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Disposisjon:

1. Idrettsarrangementer vs. andre virksomheter: Erfaringer? 

2. Aktørene: 

– Målsettinger, virkemidler, maktfordeling

3. Tildelingen av / Kampen om å få arrangementene

4. Arrangørene

5. Eksternaliteter: Fordel eller ulempe? 

6. Ulike arrangementsmodeller 

7. Kan de økonomiske utfordringene håndteres bedre?



Olympiske leker vs. andre aktiviteter 
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Hvite elefanter: Anlegg med kapasitet vesentlig større 

enn etterbruken

Football VM: 

• Korea 2002 , Sør-Afrika 2010 , Brasil 2014 , Qatar 2022 

• USA 1994 ☺, Tyskland 2006 ☺

• Fotball EM 2004, Portugal

• Vinter OL 2018, Peyongchang, Korea

• Norske hoppbakker ????   
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Norske arrangementer:

• Sykkel VM 1993: -12 mill. (-21,7 i 2021 verdi)  

• Lillehammer OL 1994: fra 600 mill. til 9,2 mrd.  (7+2,2)

• Ski VM 2011:

• Holmenkollbakken 2011: fra 110 mill. til 1,825 mrd. 

• Arrangørens driftsresultat: +69 mill. 

• Sjakk OL, Tromsø 2014: -4,1 mill. etter 12 mill. ekstra fra KUD (totalt 87 mill.) 

• VM Offroad Sykkel, Hafjell, 2014: ca -8 mill.

• Sykkel VM 2017 Bergen: 

– Arrangøren: -55 mill.

– Offentlig sektors kostnader: 250 mill.  

• Bergen kommune: fra ca 15-20 mill. til 74 mill. + indir. kostn. Ca. 25 mill.

• Politiet: fra 3,2 mill. til 68.8 mill.  
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Offentlig sektor:

• Støtte fra sentral offentlig sektor en gevinst for byen/regionen, men 

ingen «nasjonal gevinst»

• Intern overføring av midler som alternativt ville blitt brukt på andre 

aktiviteter andre steder i landet

• Ressursene har en alternativkostnad  

• Oppgaver offentlig sektor må ta seg av:

– Politi, forsvaret, ….
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Ken Livingstone (borgermester da London fikk OL)

• I didn’t bid for the Olympics because I wanted three 

weeks of sport. I bid for the Olympics because it’s the 

only way to get the billions of pounds out of the 

Government to develop the East End. 
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Professor Olav Spilling: 

1998:

• If the main argument for hosting a mega-event like the Winter Olympics is the 

long-term economic impacts, the Lillehammer experience quite clearly points to 

the conclusion that it was a waste of money. Probably, this will also be the case 

for other smaller regions hosting similar events. However, this does not mean 

that there are no other arguments for hosting a mega events. The Lillehammer 

Olympics was a great experience, although not in economic terms.

2004:

• Et OL-arrangements natur er av midlertidig karakter. Kraftige impulser kommer 

inn i økonomien over en kortere tid, med utbygging og gjennomføring - men 

veldig lite av disse økonomiske impulsene overføres til noe varig.
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Et mer optimistisk syn: 

Bergens ordfører etter tildelingen av 

Sykkel VM: 

«Når noen spør: Har vi råd til dette?       

Så må jeg si: Vi har ikke råd til å la være. 

Dette er en investering i fremtiden»
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Årsaker til de økonomiske utfordringene?



De viktigste aktørene

Lokal 
arrangør

Internasjonal  
forbund

Nasjonale 
forbund

IOC

Kommersielle 
eiere (ASO,  
Infront,… )

MediaSponsorer

Lokal 
offentlig 
sektor

Sentral 
offentlig 
sektor

Utøvere
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Sentrale momenter og problemstillinger

• Aktørenes målsettinger og virkemidler 

• Relasjoner og maktfordelingen

• Asymmetrisk fordeling av kunnskaper og erfaringer

• Arrangementsmodeller  
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Tildelingen:

• Auksjoner / budkriger

– UCI forlangte €10 mill – fikk €7 mill.

– NCF avholdt IKKE auksjon

• Eiere krever moderne anlegg som skaper gode TV-bilder

– Holmenkollen (neste side)

– Green Point Stadium, Cape Town

• Arrangementene er eiernes viktigste inntektskilde

• Idrettene konkurrerer om medias oppmerksomhet 

• Eierne mer erfarne og kunnskapsrike enn søkerne
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Holmenkollbakken: Fra 110 mill til 1,825 mrd. 

