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Sammendrag: 

I denne saken anbefaler rådmannen at kommunestyret tar rapporten til orientering og ber 

ordfører ta initiativ til å legge rapporten «Mulighetsstudie Olympiske & Paralympiske 

vinterleker Lillehammer 2026/2030» fram for NIF. 

 

Bakgrunn: 

Lillehammer kommunestyre vedtok i sitt møte 29. september 2016 å sette i gang arbeid en 

mulighetsstudie med det til hensikt å samle fakta og vurdere grunnlaget for å initiere en 

søkerfase for et nytt vinter-OL/PL i regionen. Forespørsel om tilbud ble sendt ut i oktober og 

oppdraget tildelt Analyse & Strategi, med Concreto AS som underleverandør, i desember 

2016. 

 

Mandatet for mulighetsstudiet framgår av forordet. Det samme gjelder navn på deltakerne i 

arbeidsgruppen/referansegruppen som ble satt ned for å bistå ordfører i forbindelse med 

mulighetsstudien og videre arbeid. 

 

Mulighetsstudien er ført i pennen av Simen Olstad og Julie M. Amlie og endelig versjon ble 

oversendt kommunen 9. mars 2017. 

 

NIF la i mars 2015 fram sin egen rapport om norske OL/PL-prosesser. Denne rapporten er 

omtalt i mulighetsstudien, men inneholder så mange føringer at den også er tatt inn som 

utrykt vedlegg til denne saken. 

 

Fakta: 

Mulighetsstudien gir etter rådmannens mening en god og grundig framstilling av de 

utfordringer som Lillehammer kommune vil stå overfor som eventuell søker av et nytt vinter-

OL/PL. Det framgår tydelig at et framtidig vinter-OL/PL er et helt annet arrangement enn 

https://www.idrettsforbundet.no/nyhet/evalueringsrapport-om-norske-olpl-prosesser/


1994-lekene og ungdoms-OL i 2016, både når det gjelder omfang, kompleksitet og ikke 

minst, søkeprosessen som vertsbyer må igjennom. 

 

Under tema 1 finnes en stikkordsmessig gjennomgang av de viktigste interessentene og deres 

antatte holdninger. Videre gis en oversikt over de prosesser som en søknad må igjennom, gitt 

krav fra IOC og den norske stat. Sistnevnte har siden 1997 hatt en egen ordning for 

kvalitetssikring av store statlige investeringer, som en søknad om statsgaranti for et OL/PL 

vil måtte forholde seg til. Ordningen stiller omfattende krav til dokumentasjon og 

detaljeringsnivå på søknaden, som i tillegg må gjennom en omfattende (ekstern) 

kvalitetssikringsprosess før statsgarantien kan behandles i Stortinget. Denne prosessen gjør 

det krevende å nå en søknad for OL/PL i 2026 (se figur 5 på side 23). 

 

Søkeprosessen mot IOC er endret, blant annet som følge av Agenda 2020, og er nå tredelt. 

Den første fasen, invitasjonsfasen, er en ikke-bindende fase der potensielle søkerbyer og 

nasjonale olympiske komiteer kan vurdere hvorvidt en ønsker å melde seg på som søkerby. 

IOC kan i denne fasen også direkte invitere byer til søkeprosessen. Alle fasene slutter med 

leveranser i form av avtaler, søknader og garantier (se tabell under 3.2). Statsgarantien må 

foreligge til leveransen ved utløpet av fase 2. 

 

Tema 2 tar for seg IOCs visjoner for fremtidige vinterleker, slik de framgår av Agenda 2020. 

Denne ble vedtatt av IOC i 2014 som et svar på en del av den kritikken som er kommet mot 

de siste arrangementene og bortfall av mange potensielle søkere. I seg selv er Agenda 2020 

positiv for en eventuell søknad fra Lillehammer, blant annet fordi det åpnes for gjenbruk av 

anlegg og midlertidige løsninger, i tillegg til at IOCs samlete pengebidrag har økt. Samtidig 

er det fortsatt slik at IOCs hovedanliggende er arbeidsforholdene for media og samarbeids-

partnere (sponsorer) og bo-, trenings- og konkurranseforholdene for utøverne. Dette kan sette 

grenser for hva Agenda 2020 i praksis vil innebære når det gjelder nivå på ytelser og tjenester 

som tilbys, hvilke krav som eventuelt kan fravikes og hvilken risiko IOC er villig til å ta når 

de velger arrangørby. 

 

Under tema 3 og 4 er det i ganske stor detalj redegjort for hvilke krav og styringsregime som 

gjelder for et OL/PL, herunder gjennom garantier som må stilles, tilslutning til Host City 

Contract (HCC) og kravene som stilles i HCC Operational requirements. Det vises til 

omtalen i rapporten, men en generell konklusjon kan være at vertsby påtar seg et stort 

juridisk ansvar overfor IOC. Det er viktig at Lillehammer som potensiell søkerby og 

nasjonale myndigheter er innforstått med ansvaret og hvilke tiltak som eventuelt må vurderes 

i den forbindelse. Det er for øvrig identifisert utfordringer med hensyn til norske EØS-

forpliktelser som ikke kan løses ved hjelp av en norsk særlov. 

