfordre de
etablerte prosessene knyttet til statsgaranti gjennom tidlig og god involvering av
Kulturdepartementet, slik at 60 millioner kroner kan være et mål for søkeprosessen.
Bruttolisten til hvilke utredninger som utarbeides i en søkeprosess er omfattende og vil
ha stor innvirkning på totalkostnaden av søkeprosessen. Derfor er det viktig å sette opp
en prioritert oversikt over hvilke utredninger som bør gjennomføres først. Rapporten
peker på flere muligheter for å redusere ressursbruken knyttet til utredninger. Blant
annet legger Agenda 2020 til rette for at IOC stiller ressurser og kompetanse til
disposisjon samtidig som at søknadsfilen er redusert i omfang.

Ved å finne nye løsninger på f.eks. mediesenter kan omfanget av utredningen
skaleres ned. Videre er det gode muligheter for gjenbruk av utredninger fra tidligere
søknader. En samarbeidsmodell mellom kommuner og regioner vil også kunne
fordele ansvaret og kostnanden knyttet til utredninger. Ikke minst peker vi på et
stort effektiviseringspotensial i prosessen frem mot statsgaranti. Uavhengig av
hvordan man bestemmer seg for å organisere prosessen, er det vår anbefaling at
det bør besluttes raskt, at ressursene samles i ett prosjekt under én ledelse samt at
alle partene i organiseringen har en felles forankring, forpliktelse og myndighet til å
fatte avgjørelser.
Organiseringen av prosjektet kan være ulik i en forfase og i selve søkefasen, men
bør hele tiden legge til rette for at søkefasen kan ha den ønskede organiseringen,
involvering og eierskap. Fra tidligere søkeprosesser er det lite dokumentasjon og
erfaringer med å få økonomiske bidrag fra det private næringslivet. Undersøkelsen
gjennomført for denne rapporten viser at et vesentlig flertall av respondentene
mener at et nytt OL/PL i Norge vil være positivt for sin virksomhet og over
halvparten av respondentene sier at de vil bidra med økonomisk støtte til
søkeprosessen. Fra undersøkelsen kan vi se at de ulike interessentene har ulike
forventninger til involvering og gjenytelser. Dette understreker viktigheten av å
gjennomføre en detaljert interessentanalyse der forventninger blir avklart og plan
for involvering blir tilpasset den enkelte.
Selve søknaden til IOC inneholder utredninger og en fysisk søknad, mens de
forutgående dialogprosessene med interessentene er kanskje det viktigste og mest
avgjørende for å lykkes med forankrings- og påvirkningsarbeidet forut for en
tildeling av et OL/PL. Dette gjelder både lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt, og spenner fra befolkningen og næringslivet til idretten og
organisasjonslivet for øvrig. Det er her hovedressursene bør settes inn. Dette viser
også erfaringene fra tidligere OL-prosesser. Videre er det viktig at NIF involverer seg
for å støtte arbeidet med å etablere en mest mulig effektiv prosess og at det blir en
avklaring om prosess på Idrettstinget i 2019 og endelig beslutning på Idrettstinget i
2021

Sluttrapport Arbeidsgruppe OL 2030

20

Estimert tidslinje med utredninger for OL 2030
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Kostnader organisering av søkerselskap
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Næringslivsundersøkelse
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4. Drøftingsdel

❖ Er det flertall i folket?
❖ Er OL/PL ønsket av idretten?
❖ Vil næringslivet ha et nytt norsk
OL/PL?
❖ Er det politisk vilje til et nytt norsk
OL/PL?
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Drøftingsdel
Arbeidsgruppen har gjennom hele arbeidet vært tydelige på at det er fire faktorer som
må være på plass for at en skal kunne gå videre i et OL/PL- arbeid.

Denne viste at folket var relativt delt i spørsmålet om et nytt Norsk OL/PL. Det var ca.
50/50 som ønsket/ ikke ønsket en ny norsk OL/PL søknad (Vedlegg 7).

1. Et flertall i folket må ønske et nytt OL/PL til Norge.

Vinteren 2019 fikk arbeidsgruppen i samarbeid med BDO utført den samme
undersøkelsen i regi av Respons Analyse. I overkant av 1000 personer, spredt over
hele landet i alle aldersgrupper svarte på undersøkelsen. I denne kan en se at et
flertall på 52% er positive til en ny norsk OL/PL- søknad (Vedlegg 8).

