NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITE
Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 17 – 2007-2011
6. oktober 2008
Radisson SAS Hotel, Gardermoen
Godkjent av Idrettsstyret 28.-29. oktober 2008

Sak 195 Tromsø 2018

Til stede:
Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen,
Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Geir Kvillum (på telefon), Karette Wang Sandbu, Terje Wist,
Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær).
Forfall:
Gerhard Heiberg (inhabil).

Presidenten åpnet det ekstraordinære idrettsstyremøtet, møte nr. 17 (2007-2011),
6. oktober 2008 kl. 09.00 i Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen.
Møtet var vedtaksført.
Sak 195 Tromsø 2018
Presidenten underrettet styret om at idrettsstyremedlem og IOC-medlem, Gerhard Heiberg,
som var fraværende pga reise, hadde erklært seg inhabil i saken.
Videre informerte presidenten om vurderinger relatert til ekstern deltakelse til dette
idrettsstyremøtet. Styret sa seg enige om at hverken de eksterne kvalitetssikrerne eller
representanter fra Tromsø 2018 AS skulle være til stede på idrettsstyremøtet.
Idrettsstyret sa seg enige om at Sven Even Maamoen (leder for idrettskretsenes
programkomité) og Christian Anker-Rasch (leder for særforbundenes politiske arbeidsutvalg)
skulle få informere om organisasjonens, henholdsvis idrettskretsenes og særforbundenes, syn i
saken om statsgarantisøknad for Tromsø 2018.
Det ble informert om at idrettsstyremedlem Geir Kvillum er på sykehus, men at han hadde
oversendt til presidenten sine synspunkter og at han var beredt til å delta i idrettsstyremøtet pr.
møtetelefon.
Styret behandlet så:
- habilitet og stemmerett til 2. visepresident Børre Rognlien, som skulle representere ved en
begravelse og derfor ville være fraværende fra deler av møtet
- habilitet til 1. visepresident som er fullverdig styremedlem i Tromsø 2018 AS
- stemmerett til Geir Kvillum som deltok på deler av møtet på høyttalende møtetelefon.
Styret gjorde følgende vedtak:
- Styret vedtok at 2. visepresident Børre Rognlien er deltaker i møtet både i henhold til
habilitet og stemmeberettigelse.
- Styret vedtok at 1. visepresident Odd-Roar Thorsen er habil og derved også har stemmerett.
- Styret vedtar at idrettsstyremedlem Geir Kvillum er fullverdig stemmeberettiget ved møtet.
Geir Kvillum deltar på møtetelefon under møtet og ved stemmeavgivning.

Generalsekretæren presenterte sentrale punkter fra rapporten til kvalitetssikringsgruppen, fra
Advansia AS, Det Norske Veritas og Samfunns- og Næringslivsforskning, som har i oppdrag
fra KKD å kvalitetssikre søknaden om statsgaranti for Tromsø 2018:
•
•
•

Netto statlig tilskudd er anslått til kr 19,1 mrd i forhold til søknadens kr 9,5 mrd.
Brutto statsgaranti 28,6 mrd i forhold til opprinnelige kr 15,6 mrd.
Kostnadene for idrettsanlegg anslått til kr 3,7 mrd. i forhold til kr. 2,5 mrd.

•

Idrettens andel på 22,3 % vil da utgjøre ca. kr 880 mill inkl normalisering av
konjunktur og reallønnsvekst i forhold til kr 565 mill. med utgangspunkt i kr 2,5 mrd.

Ifølge kvalitetssikrerne viser søknaden spesielle svakheter ved gjennomføringskonseptet
relatert til:
•
•
•

