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Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret finner ikke å kunne innvilge søknad om kr. 200.000 til Tour of Norway 2019.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of Norway 2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
Tour of Norway planlegger i 2019 å gjennomføre et 6 dagers proffritt på kategori UCI 2. HC, som er 
høyeste rangering under WorldTour-nivå.  Rittets siste etappe, søndag 2. juni 2019, er planlagt lagt 
med start i Gran, og den første delen av etappen på Hadeland. Totalt vil det delta 22 lag med 6 
ryttere på hvert lag. Det er bekreftet deltakelse fra 11 av de aller største lagene i verden, noe som 
bidrar til økt oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt sammenliknet med tidligere utgaver av 
Tour of Norway. Gjennom en stor og kostbar TV produksjon, samt avtale med nasjonalt TV, og 
internasjonale avtaler gjennom Infront Sport & Media, vil regionene der rittet arrangeres bli 
presentert for et betydelig antall seere både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å presentere 
idrett på høyt nivå, gir TV-bildene også muligheter for presentasjon av landskap, kultur og folkeliv.  
Selve arrangementet i Gran gir mulighet for å skape en folkefest med tilstrømning av folk til 
startområdet i Gran og langs løypetraseen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Representanter fra Tour of Norway og Hadeland Cykleklubb hadde i desember 2018 innledende 
samtaler med ordfører, administrasjonen representert ved Kultur og Samfunn, samt regionrådet hvor 
prosjektet ble presentert, herunder økonomisk rammer for satsningen og behov for 
finansiering/inntekter. Tour of Norway er i god dialog med andre finansieringskilder, blant annet 
Oppland fylkeskommune, Sparebankstiftelsene på Hadeland. Målet om kr. 1,5 millioner i lokale 
inntekter er fordelt med kr. 500.000 for startsted og kr. 1 millioner for målsted. Med et ønske om å 
legge start for rittets siste etappe til Gran, søkes det om et tilskudd fra Gran kommune på kr. 
200.000. Resterende inntekter forventes sikret gjennom andre inntekts/finansieringskilder som 
nevnt. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Tillatelser fra politi nødvendig, dialog etablert. 
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Eksisterende planer 
Midler til satsningen på Tour of Norway er ikke bevilget spesielt i gjeldende budsjett- og økonomiplan 
for 2019-2022.  Det er ikke rom for å bevilge de omsøkte kr. 200.000 til arrangementet innenfor 
gjeldende rammer gjennom omdisponering av midler eller bruke av disposisjonsfond.  Hadeland 
Cykleklubb vil kunne sende en separat søknad om støtte til arrangementet gjennom Kulturkontorets 
kulturmidler. Kulturkontoret har for 2019 totalt kr. 100.000 til rådighet.  Størrelsen på denne 
tilskuddspotten, samt gjeldende retningslinjer for behandling av søknader, tilsier at Hadeland 
Cykleklubb etter søknad vil kunne innvilges et tilskudd på inntil ca. kr. 25.000 til arrangementet.  
 
Gjeldende vedtak 
Ingen konsekvenser. 
 
Økonomi 
Ingen konsekvenser. 
 
Bemanning 
Ingen konsekvenser. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Alternative løsninger:  

- Søknaden innvilges ikke  
- Søknaden innvilges med kr. 200.000 ved at midler tas fra disposisjonsfond.   
- Søknaden innvilges med kr. 175.000 ved at midler tas fra disposisjonsfond.  Inntil kr. 25.000 

kan etter en konkret vurdering innvilges over Kulturkontorets kulturmidler i form av 
arrangementsstøtte etter søknad fra Hadeland Cykleklubb. 

 
Ved å ikke bevilge de omsøkte midlene vil Tour of Norway mest sannsynlig ikke kunne realisere 
planen om å legge rittets siste startdag til Gran, med de konsekvensene det har for Gran – i første 
omgang omdømmemessig og hva Gran kommune går glipp av i form av omtale og markedsføring av 
Gran som et attraktivt sted som bosted og for næringsetablering, og som turistdestinasjon.       
 
Gran kommune er villig til å bistå i gjennomføringen av arrangementet evt. med mannskaper fra 
Samferdsel og park, men det er vanskelig å bidra direkte økonomisk i den størrelsesorden som det 
her er snakk om.  
 
Gran kommune prioriterer lokale kulturarrangement og tilskudd til lokalt frivillig arbeid. Det er 
vanskelig å skaffe midler til enkelttiltak i denne størrelsesorden innenfor et stramt budsjett. 
Rådmannen ser at det kan være positive virkninger av å få gjennomført et slikt arrangement i Gran, 
men ser ikke at dette er så viktig at en kan forsvare å bruke midler fra disposisjonsfondet.  
 
Rådmannen anbefaler at det ikke gis økonomisk støtte på kr. 200 000,- til Tour of Norway.  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtaket offentliggjøres på vanlig måte, inkl. informasjon til søker.  
 

 
Dato: 31. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Søknad-ToN-Gran

 

Søknad om tilskudd til 

Tour of Norway 2019  
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