2. Idretten må være samlet om et ønske om en ny norsk OL/PL- søknad.

3. Næringslivet må vise en vilje til å støtte opp under en ny norsk OL/PL- søknad.
4. Det må være politisk vilje lokalt, regionalt og nasjonalt for en ny norsk OL/PLsøknad.

Vektleggingen av disse fire momentene har vært styrende for hvordan arbeidsgruppen
har jobbet, og hvordan den etter hvert ble organisert. Viktigheten av de fire momentene
gjorde også at arbeidsgruppen i dialog med styringsgruppen har modifisert mandatet
noe. Informasjon og faktainnhenting knyttet til de fire momentene ble viktigere på dette
stadiet i OL/PL- arbeidet, enn detaljplanlegging fra Lillehammer sin side.

I begge undersøkelsene er det også spurt om en ønsker et eventuelt nytt OL/PL spredt
over hele landet, eller om en ønsker det arrangert i en region. I begge undersøkelsene
er det et relativt klart flertall som ønsker et nytt norsk OL/PL lokalisert til en region.
Når det gjelder kriteriet om at et flertall i folket ønsker et nytt norsk OL/PL mener
arbeidsgruppen at dette kriteriet er oppfylt.

1. Et flertall i folket må ønske et nytt OL/PL til Norge.
Hva «folket» mener om et nytt norsk OL/PL er selvsagt vanskelig å vite. Det er flere
faktorer som vil kunne være med på å påvirke en slik oppfatning. Tidspunkt på året,
mediesaker, dopingsaker, kostnadsspørsmål og lignende er bare noen av de mer ytre
faktorene som vil kunne være med på å påvirke en opinion. Men viktigheten av folkets
mening har også blitt belyst av statsminister Erna Solberg som har uttalt at et flertall i
folket må ønske en ny norsk OL/PL- søknad, før det kan være aktuelt for regjeringen å
støtte et slikt initiativ.
Arbeidsgruppen fikk rett etter oppstart tilgang på en undersøkelse gjort av respons
Analyse på oppdrag fra BDO.
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2. Idretten må være samlet om et ønske om en ny norsk OL/PL- søknad.
Arbeidsgruppen har gjennom sitt forankringsarbeid brukt mye tid på å finne ut hvor
idretten står i forhold til en ny norsk søknad om OL/PL. En har vært i kontakt med og
spurt alle særforbund som leverer sport til et vinter- OL/PL, samtidig som en har søkt
kontakt med NIF/NOK sentralt. Arbeidsgruppen har også gjennom «våre» idrettskretser
(Oppland og Hedmark) vært i kontakt med andre idrettskretser i forhold til deres tanker
rundt temaet.
Når det gjelder særforbundene som leverer sport til et vinter- OL/PL så har alle disse vært
positive til en ny norsk søknad om OL/PL. Samtlige har også ment at Innlandet vil være
den mest naturlige regionen, som base for et slikt arrangement.

I forhold til NIF/NOK sentralt har det vært utfordrende å få klare svar. Både tidligere
idrettspresident (Tom Tvedt) og det norske IOC- medlemmet (Kristin Kloster Aasen)
har kommunisert at det er vedtak i Idrettsstyret på at en ikke skal ha noen norsk
OL/PL- søknad i tingperioden 2015 – 2019 (Idrettsstyrets sak 201, gjelder til og med
2026- søknad). Samtidig har de hatt et vedtak på at de ønsker innspill fra regioner
knyttet til en ny norsk OL/PL- søknad (Idrettsstyrets sak 256, 1 pkt. «Idrettsstyret ser
positivt på at det tas lokale og regionale initiativ om å få Olympiske og Paralympiske
vinterleker til Norge i fremtiden»). Når flere regioner gjennom 2018 har kommet med
konkrete innspill (Telemark, Oppland og Hordaland), har det andre vedtaket om at det
ikke skal diskuteres i denne tingperioden blitt det styrende.

