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Sammendrag:
Norges Skiforbund (NSF) søker i denne saken Øyer kommune om kr 500 000 i støtte til et
samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende arrangementer i
Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Rådmannen er positiv til søknaden fra NSF og
rår kommunestyret til å bevilge halvparten av omsøkt beløp, kr 250.000. Det er en
forutsetning at alle øvelsene blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. Rådmannen rår
kommunestyret til å presisere i vedtaket at Øyer kommunes tilskudd utbetales til søkeren NSF.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Norges Skiforbund (NSF) er av International Paralympic Committee (IPC) forespurt om å
avholde et samlet VM for idrettene alpint, langrenn, skiskyting og snowboard. WPA (alpint),
WPN (nordisk), WPS snowboard). I praksis speiler dette programmet for ski- og
snowboarddelen fra Paralympics. Det vil være første gang en arrangerer et felles VM for
disse vinteridrettene. Konkurranseperioden i VM vil strekke seg over 10 dager. I tillegg
kommer det en rekke med testarrangementer (prøve VM) i forkant og verdenscup-finaler i
etterkant av selve VM. Arrangementene i forkant (2019 og 2020) og i etterkant (2022 og
2023) vil utgjøre ytterligere 30 konkurransedager. Samlet vil derfor et Para VM totalt dreie
seg om 40 konkurransedager i perioden 2019 – 2023.
Fakta:
Selve VM arrangementet vil foregå i perioden 4. – 15. februar 2021. Estimert antall
akkrediterte er 750 (totalt for utøvere, ledsagere og trenere).
NSF har pekt på Lillehammer Skifestival AS (LS) som teknisk arrangør. NSF ser for seg å
innrette arrangementet etter modell som ble fulgt for Ungdoms-OL, der lokale klubber
utgjør kjernen i arenastab for de ulike idrettene. Dog med en nedskalert versjon
sammenlignet med Ungdoms-OL. Rekruttering av nye frivillige som også får trening i
spesifikke forhold som gjelder et paramesterskap er en ønsket og nødvendig merverdi. For
selve VM påregner man et frivilligbehov på ca. 400.
NSF har i sin søknad til Øyer kommune pekt på en rekke grunner for at et første felles Para
VM på snø bør arrangeres i Gudbrandsdalen:












Gi norsk paraidrett et sportslig løft
NSF ønsker å sette en god standard for gjennomføring av et samlet VM der
anleggssituasjonen i Lillehammerregionen gir muligheten for et kompakt
arrangement
I allianse med øvrige særforbund og Norges Idrettsforbund (NIF) er målet å sørge for
et førsteklasses sportslig arrangement
Norsk idrett vil sammen med IPC styrke de nordiske skigrenene som en del av
verdens parasport
Norsk idrett vil fremvise inkludering som en verdi som omsettes i praksis
Suksessen «Den norske idrettsmodellen» skal favne alle
God gjenbruk av anlegg
Utvikling av arrangørkompetanse for paraidretter
Bidra til økt interesse i norsk næringsliv.

Vedr. organisering har NSF ved prosjektleder og arrangementsavdeling nedsatt en
arbeidsgruppe bestående av representanter fra nasjonale særforbund, Lillehammer
Skifestival AS og IPC. Dette vil utgjøre kjernen i Local Organising Committee (LOC). En vil
også søke å innlede et samarbeid med Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, som er det lokale arrangementsselskapet for alpine grener.
NSF ser for seg at de aktuelle særforbund og NIF ved Generalsekretæren vil utgjøre
hovedkomiteen. Leder av LOC skal ha møterett i hovedkomiteen.
NSF skriver i sin søknad at det er viktig å gi utøverne den rammen de fortjener for sitt
arrangement. Det ligger en forventning om et kulturprogram og sidearrangementer som
underholder og belyser aktuelle temaer.
NSF har hatt en positiv dialog med Norsk Rikskringkasting (NRK) om mulig sendeskjema gitt
at NRK fortsatt vil være rettighetshaver for disse sendingene.
NSF og LS har utarbeidet et budsjett som ligger til grunn for videre arbeid. Kostnadssiden i
budsjettet viser en ramme på 22,7 millioner kroner. Kulturdepartementet (KUD) har
allerede gitt tilsagn om NOK 15 millioner. Resterende NOK 7,7 millioner håper NSF skal
dekkes gjennom IPC, sponsorer, særforbund, Oppland fylkeskommune, Øyer og Lillehammer
kommuner.
Vurdering:
Et para VM i 2021 vil være et stort og viktig arrangement for Lillehammer-regionen. Skal en
for første gang samle så mange av grenene til et felles VM, kan rådmannen vanskelig tenke
seg et område som er bedre egnet enn Lillehammer-regionen. Av positive grunner til å
arrangere et Para-VM vil rådmannen trekke frem:
 Løft for paraidrettene
 Inkludering i idretten
 Rekruttering og utvikling av frivillige





Tilstrømming av gjester i regionen
Bruken av lokalt selskap som teknisk arrangør
Viktigheten av et Para-VM i forhold til OL/PL.

