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Fra:

Hordaland idrettskrets, Trøndelag idrettskrets,
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Tittel på forslag:

Utgreiing om det skal søkjast om å få olympiske og paralympiske
vinterleikar til Norge i 2030.

Forslag til vedtak:
Idrettstinget ynskjer at norsk idrett skal greie ut om det skal søkjast om å få olympiske og paralympiske vinterleikar til
Norge i 2030.
Leikane skal vera basert på dei verdiane norsk idrett er tufta på og skal gjennomførast i både eksisterande og planlagde
anlegg rundt om i Norge.
Idrettstinget ber Idrettsstyret sette ned ei brei, komplementerande gruppe som hentar inn fakta på kva som skal til for at
Norge skal kunne arrangere eit nøkternt og annleis OL og PL.
Utgreiinga skal kartlegge både regionalt, nasjonalt og internasjonalt arrangørsamarbeid rundt gjennomføringa av OL/PL.
Gruppa leverer sin rapport til Idrettens Leiarmøte 2020, som basert på denne rapporten vil avgjere neste steg fram mot
realitetshandsaming enten i ekstraordinært eller ordinært Idrettsting i 2021.
Begrunnelse for forslaget:
På ett eller annet tidspunkt mener vi at Norge for tredje gang bør ta på seg ansvaret for arrangementet av de olympiske og
paralympiske vinterlekene. 2030 er et aktuelt tidspunkt. Det betyr imidlertid et arrangementsansvar som har bred folkelig
forankring i Norge. Et OL/PL som er nedskalert, annerledes og nøkternt i forhold til de siste gigantarrangementene, og som
er økonomiske og bærekraftig forsvarlig.
I første rekke mener vi at dette ansvaret bør ivaretas av Idrettsstyret inntil slik avklaring har funnet sted i forhold til IOC,
Regjering og Storting. I forhold til IOC er det helt sentralt å konkretisere målene i IOC sitt strateginotat Agenda 2020 som er
forankret i FN sine bærekraftsmål, og deretter vurdere hva de i praksis vil bety for mindre nasjoner og demokratier som
ønsker å ta på seg dette ansvaret.
Et nytt OL/PL i Norge må være regionalt og nasjonalt forankret. Vi mener også at et nytt OL/PL i Norge vil bety mye for en
videreføring av våre idrettstradisjoner, inspirere breddeidretten og samtidig gi toppidretten vårt et løft.
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