• Tallene fra 2005 tok utgangpunkt i at anlegget tilfredsstilte kravene 

fra FIS og at det kun var nødvendig med enkelte utbedringer både 

når det gjaldt langrenn og hopp. 

• «Når FIS kom på besøk høsten 2005, fikk vi presentert de reelle 

kravene, som innebar alt det vi måtte gjøre med anlegget.»

• Vi hadde ingen grunn til å tro at anlegget måtte gjennomgå en 

vesentlig oppgradering. Det var jo et anlegg som var FIS-godkjent 

og vi trodde at det også ville gjelde for framtiden, og iallfall til 2011.
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Kampen om å få arrangementer 

• Prosessene drevet av «Ja-mennesker» - uten Djevelens advokat

• Hovedfokus på å få arrangementet – ikke på konsekvensene

• Ofte «Ad-hoc preget» initiativ (Lillehammer OL, Outbord VM…)

• Begrensede kunnskaper/erfaring => uheldige avgjørelser

• Uheldig å MÅTTE ha arrangementet et bestemt år
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Arrangementsorganisasjoner

• Ofte uerfarne med begrensede økonomiske midler

• Få ansatte / liten kompetanse => økt fare for uheldige avgjørelser

• => Frivillige og styremedlemmer utfører oppdrag de ikke har 

kompetanse eller tid til

• Lokal offentlig sektor ofte involvert – direkte / indirekte
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Offentlig sektors rolle: Noen sitater
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Sykkel VM (Bergen kommune)

• «Bergen skulle få arrangementet, det skulle bli en folkefest og promotere 
Bergen og Vestlandet, det var det viktigste. Derfor ga vi sykkelfolkene for 
mye makt tidlig i planlegging …løypene skulle være spektakulære…da 
traséene ble valgt tenkte man på en ting: Bergen skulle vinne over de 
andre. «Vi skulle lage et sykkelritt man aldri hadde sett maken til…vi skulle 
ha de tøffeste, kuleste rutene» 

• Øvelsen: Sorry, dette må vi gjøre enklere ble ikke gjort….Det som 
omhandler driftskontinuitet – av å stenge byen – mangler sidestykke… vi 
kommer aldri mer til å gi en arrangør en sånn type ansvar…

• Statens vegvesen hadde ikke tenkt på det, Politiet hadde ikke tenkt på det, 
vi hadde ikke tenkt på det, det var det ingen som hadde»
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Strategisk atferd:

Leder for Politiets enhet for operativ tjeneste under Sykkel-VM til Aftenposten: 

• «Vårt inntrykk er at stipulerte kostnader ble av initiativtakerne holdt kunstig 

lave i søknadsprosessen for å få mesterskapet … Ønsket om å holde 

kostnadene nede i søknadsprosessen gjorde at vi ikke hadde reelle økonomiske 

rammer å forholde oss til før måneder før mesterskapet startet»

• Veritas bare bedt om å budsjettere kostnadene – ikke inntektene!!!

Sjakk OL: 

• Lettere å få tilskudd hvis en ikke søker om for mye i første omgang

• KUD tilskudd: 70 + 5 + 12 = 87 mill. kroner
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Gratispassasjerer 

• Aktører som kan stille krav uten å måtte betale

• Holmenkollen: 

– I første del av prosessen var kravene langt fra edruelig. Før krisen 

viste de absolutt ingen forståelse for moderasjon. Ønskene ble 

tilfredsstilt inntil krisen kom. Etter krisen endret dette seg til en viss 

grad da det ble klart hvor mye kostnadsestimatene hadde 

bommet.  

• Frykten for prestisjetapet ved å måtte avlyse: 

– Vil dere være de som gjør at «Sykkel VM blir avlyst»

• Turistnæringen
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• Økt fysisk aktivitet, turisme, …

• Brukes til å legitimere økonomisk støtte

• «Uinteressant å arrangere et VM, hvis ikke vi har noen 

ringvirkninger…Arven etter VM. Barn og ungdom skal trekkes 

inn. Man skal se på sykkel som aktivitet og transport»... 