På Idrettstinget i mai 2019 var det på ny fremmet en sak knyttet til fremtidig OL/PL i
Norge. I utgangspunktet hadde fire kretser (Hordaland, Oppland, Telemark og
Trøndelag) fremmet et forslag om at idretten skal starte en utredning knyttet til
fremtidig OL/PL i Norge. Dette forslaget ble trukket før tingbehandling, da idrettsstyret
hadde fremmet et eget forslag. I idrettsstyrets forslag («Mandat til å gjøre sonderinger
med tanke på å avklare vilje til å arrangere Olympiske og Paralympiske leker i Norge i
fremtiden») står det:
«Idrettsstyret, som olympisk og paralympisk komité, skal gjøre sonderinger internt i
idretten og med Storting/ regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje
til å arrangere Olympiske og Paralympiske leker i Norge i fremtiden. Dersom en slik
vilje er tilstede, vil spørsmålet bli behandlet på Idrettstinget (Vedlegg 10)».
Idrettsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt av Idrettstinget.
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Arbeidsgruppen anerkjenner at Idretten med dette vedtaket har tatt et viktig første skritt
i retning av et fremtidig OL/PL i Norge. Idretten skal nå selv ta ansvar for å gjøre de
sonderinger/ utredninger som er nødvendig for å kartlegge hvorvidt det er vilje internt og
eksternt til å arrangere et fremtidig OL/PL i Norge. At idrettsstyret i inneværende
tingperiode skal starte sonderinger er etter arbeidsgruppen sin oppfatning et viktig og
riktig første steg, men en kan fortsatt ikke si at kriteriet om at idretten må være samlet
om et ønske om en ny norsk OL/PL- søknad er oppfylt. Kriteriene i vedtaket er gode og
den skisserte rekkefølgen på sonderingene er helt klart fornuftige. Idretten er således i
en positiv utvikling, men det er fortsatt et stykke igjen til kriteriet er oppfylt.

4. Det må være politisk vilje lokalt, regionalt og nasjonalt for en ny norsk OL/PLsøknad.

3. Næringslivet må vise en vilje til å støtte opp under en ny norsk OL/PL- søknad

Også på regionalt nivå er det signaler om stor vilje. Både Ap og H har programfestet et
ønske om et nytt OL/PL i Innlandet i sine partiprogrammer.

I arbeidsgruppen sitt forankringsarbeid har en vært i kontakt med flere lokale, regionale
og nasjonale næringslivsaktører og organisasjoner (både arbeidsgiver og
arbeidstakerorganisasjoner). I møtet med representanter fra arbeidsgruppen har det
vært mye ros å hente for det initiativet som er igangsatt fra Lillehammer kommune.
Næringslivet er kort oppsummert svært positive til et fremtidig OL/PL i Norge. Dette
underbygges også av den undersøkelsen som ble gjort i regi av BDO, og som er gjengitt i
deres oppdrag med tidslinje (Vedlegg 9). Her var det i hovedsak lokale og regionale firma
som svarte. De er positive til at det søkes, og flere uttrykte også vilje til å være med som
bidragsytere i en søknad.
For kriteriet om at næringslivet må vise en vilje til å støtte opp under en ny norsk OL/PLsøknad mener arbeidsgruppen at dette kriteriet er oppfylt. Næringslivet har gjennom
møter med representanter fra arbeidsgruppen kommet med konstruktive innspill til
arbeidet, og uttrykt stor vilje til prosjektet.

Det er selvsagt vanskelig å «måle» politisk vilje, før en konkret sak blir tatt opp til
debatt/ votering. Spørsmålet om politisk vilje til en plan/ ønske vil derfor være preget av
hypoteser. På spørsmålet om lokal vilje, støtter arbeidsgruppen seg på stemmegivingen
ved nedsettelsen av arbeidsgruppen. Her var det 42 representanter som stemte for å
igangsette et arbeid, mens 5 representanter stemte mot. Arbeidsgruppen mener på
bakgrunn av stemmegiving og signaler som kom gjennom debatten at det er en stor
politisk vilje lokalt til å fortsatt jobbe mot en fremtidig OL/PL- søknad.