 

Videre drøftes utfordringer for Lillehammer knyttet til de store arealene som kreves for ikke-

idrettslige anlegg som deltakerlandsby, innkvartering av media og andre akkrediterte og ikke 

minst mediesenter. Med utgangspunkt i byens relativt sett begrensede størrelse og mulighet 

for etterbruk tatt i betraktning, er det vanskelig å se for seg løsninger uten en betydelig bruk 

av midlertidighet. 

 

Tema 5 tar for seg mulige medarrangører. Med utgangspunkt i et parametersett drøftes fire 

ulike scenarier og man ser på hvordan disse kan bli vurdert av de ulike beslutningstakerne.  

Scenariene spenner fra en helt kompakt løsning (Lillehammerregionen), samme konsept som 



OL/PL 1994, OL/PL 1994 med noen flere øvelser satt ut og et konsept med hele idrettsgrener 

utenfor Lillehammerregionen. 

 

Under tema 6 ser man på ulike fremtidsbilder 2026/2030. Et av de viktigste elementene i en 

tidlig fase er å finne et klart uttrykt og prioritert behov for hva en ønsker å oppnå gjennom å 

arrangere OL/PL. Dette er forhold som IOC har blitt stadig mer opptatt av gjennom sine krav 

om at «vision» og «legacy» skal defineres i en tidlig fase i prosessen og at det legges stort 

vekt på muligheten til å etterlate seg et varig, samfunnsgagnlig avtrykk etter lekene. 

 

Rapporten inneholder tre konkrete forslag til mulige visjoner, samt noen stikkordsmessige 

alternativ. Det understrekes at arbeidet med å utvikle en god visjon må være sentralt i en 

tidlig fase, og at en i dette arbeidet må ta hensyn til ikke bare interessene til IOC, men også 

idretten, nasjonale og regionale myndigheter, opinionen og søkerbyen. 

 

Tema 7 tar for seg miljømessige konsekvenser og gevinster av et OL/PL. Innledningsvis 

pekes det på at et OL/PL vanskelig kan ses som et miljøtiltak isolert sett. Samtidig er ikke 

alternativet at det ikke blir arrangert OL/PL, slik at et miljøregnskap må settes opp relativt til 

hva andre aktuelle vertsbyer kan få til. Her bør Lillehammer kunne komme godt ut når det 

gjelder hvilket nivå man kan oppnå, men dårlig når det gjelder forbedringspotensial (fordi 

man allerede er på et forholdsvis høyt nivå). Det er usikkert hvilket av disse målene IOC vil 

legge mest vekt på i vurderingen av søknader. 

 

Tema 8 inneholder en SWOT-analyse av et eventuelt Lillehammer-kandidatur. Her samles 

mange av elementene som har vært diskutert gjennom rapporten. Analysen må brukes til å 

utforme et konsept som forsøker å begrense svakhetene, unngå truslene, spille på styrkene og 

utnytte mulighetene. Videre er kommunikasjon og markedsføring forhold som i liten grad 

berøres av dette mulighetsstudiet, men som er opplagt avgjørende for utfallet av en eventuell 

søknadsprosess.  

 

En del trusler er mindre påvirkbare. Til syvende og sist er det IOC som bestemmer hvem som 

blir tildelt lekene, og det kan være ulike hensyn som ivaretas i medlemmenes valg – også 

slike som er vanskelig å fange konkret i en SWOT-analyse. En SWOT-vurdering av byens 

kandidatur er derfor ikke en objektiv og fulldekkende øvelse, men kan avhenge av forhold 

som både i begrenset grad er påvirkbare og som kan være vanskelig fullt ut å forutse. 

 

Tema 9 diskuterer hvordan OL/PL kan påvirke merkevaren Lillehammer. Rapporten viser til 

at det ikke finnes sammenlignbare data om hvordan IOC, Lillehammer og tidligere vertsbyer 

oppfattes som merkevare eller hvordan denne oppfatningen eventuelt har endret seg over tid. 

Det er derfor ikke mulig å lage et kvantitativt svar på denne oppgaven.  

Til slutt i rapporten finnes avsluttende kommentarer, kildehenvisninger og et vedlegg om 

transportkrav knyttet til et OL/PL. 

 

Vurdering: 

Mulighetsstudien viser at veien mot en ny OL/PL-søknad er vesentlig lenger, vanskeligere og 

mer kostnadskrevende enn tidligere søkeprosesser som Lillehammer har dratt i land. Studien 

gir ingen tilrådning om hvorvidt det bør startes en søknadsprosess (dette var heller ikke en 

del av mandatet), men søker å legge ramme for en god diskusjon rundt spørsmålet.  

