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SAKSLISTE: 
 

1) Vedtakssak: Godkjenne referat fra styringsgruppemøte 30.08.18 

 

Referat fra 30.08.18 Godkjennes  

 

2) Orienteringssak: Møte med Vista Analyse 10.09.18. 

 - Hvilke punkter ble tatt opp 

 - Hva skal Vista Analyse jobbe med videre 

 - Fremdriftsplan på leveransen fra Vista Analyse 

 

Arbeidsgruppen ved Geir Bjørke og Audun Amdahl hadde i etterkant av styringsgruppen sin 

bekymring, et møte med Vista Analyse 10 september. Representantene for arbeidsgruppen oppfattet 

det som et konstruktivt møte, hvor en fikk lagt frem bekymringene som er kommet i forbindelse med 

Vista Analyse. Det er skrevet et notat fra møtet som er sendt frem og tilbake mellom partene, slik at 

Vista Analyse også skriftlig vet hva de må forbedre i forhold til endelig leveranse. Avslutningsvis ble 

det i møtet med VA vedtatt en revidert fremdriftsplan.  

 

Følgende tilbakemeldinger er gitt fra arbeidsgruppen sin side muntlig i møte og skriftlig i etterkant av 

møtet: 

• Oslo 2022 skal ikke omtales i rapporten. De kan bruke tall fra 2022, men skal ikke referere til 

Oslo 2022 i rapporten, kun i referanseliste.  

• VA skal synliggjøre verdien av gjenbruk bedre.  

• VA skal tydeliggjøre forskjell mellom samfunnsøkonomi og brutto statsgaranti hva gjelder 

etterbruksverdi.  

• VA skal kvalitetssikre de tallene de bruker med anleggseierne i eksisterende OL anlegg. 

• Kvalitetssikre med Alpinco AS kostnader knyttet til freestyle og snowboard i Hafjell, basert på 

tidligere X- games erfaring. 

• Kvalitetssikre behovet for dobbeltspor til Lillehammer innen 2030 (slik at forseringskostnader 

ikke havner på OL budsjett). 

• Kvalitetssikre hvordan ishockey turneringen for damer vil påvirke hallbehovet til OL 

• Tydeliggjøre hva som ligger i post: teknologi og data 

• Tydeliggjøre budsjettpost: folkehelse og næringsliv  



• Finne ut hva en nedskalering av deltagerlandsby vil bety for kostnad, selv om det kan bryte 

med nåværende IOC krav. 

• Beskrivelse av nedskalert medielandsby, med en forklaring på utvikling av media. 

• Divergere og beskrive større poster tydeligere 

• Divergere mer mellom konseptene  

• Få en råd tråd fra Mulighetsstudiet over til VA sin leveranse.  

 

Følgende fremdriftsplan ble vedtatt i møtet 10 september: 

• 24.09.18 (mandag uke 39)Rapportutkast oversendes leder av arbeidsgruppe 

• Uke 39 Gjennomlesning og kommentarer 
• Uke 40 Bearbeiding hos Visma Analyse 

• Fredag 05.10 (uke 40) Levering av endelig rapport til leder arbeidsgruppe 

• Eventuelle oppklaringer i uke 41 frem til utsendelse 12.10 

 

Styringsgruppen gir tilslutning til de punktene som arbeidsgruppen har meldt inn til Vista Analyse, og 

ønsker at arbeidsgruppen gjennom AU fortsatt skal være tett på Vista Analyse frem til endelig rapport 

er levert.  

 

Sent på kvelden 24.09.18 kom et utkast fra Vista Analyse (VA) til endelig rapport. Denne er nå til 

gjennomlesning hos AU for arbeidsgruppen. Det vil bli gjort skriftlige tilbakemeldinger til Vista 

Analyse fredag denne uken. Etter første gjennomlesning kan det se ut som VA har hensyntatt flere av 

arbeidsgruppen sine tilbakemeldinger.  