Innkvartering
Etterbruk
Inntransport med fly

I tillegg ble det gitt kritiske vurderinger fra kvalitetssikrerne relatert til miljøkonseptet og
arrangementets usikkerhet til utsatte værforhold.
Idrettsstyret hadde ingen vesentlige kommentarer ved gjennomgangen av disse forholdene i
kvalitetssikrernes rapport.
Generalsekretæren gjennomgikk også positive elementer ved et nytt vinter-OL til Norge.
Generalsekretæren understreket at dette er tredje gangen Tromsøs søknad blir kvalitetssikret
av uavhengige ekspertgrupper:
• KKD i forbindelse med garantisøknaden for Tromsø 2014, som ikke ble innvilget.
• Den NIF-nedsatte faglige referansegruppen, ledet av Odd Martinsen, som vurderte alle
de tre nasjonale søkerkandidatene; Tromsø, Trondheim og Oslo. .
• Kvalitetssikrergruppen bestående av Advansia AS, Det Norske Veritas og Samfunnsog Næringslivsforskning, som bl.a. konkluderer med at de omsøkte beløpene for netto
kostnader og brutto statsgaranti for OL i Tromsø 2018 vil få en betydelig økning.
Netto statlig bidrag har bl.a. økt med ca.100%.
Sven Even Maamoen, leder av idrettskretsenes programkomité, redegjorde for idrettskretsenes
syn på om Idrettsstyret burde trekke garantisøknaden for Tromsø 2018. Ut fra de
tilbakemeldinger som er gitt idrettskretsenes programkomité, er det 14 av 19 idrettskretser
som tilrår Idrettsstyret å trekke tilbake søknaden om statsgaranti.
Christian Anker-Rasch, leder for særforbundenes politiske arbeidsutvalg, redegjorde for
særforbundenes syn.
35 særforbund (hvorav 3 ikke hadde styrebehandlet saken) av totalt 56 særforbund ønsket at
søknaden om statsgaranti skulle trekkes. Syv forbund ønsket at søknaden skulle opprettholdes.
14 hadde ikke gitt svar tilbake på møtetidspunktet.
Den gjennomgående begrunnelsen for innstillingen om å trekke søknaden, var at Tromsø
2018 er for kostbar – og at norsk idrett bør prioritere annerledes i de kommende år i henhold
til vedtak gjort på Idettstinget i Skien i 2007.
Konklusjonen til arbeidsutvalget var:
”På vegne av et klart flertall blant særforbundene vil Særforbundenes Politiske Arbeidsutvalg
anbefale Idrettsstyret å trekke søknaden om statsgaranti til et OL i Tromsø 2018.”
Etter innledningene hadde Idrettsstyret debatt over generalsekretærens forslag til vedtak i
saksfremlegget:
”Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vil ikke søke Den
internasjonale olympiske komité (IOC) om at Norge skal arrangere de olympiske og
paralympiske vinterlekene i 2018.

Som følge av dette trekker NIF tilbake søknaden om statsgaranti til KKD avgitt
10.05.2007.”
Idrettsstyremedlem Geir Knutsen var kritisk til både generalsekretærens vedtaksforslag og til
det han oppfattet som en grad av ensidighet i saksfremleggelsen.
Som motforslag til generalsekretærens forslag, la Geir Knutsen frem følgende forslag til
vedtak:
”Kvalitetsrapporten viser at prisen for et OL i 2018 er om lag 19 mrd kroner – det vil si
3 mrd mer enn Lillehammer-OL. Effektene av forrige OL i Norge var store for norsk
idrett og en viktig begivenhet for hele det norske samfunn. NIF-styret ønsker et nytt
fyrtårn for norsk idrett gjennom 2018-lekene.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er villig, slik
tidligere signalisert, å sette av 625 millioner kroner i anleggsmidler. Det tilsvarer nivået
for ett års anleggsmidler, slik det ble gjort også i forbindelse med Lillehammer-lekene.
Dette er NIFs maksimale grense for bruk av anleggsmidler. Vi er tilfreds med at
landsdelen har signalisert vilje til å finansiere det overstigende beløp og forutsetter at
dette blir gjenstand for en dialog mellom regjeringen og de nordnorske aktørene i den
videre behandlingen av statsgarantien.
Med disse premisser ønsker vi fortsatt å søke Den internasjonale olympiske komité
(IOC) og Den internasjonale paralympiske komité (IPC) om at Norge skal arrangere de
olympiske og paralympiske vinterlekene i 2018. Søknaden om statsgaranti til KKD
opprettholdes.”
Forslagene ble votert over med følgende resultat:
Generalsekretærens forslag fikk ni stemmer.
Idrettsstyrerepresentant Geir Knutsens forslag fikk tre stemmer.
Idrettsstyret bestemte at det enkelte idrettsstyremedlems votum ikke skulle protokolleres, men
at det er opp til hver enkelt å offentliggjøre sitt votum.
Vedtak:
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vil ikke søke Den
internasjonale olympiske komité (IOC) om at Norge skal arrangere de olympiske og
paralympiske vinterlekene i 2018.
Som følge av dette trekker NIF tilbake søknaden om statsgaranti til KKD avgitt
10.05.2007.
Presidenten hevet møtet kl. 12.45. Det var invitert til Åpen time med pressekonferanse
etter møtet.

….