Løft for paraidrettene:
Lillehammer har over flere år blitt et senter for toppidrettssatsing sommer som vinter. Dette
er positivt både i forhold til omdømme og i forhold til å rekruttere flere til idretten. I
lokalidretten har det blitt gjort mye positivt arbeid knyttet til å rekruttere og tilrettelegge
for paraidrett, og et slikt arrangement vil kunne forsterke alt det gode arbeidet som allerede
gjøres i klubbene. At regionen skal ha et VM et par år frem i tid vil gjøre at Lillehammerregionen blir et attraktivt område å bo og trene i også for parautøvere.
Inkludering i idretten:
Lillehammer-regionen skal være Europas ledende vintersportsdestinasjon. Et Para-VM og en
satsing på paraidrettene vil bidra til å komplettere ytterligere regionens arbeid for å oppfylle
denne visjonen. Det å inkludere nye idretter og idrettsutøvere vil styrke regionen, samtidig
som en bidrar på et viktig samfunnsområde. At idretten går foran og viser inkludering og
muligheter i praksis vil kunne være med å sette en standard også for andre områder i
samfunnet.
Rekruttering og utvikling av frivillige:
I Lillehammer regionen er det mange frivillige. Ungdoms-OL bidro med flere nye og unge
frivillige. At regionen gjennom et felles VM for paraidretter igjen får et større arrangement
vil kunne bidra til å beholde en del av de frivillige som regionen allerede har. I tillegg til at
det kan rekruttere nye frivillige. At det er et Para-VM vil også gi regionen frivillige med
spisskompetanse knyttet til flere grener enn hva som er tilfellet i dag.
Tilstrømming av gjester til regionen:
I vår region er reiselivet en særdeles viktig aktør. Større arrangementer er viktig for
reiselivet. 40 konkurransedager over flere år vil kunne være en viktig bidragsyter inn mot
reiseliv og overnattingsbedrifter.
Bruk av lokalt selskap som teknisk arrangør:
I søknaden peker NSF på Lillehammer Skifestival AS som teknisk arrangør av Para-VM. NSF
er imidlertid som medeier av selskapet klar over det omstruktureringsarbeidet som pågår
og er innforstått med at arrangementsporteføljen kan bli lagt til et annet selskap. NSF har
bekreftet at det i så fall er naturlig at dette selskapet også blir teknisk arrangør av Para-VM.
Viktigheten av para VM i forhold til OL/PL:
Kommunestyret i Lillehammer initierte i april 2018 oppstart av en arbeidsgruppe som skal
utrede muligheten for et fremtidig OL/PL i Lillehammer-regionen. 2030 ble satt som et
tentativt mål for arbeidet. Det er rådmannens vurdering at Lillehammer-regionen vil styrke
sitt kandidatur gjennom å avholde VM og VC i paraidretter. Regionen vil opparbeide seg
unik arrangementskompetanse knyttet til paraidretter, samtidig som en får spesialtrente
frivillige også på dette området.
Økonomi

NSF har vedlagt et budsjett for arrangementet som er utarbeidet i samarbeid med
Lillehammer Skifestival. Før en kontrakt signeres må budsjettet bli gjenstand for en grundig
gjennomgang. Trolig er det ikke god nok inntektsdekning på det budsjettet som foreligger.
Slik rådmannen ser det er det ikke aktuelt for Øyer kommune å bidra utover innstillingen om
å bevilge kr 250 000. Ytterligere inndekning må NSF skaffe til veie.
Under behandlingen av tilsvarende sak i Lillehammer formannskap ble det lagt inn en
forventning om at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til rette for
grønne valg i arrangementet. Rådmannen rår kommunestyret til å legge inn tilsvarende
forventning.
Konklusjon:
Rådmannen innstiller på at Øyer kommune støtter NSF med kr 250 000 som tilskudd til et
samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende arrangementer i
Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2022. Pengene bevilges under forutsetning av at et
lokalt selskap blir ansvarlig for hele arrangementet og at det i sin helhet skal foregå i
Lillehammer og Øyer. Det presiseres at Øyer kommunes tilskudd utbetales til søker – NSF.
Midlene – kr 250.000 – dekkes ved bruk av disposisjonsfond – Idrettsarrangement. Saldoen
på fondet er pr 01.02.2019 kr 1.188.000.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring
av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at
tilskuddet skal utbetales til søker – NSF.
2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer.
3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til
rette for grønne valg i arrangementet.
4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.

Ådne Bakke
Rådmann
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Behandling i Formannskapet 12.02.2019, sak 16/19:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring
av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende

arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at
tilskuddet skal utbetales til søker – NSF.
2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer.
3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til
rette for grønne valg i arrangementet.
4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.

