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Sak 281: OL/PL 2022
Idrettspresidenten innledet til saken.
Onsdag 01.10.2014 behandlet Høyres stortingsgruppe spørsmålet om statsgaranti og
statstilskudd for OL/PL 2022 i Oslo. Høyres stortingsgruppe fant ikke å kunne anbefale
Regjeringen å gå videre med saken og å legge den fram for behandling i Stortinget. Som en
konsekvens av dette trakk Oslo kommune søknaden om statstilskudd og statsgaranti for
OL/PL 2022 i Oslo 01.10.2014.
Idrettsstyret uttrykte skuffelse over at de politiske realiteter gjorde at søknaden om
statstilskudd og statsgaranti ble trukket. Samtidig uttrykte Idrettsstyret respekt for den
demokratiske politiske behandlingen som saken har fått.
Det blir nå viktig å informere både organisasjonen og IOC om situasjonen på en god måte.
Det blir også viktig at NIF fremstår med raushet og verdighet, selv om arbeidet med et
OL/PL 2022 nå formelt er stoppet.
Idrettsstyret var enige om at prosessen relatert til OL/PL 2022-arbeidet dokumenteres
faktabasert relatert til vedtak gjort av Idrettstinget, Idrettsstyret og av Søkerkomiteen og i
neste omgang evalueres. Det var videre enighet om at det utarbeides en plan for det videre
strategiske arbeidet med å styrke rammevilkårene for norsk idrett, i lys av at OL/PL 2022søknaden er trukket. Dette vil måtte skje gjennom oppfølging av Statsbudsjettet for 2015.
Idrettsstyret har forventninger om at «OL-pengene» kommer til syne i Regjeringens og
Stortingets prioriteringer i årene fremover, basert på dokumenterte uttalelser fra sentrale
politikere.
Generalsekretæren understreket viktigheten av at hele norsk idrett og hele det politiske Norge
nå på en god måte støtter opp under arbeidet med Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer – som
på verdensbasis blir det neste Olympiske arrangementet som skal finne sted. Det er viktig at
NIF og LYOGOC bidrar til å bygge broer i verdige former mot IOC.

Idrettsstyret var godt fornøyd med innsatsen generalsekretæren og administrasjonen har gjort
i forbindelse med OL/PL 2022-prosessen.
Vedtak:
Idrettsstyret tar til etterretning at Oslo kommune har trukket søknaden om statsgaranti for
OL/PL 2022 i Oslo.
Idrettsstyret ber generalsekretæren forberede et faktadokument for hele OL/PL-arbeidet i
NIF-regi, samt en intern evaluering av OL/PL 2022-prosessen med tanke på å trekke
lærdommer for fremtiden av denne.
Idrettsstyret ber generalsekretæren til IS-møte 43 (2011-2015) fremlegge en plan for det
videre strategiske arbeidet med å styrke rammevilkårene for norsk idrett, også sett i lys av at
OL/PL 2022-søknaden er trukket.