 



En helt sentral avklaring er at det ikke blir et nytt vinter-OL/PL hvis ikke NIF går helhjertet 

inn for det. Det blir heller ikke noe nytt OL/PL hvis ikke staten vil delta i prosessen og stiller 

de garantiene som IOC krever. Dette betyr at det må være politisk ønske og vilje om å søke 

om et nytt vinter-OL/PL både i regjering og blant et flertall på Stortinget. 

 

NIF består av en lang rekke kretser og særforbund. Det er vanskelig å tenke seg at NIF vil 

kunne gå for en ny OL/PL søknad uten at dette støttes av de fleste kretsene og de fleste 

særforbundene. Dette vil kreve at man bygger en solid støtte på grasrotnivå i idretten.  I dette 

må det også ligge en erkjennelse fra Lillehammer-regionens side anleggsbehovet i Norge er 

størst i og omkring de store byene. 

 

Den siste norske OL-søknaden (Oslo 2022) havarerte da det ble klart at det ikke ville bli 

fremmet sak om statsgaranti for Stortinget. Dette skjedde like etter at en folkeavstemning 

blant Oslos befolkning sa et nokså klart ja til prosjektet. I ettertid har det vært snakket mye 

om at prosjektet manglet en nasjonal forankring og at det var dette som førte til at man ikke 

klarte å samle et tilstrekkelig flertall på Stortinget for å få den nødvendige statsgarantien.  

 

Samtidig sier idretten i sin egenvurdering at man der og da opplevde å ha en tilstrekkelig 

forankring i de formelle organene (idrettsting og – styre, kretser og særforbund), men at man 

i ettertid ser at forankringen nedover i organisasjonen, til klubber og medlemmer ikke var 

god nok. Det er lett å skylde på dårlig kommunikasjonsarbeid, men kanskje er sannheten ført 

og fremst at man ikke hadde en visjon som engasjerte hele landet og som synliggjorde hva vi 

skulle bli sittende igjen med utover byutvikling i Oslo. 

 

En ny søknad om vinter-OL/PL må ta lærdom av denne erfaringen. Lillehammer har høy 

arrangørkompetanse når det gjelder vinteridrett, med OL/PL i 1994, ungdoms-OL i 2016 og 

regelmessige WC-arrangement. Lillehammer har også sportsarenaer som kan gjenbrukes slik 

at investeringene i idrettsanlegg kan reduseres. Samtidig er Lillehammer, både som by og 

region, mye mindre enn de fleste andre byer som har eller planlegger å søke vinter-OL/PL. Et 

OL/PL med senter i Lillehammer vil derfor måtte utformes som en nasjonal dugnad, der både 

søknaden bygges opp rundt hva vi ønsker å oppnå og sitte igjen med som nasjon.  

 

Samlet kostnad for å utvikle søknaden for OL/PL 2018, som ble trukket etter at den eksterne 

kvalitetssikringen viste et kostnadsavvik på nesten 100 %, var på i overkant av 85 mill. 

kroner. Søknaden for 2022 hadde en ramme på over 300 mill. kroner, da arbeidet ble stoppet 

var det brukt rundt 240 mill. kroner. Forskjellen mellom de to søknadene var detaljnivået, 

den eksterne kvalitetssikringen av Oslo-søknaden viste ingen vesentlige avvik når det gjaldt 

vurderinger og tall. 

 

Konklusjon: 

 Lillehammer har et godt utgangspunkt for å kunne være vertskap for et framtidig 

vinter- OL/PL, basert på Agenda 2020 når det gjelder gjenbruk og et «back to basic» 

konsept. 

 Arbeidet med å utvikle visjon og legacy for konseptet (hva vi ønsker å oppnå og hva 

vi skal sitte igjen med) må forankres på grasrotnivå både nasjonalt og lokalt, og skje i 

samarbeid med NIF.  

 Før søknad påbegynnes må det opprettes et søkerselskap. Selskapet bør minst eies av 

Lillehammer, NIF og staten, og staten bør ha eierflertall. 



 Kostnaden ved en søknad er avhengig av hvilket detaljeringsnivå man etterstreber, 

som igjen er et spørsmål om hvilken risiko staten kan/vil ta inn mot en statsgaranti. 

 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

I N N S T I L L I N G / V E D T A K: 

 

1. Kommunestyret tar «Mulighetsstudie Olympiske & Paralympiske vinterleker 

Lillehammer 2026/2030 (Analyse & Strategi, mars 2017)» til orientering. 

2. Kommunestyret anmoder ordfører om å ta initiativ til å presentere mulighetsstudien 

for ledelsen i NIF. 

 

Lillehammer,  14. mars 2017 

 

 

Tord Buer Olsen  Nanna Egidius 

Rådmann  Strategi- og utviklingssjef 

 

  

 

 

 


