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VM I PARABOB  
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen ber i denne saken formannskapet vurdere å benytte midler fra sin særskilte 
konto til å støtte mottakelse under VM i Parabob 9.3.18 
 
Saksutredning: 
Oppland Idrettskrets og Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund samarbeider om VM i 
Parabob i Lillehammer olympiske bob- og akebane i Hunderfossen 10. – 11. mars. Det er ca 
20 deltakere, pluss trenere og ledere. I forbindelse med arrangementet ønsker de å 
arrangere en mottakelse/åpningsseremoni fredag 9. mars. I den forbindelse har de sendt 
søknad til Lillehammer og Øyer kommune om økonomisk bidrag. De forventer maks 100 
personer til denne mottakelsen, med en kuvertpris på kr. 4 – 500.  
 
Vurdering: 
Parabob er en relativt ny gren av de paralympiske idrettene (godkjent i 2016), og står på 
programmet for første gang i Beijing 2022. Idretten har som målgruppe personer med 
ryggmargskader, eller som er ben-, arm- eller håndamputert. Norges Ake- Bob- og 
Skeletonforbund har som mål å ha 4 deltakere på start til VM 2018.  
 
Lillehammer olympiske bob- og akebane i Hunderfossen har gjennom årene hatt stor 
betydning for reiselivet i Øyer. Mange landslag har treningsleir i anlegget, og bruker Øyer 
som bosted og til aktiviteter utenom trening. 
 
Parabob er en marginal idrett uten store sponsorinntekter. Et bidrag fra det offentlige til en 
offisiell mottakelse vil være kjærkommen. Et tilskudd i størrelsesorden kr. 5 – 10 000 kan gis 
fra formannskapets særskilte konto. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet bevilger kr. 10 000 til mottakelse under VM i Parabob 9.3.18. Tilskuddet 

dekkes over formannskapets særskilte konto, som settes ned fra kr. 75 000 til kr. 65 000 
 
2. Følgende budsjettjustering vedtas: 



Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200 – 5030 – 3804 10 000  

Formannskapets 
særskilte konto 

14901-1000-1001  10 000 

Til sammen  10 000 10 000 

 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


