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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
TOUR OF NORWAY 2017 
 
 
Vedlegg: 
Kartutsnitt trasé Tour of Norway 2017 – Lillehammer, Øyer, Gausdal. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Interspons om støtte til Tour of Norway 2017, datert 24.1.17 
 
Sammendrag: 
Interspons søker om støtte fra Øyer kommune til Tour of Norway 2017, som vil gå innom 
Øyers grenser i løpet av rittdagene 17. – 21. mai 2017. Rådmannen innstiller på å avslå 
søknaden. 
 
Saksutredning: 
Tour of Norway er et av landets største idrettsarrangement, og arrangeres hvert år i mai 
måned. Rittet har vært en stor suksess de siste årene, og tusenvis av mennesker har fulgt 
etappene langs løypa. På TV-skjermen har også rittet appellert til mange seere.  
 
Rittet har igjen blitt godkjent av det internasjonale sykkelforbundet(UCI) som sykkelritt på 
nest øverste nivå internasjonalt (Kategori UCI 2HC). Rittet er rett under nivået til blant 
annet Tour de France. 
 
Rittet har deltakelse fra flere av de aller største lagene i verden, sendes direkte på TV 2 sin 
hovedkanal i Norge, og distribueres gjennom Eurosport-nettverket internasjonalt. For 2017 
blir arrangementsdatoene 17. - 21. mai. 
 
Rittets 3. etappe, fredag 19. mai, er lagt med følgende trasé: Hamar – Moelv – Brøttum – 
Lillehammer – Fåberg – Øyer – Jørstadhøgda – Segalstad bru – Follebu – Jørstadmoen – 
Lillehammer. Avsluttende runder i Lillehammer (se for øvrig vedlagt kartskisse for nøyaktig 
trasé). 
 
Det å gjennomføre et slikt arrangement er en betydelig utfordring som krever store 
ressurser. Arrangøren knytter til seg lokale krefter (klubber og foreninger o.a.) som bistår 
med lokal forankring og arbeidskraft. Alt i alt vil arrangementet ha ca. 800 frivillige 
funksjonærer. Kostnadsbudsjettet for rittet er ca. kr. 20 000 000, og beløpet dekkes 
gjennom sponsorinntekter og tilskudd fra kommuner, regioner og fylkeskommuner. Det er 
budsjettert med kr. 1 000 000 i lokale/regionale inntekter for hver etappe. Dette omfatter 
kommunale tilskudd, regionale tilskudd, lokalt og regionalt næringsliv og andre aktører. På 
vegne av arrangøren søker Interspons om kr. 50 000 i støtte til arrangementet fra Øyer 
kommune. 



 
Vurdering: 
Øyer kommune mottar en rekke søknader om støtte til kulturelle og idrettslige 
arrangementer. Slike arrangement har helt klart en positiv effekt for kommunen gjennom 
økt oppmerksomhet, kompetansebygging og utvikling. Likevel må kommunen vurdere i 
hvilken grad økonomiske bidrag kan ytes til slike arrangement, med tanke på kommunens 
anstrengte økonomiske situasjon. Regionrådet har også i sitt møte 2.12.16, i sak 17/16, 
avslått søknaden med begrunnelse av at søknaden ikke representerer noe nytt 
sammenlignet med tidligere år. 
 
Ut i fra disse vurderinger innstiller rådmannen på å avslå søknaden om støtte til Tour of 
Norway 2017. Rådmannen vil gå gjennom kriterier for støtte til ulike arrangementer, både 
de som kan falle inn under næringsfondets retningslinjer og andre mulige støtteordninger i 
kommunen. Denne gjennomgangen vil forhåpentligvis gjøre det enklere å forholde seg til 
de søknadene som kommer inn og skape større grad av forutsigbarhet for søkerne. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avslår søknad om støtte til Tour of Norway 2017. 
 
 
 
 
Eli Eriksrud Frode Fossbakken 
Konstituert rådmann 


