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SAKSLISTE:  

  

1) Vedtakssak: Godkjenne referat fra styringsgruppemøte 06.07.18 (sendt ut 06.07.18) 

 

Referat fra 06.07.18 Godkjennes  

 

2) Orienteringssak: Orientering fra arbeidsgruppe 

 - Status etter 4 møter (møte 4, 24.08.18) 

 - Første leveranse fra Vista Analyse (sendt ut sammen med referat 06.07.18) 

 - Fremdrift, økonomi og eksterne aktører 

 - Veien videre? 

 

Status etter 4 møter 

Leder i arbeidsgruppen orienterte styringsgruppen om status for arbeidet etter fire møter. 

Hovedlinjene i orienteringen gikk på at det har vært noe begrenset fremdrift (juni spesielt), men at en 

nå er inne på et mer konstruktivt spor. Leder av arbeidsgruppen redegjorde for ny organisering i 

arbeidsgruppen, hvor gruppen er delt inn i 4 mindre grupper (Politikk, Næring, Idrett/ arrangement og 

kommunikasjon). De 4 mindre gruppene har utpekt hver sin gruppeleder. Gruppelederne sammen 

med prosjektleder utgjør nytt arbeidsutvalg (AU).  

 

Styringsgruppen gav sin tilslutning til ny organisering av arbeidsgruppen.  

 

Vista Analyse 

Arbeidsgruppen har uttrykt en bekymring for leveransen fra Vista Analyse. Bekymringen fra 

arbeidsgruppen går på for mye gjenbruk fra OSLO 2022, Lite lokalkunnskap og manglende forståelse 

rundt gjenbruk av eksisterende anlegg. Arbeidsgruppen ønsker derfor å være tettere på Vista Analyse 

frem mot deres endelige leveranse.  

 

Styringsgruppen uttrykker også en stor bekymring knyttet opp mot Vista Analyse sin endelige 

leveranse. Styringsgruppen baserer sin bekymring på først del rapport, og på tilbakemeldinger de har 

fått fra enkelte av de som ble intervjuet av Vista Analyse i juni. Styringsgruppen gir derfor sin 

tilslutning til at en jobber tettere på vista Analyse i tiden fremover.  

 

 



Økonomi og eksterne aktører 

Leder av arbeidsgruppen redegjør for økonomien i prosjektet så langt, samt at arbeidsgruppen 

vurderer et nytt anbud som erstatning for anbudet på media som en ikke fikk interessenter til. 

Arbeidsgruppen vil gjennom AU forfatte et nytt forslag til anbud.  

 

Veien videre 

Arbeidsgruppen vil fortsette/ intensivere sitt arbeid knyttet til involvering/ forankring. September og 

oktober vil bli brukt til å innhente så mye informasjon/ tilbakemeldinger som mulig. Det er viktig å 

prioritere involvering så tidlig som mulig i prosessen, slik at et fremtidig produkt blir gjenkjennbart for 

de som har kommet med innspill.   

 

 

3) Drøftingssak: Hvordan involvere/ engasjere styringsgruppen mer i arbeidet mot OL 2030? 

 

Styringsgruppen har en åpen debatt om hvordan arbeidsgruppe og styringsgruppe kan knyttes noe 

tettere sammen. Arbeidsgruppen har foreslått å ha et felles møte, samt at en av medlemmene i AU 

kan sitte med i styringsgruppemøtene sammen med leder av styringsgruppen.  

 

Styringsgruppen gir sin tilslutning til at en fra AU sitter sammen med leder av arbeidsgruppen i 

styringsgruppemøter (I etterkant av møtet i styringsgruppen har AU vedtatt at Kjersti Bjørnstad vil 

være AU sin representant).  

 

Styringsgruppen vil også delta på et av de to neste arbeidsgruppemøtene. Leder av arbeidsgruppen 

sender sammen med referat ut dato på de to neste møtene, så vil styringsgruppen delta på det møtet 

som flest fra styringsgruppen kan.  

 

 

4) Drøftingssak: Forventninger til arbeidsgruppen fremover. Hva vil styringsgruppen ha fokus på og 

er det leveranser styringsgruppen ønsker før endelig rapport?  

 

Arbeidsgruppen orienterer om at sluttrapporten vil kunne ha mer preg av en statusrapport, enn en 

endelig konklusjon. Styringsgruppen gjør ingen vedtak knyttet til dette, men vil følge utviklingen 

utover.  

 

5) Eventuelt:  

 

Leder av styringsgruppen orienterer om arbeidet med 25 års jubileet for Lillehammer OL 1994.  

 

Audun Amdahl 

Referent   