En fremtidig OL/PL- søknad vil ikke kunne bli en realitet uten at nasjonale myndigheter/
politikere ønsker dette. Spørsmålet om en fremtidig statsgaranti vil kreve at et flertall i
nasjonalforsamlingen stemmer for en slik garanti. Dette vil være et absolutt krav for å
kunne sende en formell søknad til IOC.
De fire sittende regjeringspartiene har i et representantforslag (95S 2018-2019)
signalisert at de ikke vil støtte en norsk OL/PL- søknad, før IOC eventuelt endrer seg
dramatisk først. «Nei sier representanter for Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti i kor, på spørsmål om et OL ville fått grønt lys til statsstøtte slik IOC er
rigget i dag» (Sitat fra VG- oppslag).
At regjeringspartiene i Norge ikke mener at IOC har endret seg nok eller raskt nok må
arbeidsgruppen ta til etterretning. Arbeidsgruppen ser dog at Sverige har et annet syn
på IOC sin endringsprosess.
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På hjemmesiden til den Svenske Olympiske komite kan en lese at: Gjennom IOC`s
reformarbeid «Agenda 2020» har de økonomiske forutsetningene for å arrangere VinterOL og Paralympics forandret seg markant» (oversatt).
Uavhengig av hvordan en ser på endringene i IOC anerkjenner arbeidsgruppen at det per
dags dato ikke er tilstrekkelig politisk vilje (flertall) på nasjonalt nivå til å forberede en
søknad om OL/PL. Arbeidsgruppen mener derfor at dette kriteriet ikke er oppfylt.
Den 24. juni skal det avgjøres hvem som får arrangere vinterlekene i 2026. Stockholm og
Milano – Cortina er de to gjenværende kandidatene. Arbeidsgruppen er positiv til at
lekene igjen havner i Europa (andre gang siden 1994), men ser at valget av arrangørby vil
kunne påvirke om Norge skal satse på 2030 eller 2034. I forhold til interne politiske
prosesser vil en tildeling til Stockholm tydeligst vise at IOC er i endring. Stockholm har
levert et svært nøkternt budsjett, og har brukt langt mindre penger på en søknad enn
hva som er stipulert (BDO, vedlegg 9) at Norge vil kunne komme til å måtte bruke (i
hovedsak på grunn av KS1 og KS2).

Skulle sonderingene konkludere med at det er reell vilje vil forutsetningene for en
søknad være på plass (da vedtaket på idrettstinget også innebærer en sondering mot
storting og regjering), men frem til en ser resultatene av idrettens egne sonderinger kan
en ikke si at forutsetningene for en ny norsk OL/PL- søknad er på plass, per nå. Dette
underbygges også av signalene fra regjeringspartiene, om at det ikke vil bli gitt noen
statsgaranti, før en ser reelle endringer i IOC.
Arbeidet med et OL/PL- prosjekt i Innlandet bør ikke legges dødt. Selv om
arbeidsgruppen konkluderer med at per nå er ikke forutsetningene for en ny søknad på
plass, er det tatt viktige og riktige steg. Hvis de sonderinger idretten har vedtatt å starte
opp, skulle vise en reell vilje til å arrangere et fremtidig OL/PL i Norge, er det viktig at
Innlandet opprettholder en nasjonal lederrolle, og fortsetter sitt arbeid med å vise at et
fremtidig OL/PL kan være nøkternt, folkelig, bærekraftig og basert på gjenbruk.

Er forutsetningene for en ny norsk OL/PL- søknad på plass?
Et flertall av folket er for en ny norsk OL/PL- søknad, og næringslivet har signalisert stor
vilje til å bidra. Men uten tydelige signaler og vedtak fra idretten er ikke forutsetningene
for å gå videre med en OL- søknad til stede per nå. BDO skriver i sin rapport om tidslinje:
«Uten NIFs engasjement, vil prosessen frem mot å sende en søknad bli svært tung og
potensielt ressurskrevende. NIF kan ikke peke på at grasrota eller sentrale politikere må
igangsette en prosess før de tar stilling til egen rolle. Grasrota og sentrale politikere
forventer at NIF engasjerer seg, blant annet for å sikre en god nasjonal prosess» (Vedlegg
9). Det vedtaket som ble gjort på idrettstinget i mai 2019, er et viktig og riktig første steg.
Det viser vilje og engasjement fra NIF/NOK i forhold til å sondere mulighetene både
internt og eksternt.
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Konklusjon
Arbeidsgruppen OL/PL 2030 fikk i april 2018 et mandat fra kommunestyret i Lillehammer.
Gruppen skulle vurdere et nasjonalt versus et kompakt konsept, tallfeste kostnadene for et
fremtidig OL/PL, beskrive en eventuell søkerprosess og vurdere hvordan en kunne
forankre et kandidatur.
Arbeidsgruppen har underveis, og i forståelse med styringsgruppen, gjort enkelte
endringer i forståelsen av mandatet. En har prioritert forankringsarbeid fremfor hvor ting
bør arrangeres, sammen med å belyse et kostnadsbilde for flere alternativer. Dette
sammen med tidslinje, legacy og beskrivelse av søkerprosess gjør at arbeidsgruppen
mener å ha levert på mandatet.
Kostnadene for et fremtidig OL/PL vil avhenge av i hvor stor grad en sprer arrangementet.
Et kompakt arrangement vil være mindre kostbart enn et spredt arrangement. De fire
alternativene som arbeidsgruppen har fått tallfestet viser at kostnadene ved et kompakt
og et nasjonalt arrangement vil variere fra 26,6 – 34,5 milliarder kroner (brutto). Med
bakgrunn i hvordan OL/PL har vokst siden 1994, ser arbeidsgruppen at en ikke vil kunne
arrangerer like kompakte leker som 1994.
Arbeidsgruppen har brukt mye tid på å samtale med idrettens organer og enkeltpersoner,
politikere, arbeidslivsorganisasjoner og næringslivsledere, for å finne ut hva de tenker om
et fremtidig OL/PL i Norge. Er dette noe de ønsker? Og hvor bør det i tilfellet arrangeres?
Med bakgrunn i kunnskap rundt et fremtidig OL/PL (størrelse, kompleksitet, kostnad og
meningsmåling fra Respons Analyse), sammen med forankringsarbeidet som er gjort, har
arbeidsgruppen konkludert med å anbefale (opprettholdt av styringsgruppen) at
fremtidige leker bør arrangeres i aksen Ringebu – Oslo.
Det bør gjøres sonderingssamtaler mot Trondheim for å sjekke ut om de kan være
interessert i deler av et eventuelt OL/PL. Skulle de være det, mener arbeidsgruppen at de
bør vurderes inkludert i videre planleggings- og utviklingsarbeid.
Arbeidsgruppen er i tillegg tydelige på at et fremtidig OL/PL i Norge må bygges på følgende
verdier:

