
REFERAT STYRINGSGRUPPE LILLEHAMMER 2030 

 
Dato: 14.06.18 Sted: Ordførers kontor, Lillehammer rådhus, 6 etasje. 

Tid: 08.30 – 10.30 

 

Tilstede: Arnfinn Nergård, Tord Buer Olsen (litt permisjon), Espen Granberg Johnsen, Ole 

Rolstad, Aud Hove (for fylkesordfører, Oppland) 

 

Forfall: Tomas Holmestad, Bjørgulv Noraberg 

 

Vedlegg: 

PP presentasjon brukt i styringsgruppemøte 

 

SAKSLISTE: 

 

1) Vedtakssak: Godkjenne referat fra styringsgruppemøte 09.05.18 

 

Referat fra 09.05.18 Godkjennes 

 

2) Orienteringssak: Rapportering fra arbeidsgruppe 

 - Status etter første møte 

 - Fremdrift 

 - Økonomi 

 - Eksterne aktører 

 - Veien videre 

 

Styringsgruppen ble orientert av leder i arbeidsgruppen om status etter første møte. 

Orienteringen fulgte malen i månedsrapporteringen, hvor en først orienterte om fremdrift, 

for deretter å ta for seg økonomi, ekstern bistand og nødvendige avklaringer. De to siste 

momentene blir ytterligere omtalt i sakene 5 – 7.  

 

Orienteringen ble tatt til etterretning.  

 

3) Vedtakssak: Arbeidsgruppen sitt forslag til utvidelse av styringsgruppe 

 - Bør Oppland idrettskrets v/ styreleder være representert i styringsgruppe OL 2030? 

 

Arbeidsgruppen gjorde 25.05 et vedtak på å anbefale for styringsgruppen at styreleder i 

Oppland idrettskrets inviteres inn. Hovedbegrunnelsen for dette var å styrke idretten (NIF) sin 

tilstedeværelse i arbeidet. Arbeidsgruppen vektla også i sitt vedtak at styreleder er kvinne.  

 

Ellers så gjorde styringsgruppen selv et vedtak 09.05 på at nasjonal talsperson skal være en 

kvinne. Leder av styringsgruppen går videre med dette arbeidet. Det var en kort debatt om 

en skulle avvente noe, før det ble konkludert med å fortsette arbeidet med å få inn nasjonal 

talskvinne (slik det ble vedtatt 09.05) 



 

Spørsmålet om sammensetning av styringsgruppe i forhold til kjønnsbalanse ble tatt opp. Det 

ble foreslått en løsning knyttet til et varamedlem, som sammen med nasjonal talskvinne og 

styreleder i Oppland idrettskrets vil gi 3 kvinner (av 8). Det jobbes videre med denne 

løsningen.  

 

 

4) Orienteringssak: Bruken av Induct prosjektverktøy  

 

Styringsgruppen gis en kort orientering om Induct og hva denne kan brukes til. Leder av 

arbeidsgruppe sender en ny link til de som ønsker i styringsgruppen, slik at alle får tilgang på 

dokumenter i Induct. Linken er sendt 14.06. 

 

Adressen er: www.lillehammerkommune.induct.no/login  

 

5) Drøftingssak: Utfordringer knyttet til eksterne tilbud opp mot mandat for arbeidet 

- Leder av arbeidsgruppe vil redegjøre for utfordringer som tas opp i flere av de 

eksterne tilbudene, knyttet til mandatets første del. 

 

Leder av arbeidsgruppen orienterer om hvordan forslag fra eksterne tilbud kan komme i 

konflikt med teksten i mandatet. Alle eksterne tilbud advarer mot å binde seg opp til et 

konsept for tidlig, men presiserer at en må ha flere reelle alternativer med seg videre i 

prosessen. Det er fortsatt uklart hvor stor forskjell det må være på alternativene, men det er 

viktig at styringsgruppen er kjent med utfordringen i forhold til mandat.  

 

Videre gis det en presentasjon (som arbeidsgruppen får 15.06) av forskjellige løsninger 

knyttet til konseptvalg, samt hvordan valg av en ting, vil påvirke en annen (eks. skiskyting). 

Det er en debatt rundt bordet i forhold til konseptvalg, uten at styringsgruppen legger noen 

føringer for arbeidsgruppen sitt arbeid.  

 

6) Orienteringssak: Valg av eksterne tilbud og begrunnelse 

 

Leder av arbeidsgruppen gir en kort orientering om hvilket firma som er valgt i forhold til 

økonomi utredning, samt prosess og begrunnelse i forhold til valg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lillehammerkommune.induct.no/login


7) Drøftingssak: Nødvendige avklaringer fra arbeidsgruppen 

 - Nasjonal talsperson? 

 - Kontakt opp mot andre kommuner? 

 - Kontakt opp mot særforbund og idrettskretser? 

 - Kontakt opp mot andre nasjonale initiativ? 

 - Kontakt opp mot IOC 

 

Nasjonal talsperson 

Leder av styringsgruppen tar kontakt med de to kandidatene og forespør om interessen for å 

sitte i styringsgruppe OL 2030. 

 

Kontakt opp mot andre kommuner 

Det er enighet om at første kontakt til andre kommuner skal være på politisk nivå. 

Kommunikasjonen skal være i to omganger. I første omgang kontaktes Lillehammer 1994 

kommunene og Oslo, mens andre interessante kommuner kontaktes i runde to (når en har 

snevret seg litt mer inn i forhold til konsept). Kontakten skjer på vegne av styringsgruppen, og 

sendes som epost fra leder av styringsgruppen.  

 

Kontakt opp mot idretten 

Ledelsen i NIF inviteres til et møte på Lillehammer rett over sommeren. Invitasjonen sendes 

på vegne av styringsgruppe, fra leder av styringsgruppe.  

 

Kontakt med særforbund, andre nasjonale initiativ og IOC bør komme i etterkant av møte 

med NIF, og i dialog med NIF.  

 

 

 

8) Eventuelt:  

 

Ingen eventuelt saker  

 

 

 

Audun Amdahl 

Referent 


