
REFERAT STYRINGSGRUPPE LILLEHAMMER 2030 

 

Dato: 09.05.18 Sted: Møterom Haslund, Lillehammer rådhus 2, etasje 

Tid: 12.00 – 14.00 

 

Tilstede: Arnfinn Nergård, Tord Buer Olsen, Espen Granberg Johnsen, 

Ole Rolstad 

Forfall: Tomas Holmestad, Bjørgulv Noraberg, Even Aleksander 

Hagen 

 

Vedlegg: 

Arbeidsgruppe OL 2030 (Vedtatt av vedtatt av styringsgruppe 09.05.18) 

PP presentasjon brukt i styringsgruppemøte  

 
Møtet innledes ved Espen Granberg Johnsen, som gir en kort oppsummering av hva som er 

gjort i forhold til OL arbeid etter at OSLO 2022 havarerte, og hvordan en har kommet frem 

dit en er i dag.  

 

SAKSLISTE: 

 

1) Vedtakssak: Godkjenne styringsgruppe 

 

Styringsgruppen vedtar gruppen slik den er, med følgende medlemmer: 

Espen Granberg Johnsen (leder) 

Tord Buer Olsen 

Ole Rolstad 

Bjørgulv Noraberg 

Even Aleksander Hagen 

Arnfinn Nergård 

Tomas Holmestad 

 

 

 

 

 



2) Vedtakssak: Valg av leder for styringsgruppe. Herunder en avklaring i forhold til 

nasjonal talsperson, og om denne i tilfellet skal lede styringsgruppe. 

 

Styringsgruppen vedtar at Espen Granberg Johnsen skal være leder av styringsgruppen. Når 

en nasjonal talsperson er på plass, skal gruppen gjøre et nytt vedtak på leder av 

styringsgruppe.  

 

Det kom i møtet opp noen kandidater til rollen som nasjonal talsperson. Aktuelle navn sendes 

gruppens medlemmer på mail. Fristen for å komme med nye kandidater er 16.mai. Etter 16. 

mai vil en begynne å kontakte kandidater som er kommet opp.  

 

3) Vedtakssak: Godkjenne arbeidsgruppe. Presentasjon av arbeidsgruppe, hvem, hva og 

hvorfor 

 

Styringsgruppen orienteres om hva som står i politisk sak i forhold til arbeidsgruppen. De 

orienteres så om hvem som er planlagt inn i arbeidsgruppe. I tillegg til de 14 navnene som er 

i arbeidsgruppen ønsker styringsgruppen at Oddvar Møllerløkken skal forespørres, slik at den 

politiske representasjonen blir ytterligere forsterket.  

 

Styringsgruppen vedtar arbeidsgruppens 15 medlemmer med tiltenkte roller, samt 1 

observatør og 2 rådgivere.  

 

4) Orienteringssak: Gjennomgang av mandat for arbeidsgruppe 

 

Styringsgruppen orienteres om mandatet. Del 1 av mandat skal ferdigstilles innen 06.07.18 

 

5) Drøftingssak: Hvordan skal arbeidsgruppe rapportere til styringsgruppe? Er det noen 

tilføyelser til mandatet på dette? 

 

Styringsgruppen har ingen tilføyelser til mandatet i forhold til rapportering fra 

arbeidsgruppe. Leder av arbeidsgruppe rapporterer skriftlig til leder av styringsgruppe.  

 

6) Orienteringssak: Arbeidsgruppens arbeid så langt. 

 - Struktur frem til sommeren 

 - Anbudsdokumenter 

 - Økonomi (møtegodtgjørelser)  

 - Forankring 

 - Tidsbruk 

 

Leder av arbeidsgruppe legger fram møtekalender over planlagte møter før sommerferien. 

Det er planlagt møter i arbeidsgruppen 25.05. – 15.06 og 05.07.  



 

Videre går styringsgruppen gjennom de to forslagene som er sendt ut i forhold til «anbud på 

økonomi og media utredninger». Det understrekes at det er viktig at disse sendes ut i forkant 

av arbeidsgruppemøte på grunn av tidsfristen i arbeidet.  

Styringsgruppen gir sin tilslutning til at «anbudene» kan sendes ut etter 

styringsgruppemøtet.  

 

Videre gis det en kort orientering om økonomien så langt, samt planer for forankring inn mot 

idrett og politikk.  

 

7) Drøftingssak: Medier/ forankring. Hvordan komme «ut» i media slik at en kan begynne 

et forankringsarbeid tidlig. Pressekonferanse?  

 

Styringsgruppen ønsker at referater fra styringsgruppemøter skal gjøres tilgjengelige for de 

som ønsker å lese de. Ønsker i første omgang å bruke Lillehammer kommune sine nettsider 

til å orientere om arbeidet og fremdriften. Pressemeldinger kan brukes ved milepeler i 

arbeidet.  

 

8) Vedtakssak: Neste 2 møter i styringsgruppen (må legges mellom møtene i 

arbeidsgruppen)  

 

Neste to møtene i styringsgruppen vedtas: 

 

14.06. kl. 08.30 – 10.30 

06.07. kl. 12.00 – 14.00 

 

 

Audun Amdahl 

Refrent 


