Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Bystyret
08.02.2007
13/07

Resultat:

Behandlet

Arkivsak:
Tittel:

06/24342
DE OLYMPISKE VINTERLEKER OG PARALYMPICS TIL
TRONDHEIM I 2018

Behandling:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo tillegg til pkt 1:
Ordføreren får fullmakt til å godkjenne den endelige søknaden, herunder foreta mindre vesentlige
endringer i forhold til de framlagte planer.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Bystyret vedtar at Trondheim kommune ikke søker om vinter-OL i 2018.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Trondheim kommune vil ikke søke om OL i 2018.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo tillegg til innstillingen (nytt pkt 7):
Bystyret vedtar at det ikke skal bygges skøytehall på Piren.
Arne Byrkjeflot (RV) fremmet følgende merknad pva RV:
OL-planen viser at det er mulig å bygge 2500 nye studentboliger i Lerkendalsområdet. Vi ber om at
disse prosjekt blir iverksatt snarest. Det er ingen grunn til å vente i 10 år med et prosjekt det er
umiddelbart behov for.
Knut Fagerbakke (SV) fremmet følgende merknad pva SV (uttalelse fra oppvekstkomiteen
30.01.2007):
Bystyret deler de olympiske idealer for et nytt og bedre samfunn der konkurranse forenes med
gjensidig respekt, vennskap og fred. Bystyret ønsker at det legges større vekt på visjonen om
bærekraftig utvikling for kommende generasjoner og regionens planer om å være en spydspiss for
miljørettet kreativitet, næringsutvikling og ny teknologi. Et viktig utgangspunkt for Trondheims søknad
om å arrangere de olympiske leker må være den unike muligheten dette er for å skape et prosjekt
basert på nye løsninger innenfor fks bygg og energi.
Votering:
Dahlberg Hauges/Byrkjeflots forslag fikk 28 stemmer (15SV, 10FrP, 2RV, 1MDG) og falt.
Innstillingen pkt 1 ble vedtatt mot 29 stemmer (15SV, 10FrP, 1Sp, 2RV, 1MDG)
Innstillingen for øvrig ble vedtatt mot 13 stemmer (10FrP, 2RV, 1MDG).
Otterviks forslag ble vedtatt mot 10 stemmer (10FrP).
Byrkjeflots forslag, nytt pkt 7, fikk 18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG) og falt.
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AP, H, KrF, Sp, PP, V, RV, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra SV.
MDG sluttet seg til merknaden fra RV, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1)

2)
3)

4)
5)

6)

Bystyret vedtar å søke Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) om å bli norsk
søkerby til De olympiske vinterleker og Paralympiske vinterleker i 2018. Søknaden inngis på
de premisser som følger av kravspesifikasjon for søkere fra NIF og med grunnlag i de
framlagte planer. Ordføreren får fullmakt til å godkjenne den endelige søknaden, herunder
foreta mindre vesentlige endringer i forhold til de framlagte planer.
Bystyret vedtar at dersom NIF velger Trondheim som norsk søkerby, vil arbeidet umiddelbart
bli videreført i regi av søkerselskapet som allerede er etablert – Trondheim 2018 as.
Bystyret forutsetter at Trondheim kommune i fortsettelsen skal ha minimum 51 prosent
eierandel i søkerselskapet og at øvrig eierandel fordeles mellom øvrige arrangørkommuner
(Oppdal, Stjørdal, Klæbu) og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. Videre forutsettes at
evt. også Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og / eller Sør- og NordTrøndelag idrettskretser deltar som eiere i søkerselskapet, dersom de ønsker det. Endelig
åpnes også for en statlig eierandel dersom det er aktuelt. Bystyret forutsetter at andelene
uansett fordeles slik at Trondheim kommune ikke kommer under 51 prosent.
For øvrig vedtar Bystyret det opplegget for organisering, styresammensetning,
bedriftsforsamling etc. som det er redegjort for i saksfremlegget.
Bystyret vedtar å bevilge samlet kr 35 mill. som delfinansiering av søknadsarbeidet, forutsatt at
NIF velger Trondheim som søkerby og forutsatt at staten vedtar å gi statlig garanti som
forutsatt i saksfremlegget. Trondheims andel inngår som delfinansiering etter det opplegget som
det er redegjort for i saksfremlegget. Rådmannen bes innarbeide dette i kommende års
økonomiplaner og årsbudsjetter.
Bystyret bevilger 1,5 mill kr til Trondheim 2018 as. Midlene dekkes over det vedtatte budsjett
for 2007 som beskrevet i saken.

FLERTALLSMERKNAD – SV, AP, H, KrF, Sp, PP, V, RV, MDG, DEM:
Bystyret deler de olympiske idealer for et nytt og bedre samfunn der konkurranse forenes med
gjensidig respekt, vennskap og fred. Bystyret ønsker at det legges større vekt på visjonen om
bærekraftig utvikling for kommende generasjoner og regionens planer om å være en spydspiss for
miljørettet kreativitet, næringsutvikling og ny teknologi. Et viktig utgangspunkt for Trondheims søknad
om å arrangere de olympiske leker må være den unike muligheten dette er for å skape et prosjekt
basert på nye løsninger innenfor fks bygg og energi.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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