NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 38 – 2011-2015
01. september 2014
Ekstraordinært telefonmøte
Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

O-sak A: OL/PL 2022
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Møtet var vedtaksført.

O-sak A: OL/PL 2022
Idrettspresidenten innledet til saken.
Bakgrunnen for IS-møte nr. 38 (2011-2015) er relatert til at komitéleder og byrådsleder Stian
Berger Røsland i Søkerkomiteens møte torsdag 25.08.2014, fremla et opplevd behov for å
igangsette en vurdering av mulige budsjettmessige kostnadsbesparelser i OL/PL 2022prosjektet. En slik vurdering skal, ifølge Berger Røsland, kunne danne grunnlag for et evt.
økonomisk og politisk handlings- og mulighetsrom for nasjonale beslutningstakere i saken.
Byrådslederen har bedt OL 2022-etaten om å iverksette dette arbeidet. Det er ikke fattet noen
vedtak i Søkerkomiteen i saken, men gitt et mandat for videre utredning.
Idrettsstyret var enige om at NIF fortsatt står fast ved den søknaden om statsgaranti som er
oversendt Kulturdepartementet fra NIF og Oslo kommune. Denne søknaden har gjennomgått
en statlig kvalitetssikring, med et godt resultat. Konseptet som ligger til grunn for
statsgarantisøknaden har også vært gjennom en første evaluering hos IOC, med godt resultat.
Statsgarantisøknaden er i samsvar med vedtaket fattet av det ekstraordinære Idrettstinget på
Stjørdal i juni 2012.
Samtidig er Idrettsstyret enige i at det kan være et behov for å gi nasjonale beslutningstakere
et økonomisk og politisk handlings- og mulighetsrom i saken, hvilket innebærer at idretten
ikke nødvendigvis må låse seg endelig til det omsøkte konseptet relatert til eksempelvis
idrettslig og øvrig infrastruktur.
NIF har innkalt til et møte med de vinterolympiske særforbundene og Oslo Idrettskrets
relatert til denne saken tirsdag 02.09.2014. Saken vil videre bli diskutert i neste møte i
søkerkomiteen torsdag 04.09.2014, samt i IS-møte nr. 39 (2011-2015). Byrådsleder
Stian Berger Røsland vil være tilstede i IS-møtet når denne saken diskuteres.