Arbeidet som BDO har gjort viser at det er et flertall i befolkningen som er positive til en
ny norsk OL/PL- søknad. Næringslivet viser vilje og entusiasme knyttet til en ny søknad.
Idrettstinget tok i mai 2019 et viktig og riktig skritt i retning av en fremtidig søknad med
sitt enstemmige vedtak om å sondere mulighetene for en norsk søknad.
Det utredningsarbeidet som Lillehammer kommune har gjort de siste to årene, som er
sammenfattet i flere rapporter, sammen med denne rapporten fra arbeids- og
styringsgruppe, gir et godt grunnlag for videre arbeid fram mot en eventuell søknad.
Det er utfordringer knyttet til nasjonal politisk støtte for en eventuell søknad om
statsgaranti. Regjeringspartiene i Norge har uttalt at slik IOC er per nå vil det ikke være
aktuelt å støtte en søknad om statsgaranti. Arbeidsgruppen har i rapporten vist til at den
svenske regjering ser annerledes på spørsmålet om IOC har endret seg.
Den 24. juni avgjøres det om det er Milano – Cortina eller Stockholm som skal avholde
vinter- OL i 2026. Det valget IOC gjør kan være avgjørende/viktig for en eventuell søknad
fra Norge om 2030, men ikke nødvendigvis. Valget bør ikke være avgjørende eller
bremsende for arbeidet for en norsk søknad.
Et OL/PL i Sverige i 2026 vil være et viktig signal om at vinter- OL/PL kan arrangeres i
vestlige demokratier, med skandinaviske verdier og det gir den svenske olympiske komité
sammen med IOC, en unik mulighet på å vise at Agenda 2020 (The New Norm) fungerer i
praksis. Skulle IOC velge Milano – Cortina har også de gjort et søknadsarbeid knyttet til
Agenda 2020, i tillegg vil de kunne synliggjøre mulighetene som ligger i gjenbruk fra
deres OL/PL i Torino 2006.
Uavhengig av hvem som får vinterlekene i 2026 mener arbeidsgruppen at Innlandet bør
fortsette å ha en lederrolle knyttet til fremtidige leker i Norge. Det er viktig at en
opprettholder en lokal beredskap i forhold til idrettens sonderinger, og i forhold til andre
eksterne påvirkninger. Idrettstinget 2019 og tildelingen av vinterleker i 2026 vil hver for
seg og samlet kunne være viktige skritt på veien for et nytt OL/PL i Innlandet.
Lillehammer kommunestyre anbefales å gjøre et vedtak i tråd med det som er skissert
ovenfor. Det innebærer å gå i dialog med Norges Idrettsforbund, overlevere alt materiale
en har utviklet de siste to årene, og stille seg til disposisjon for deltakelse i det arbeidet
(sonderinger) Idrettstinget har vedtatt.

Nøkternhet – Gjenbruk – Folkelig – Bærekraftig (The NorWay).
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