• …«hvis du skal ha et idrettsarrangement, som skal inspirere, 

motivere til rekruttering, utbredelse, oppbygging av type 

idretter, så er jo toppidretten på sitt beste en god mulighet,»... 

• TV sendinger fra Ishockey VM sees IKKE av 1,5 mrd. personer 

slik initiativtakerne i Trondheim hevder!!!

Urealistiske forventninger om eksternaliteter:
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Noen erfaringer:

Sykkel VM

• Forventet 5000 bobiler – kom 245

• Booket for 50000 romdøgn – reelt behov ble 19000, hvorav 7000 var ekstra politifolk pga. 

PSTs oppgradering av risikoen for terroraksjoner  

• Booket 1000 hotellrom til sponsorer – fikk bruk for 200 =>

hoteller mistet konferanser pga. overbooking til Sykkel VM

• Mønsteret at tilreisende kommer siste helga – ikke alle 10 dagene

Sjakk OL

• Beslagla alle byens hotellrom i to uker, 

• Arrangørene betalte for alle spillere og ledere => gevinsten var KUD tilskuddet på 87 mill. 
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Beijing OL 2018: 

• 30 percent drop in international visitors / 39 percent drop in hotel occupancy 

during the month of the 2008 Games compared to the previous year. 

London OL 2012:  

• Number of international visitors to the country fell to 6,174,000 visitors in 

July and August 2012, the months of the Olympics, from 6,568,000 the year

• Other host cities that have experienced an increase in visitors during the 

Olympics still routinely report net increases in tourism that are significantly 

below expectations. (Baade and Matheson, 2016).
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Akademisk forskning om økning i fysisk aktivitet etterpå?

• “Not documented that the hosting of sport events automatically 

increases sport participation and/ or physical activity. (Veal et al., 

2012)

• Although a trickle-down effect lacks strong empirical evidence, it is 

supported by intuition, anecdotes, and a political desire to establish 

positive outcomes from major sport events” (Weed et al., 2015) 

• Sykkel 2017 VM: Nei

• London OL 2012: Nei

• Sydney OL 2000: Nei 
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Arrangementsmodeller:

• Internasjonale Skiforbund (FIS):

– NOK 300 mill. til arrangørene av Alpin VM

– NOK 130 mill. til arrangørene av VM Nordiske grener

• Internasjonale Sykkelforbund (UCI):

– Ingen støtte til arrangøren

– €7 mill. i avgift (4+3) 

– Krevde at Bergen kjøpte markedsrettigheter – senere endret

• Korrupsjon / bestikkelser???
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Virkemidler i den juridisk/etiske gråsonen…eller langt utenfor
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Bernt Svele: 
– Han er verdens mest korrupte idrettsleder. Han får FIFA og UEFA til å se ut 
som korgutter. Jeg syns det er forferdelig og trist for idretten vår. 

Hassan Moustafa sitter fremdeles i en alder av 76 år trygt i sin lederstol, så 
lenge han ikke velger å gå selv. Med bred støtte i Afrika og Asia klarer ikke lille 
Europa å sanke nok stemmer til å få han kastet
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Sjakk OL, Tromsø 2014:

• “Påtvunget” ekstra arrangement til kostnad NOK 13,5 millioner

• Rivalbyen fikk tilbud om å «kjøpe» arrangementet for $300,000.

• FIDE truet med å flytte arrangementet til Sochi en måned før det skulle starte 

pga. sen påmelding av det russiske damelaget 

Daglig leder:

• Vi erkjente tidlig at skulle man vinne frem i konkurransen så måtte vi spille med 

reglene som var der ute. Det holdt ikke å spille med litt naive, norske 

spillerregler. vi måtte tilpasse vårt spill en internasjonal arena.

• For å brukte fotballmetaforer: Vi brukte tjuvtriks, holdt i trøyen og la oss kanskje 

ned og filmet litt, erkjenner han.
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Hvordan håndtere de økonomiske utfordringene bedre? 

• Institusjonalisere kunnskapsoverføringer:

– Sentralt og regionalt  

– Kopiere engelsk modell med Event-cities

– KUD bør ha sentral rolle

• Etablere permanente lokal event organisasjoner – eies både av 

privat- og offentlig sektor

• Samle kunnskaper utenfra og innenfra

• Tromsø ordførerens hjertesukk

• Kritisk blikk på egne forutsetninger – satse på arrangementer en har 

forutsetninger for
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Takk for oppmerksomheten