 

 

3) Drøftingssak: Forankringsplan 

 - Hva vil vi kommunisere og hvordan tenker vi å gjøre det.  

 

I forarbeidet til forankringsplanen har kommunikasjonsgruppen med Marte Kjernsholen i 

spissen sendt ut et sett av spørsmål til de andre gruppene i OL arbeidet (idrett, politikk og 

næring). Svarene som gruppene har meldt tilbake er sortert og danner grunnlaget for 

forankringsplanen. Arbeidsgruppen har så gått igjennom hvert punkt og gjort noen 

justeringer. Planen ble vedtatt 21.09.18 

 

Styringsgruppen slutter seg til forankringsplanen.  

 

 

4) Orienteringssak: Generell orientering fra arbeidsgruppe  

 - Status etter 5 møter (møte 5, 21.09.18) 

 - Fremdrift, økonomi og eksterne aktører 

 

Fremdrift: Vært en del frafall på de siste to møtene. Fremdriften har blitt bedre etter opprettelse av 
AU og inndeling i tydelige team. Gruppen fremstår mer samlet og det er et bedre driv i arbeidet.  

Økonomi: Har ikke kommet på vesentlige kostnader siden sist. Vista Analyse sin andre faktura 
kommer i oktober. Bruker noe mer på interne personer (selvstendig næringsdrivende i 
arbeidsgruppen) 

Eksterne aktører: Avslutter med Vista Analyse i oktober, vurderer et nytt anbud i løpet av oktober 
 



 

 

 

 

5) Drøftingssak: Felles møte 19.10.19. Hva ønsker styringsgruppen skal løftes opp i dette møtet? 

 

Styringsgruppen ønsker at det skal tas en debatt knyttet til summen av arrangementer som 

planlegges i Norge (VM nordiske grener i Trondheim, Alpin VM og OL 2030).  

- Kan idretten, politikerne og folket absorbere/ håndtere så mange store arrangement? 

- Har omdømmet til IOC (i lys av WADA saken) noe å si på vår interesse?  

 

 

6) Drøftingssak: Nytt eksternt anbud.  

 - Hva mer trenger vi svar på? 

 - Hvordan vil dette påvirke tidspunkt for «slutt leveranse»? 

 - Hvordan tenker arbeidsgruppen å utforme/ utlyse anbud?  

 

Arbeidsgruppen har sett for seg at Mulighetsstudiet er anbud nummer en. Dette gav et svar på om 

Lillehammer kan være vertskap for OL/PL en gang til. Svaret på studien var ja.  

 

Etter at Lillehammer kommune fikk svar om at ja, det er mulig å arrangere et nytt OL/PL, var anbud 

nummer 2 (Vista Analyse) hva vil det i tilfellet koste?  

 

Arbeidsgruppen tenker at det tredje anbudet skal besvare: Hvordan går vi videre?  

 

Styringsgruppen kommer med flere konstruktive innspill i forhold til hva som bør være ca. størrelse på 

anbudet, og hvordan bestillingen kan utformes. En bør trekke en rød tråd fra 2030 og bakover i tid, 

hvor en etterspør mer detaljert beskrivelse desto nærmere en kommer nåtid. Anbudet bør komme 

med forslag i forhold til rekkefølge, kostnad, Finansieringsløsninger og lignende.  

 

Oppdragsdokumentet vil bli skrevet og sendt ut fra AU i midten av oktober. 

 

Styringsgruppen er innforstått med at et tredje anbud vil flytte dato for sluttrapport frem i tid. En vil 

kunne estimere politisk behandling i februar/ mars møte (må være gjort i god tid før idrettstinget).   

 

 

7) Eventuelt:  

 

Leder av Idrettsrådet tar opp en bekymring knyttet til siste vedtak i WADA, og hvordan dette vil 

påvirke dopingarbeidet/ omdømmet i forhold til IOC. Styringsgruppen deler bekymringen. Tema vil 

også bli debattert i fellesmøtet 19 oktober.  


