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TOUR OF NORWAY 2013 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ARRANGERE 
SYKKELRITT SAMT SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike formannskap godkjenner at kommunale gater og veier benyttes 
vederlagsfritt under sykkelrittet Tour of Norway 2013. 

2. Formannskapet bevilger kr. 125.000 i økonomisk tilskudd til arrangementet. 
3. Bevilgningen dekkes fra formannskapets disposisjonskonto. 

 
 
 
Sammendrag 
Cycling Event Norway AS har i brev datert 11. november 2012 søkt om tillatelse til å 
benytte gater og veier for å arrangere Tour of Norway 2013. De har også søkt om et 
arrangementstilskudd stort kr 250.000. 
Rådmannen ser positivt på dette arrangementet og tror dette vil være et positivt bidrag til 
omdømmebygging for kommunen og regionen. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden 
imøtekommes med samme tilskuddsstørrelse som Formannskapet vedtok for rittet i 2012. 
 
 
Beskrivelse av saken 
Cycling Event Norway AS har i brev datert 11. november 2012 søkt om tillatelse til å 
benytte gater og veier for å arrangere Tour of Norway 2013. De har også søkt om et 
arrangementstilskudd stort kr 250.000. Norges Cykleforbund har engasjert Cycling Event 
Norway AS til å være arrangør og administrativt ansvarlig for rittet. 
Rittet skal arrangeres i perioden 15. – 19. mai 2013 med start i Fredrikstad og avslutning i 
Hønefoss. Det er forventet deltakelse fra en rekke av de største internasjonale lagene i 14-15 
nasjoner. I 2013 vil løypetraseen i Ringerike bli noe endret i forhold til 2012. 
For nærmere beskrivelse vises til søknaden som følger vedlagt.  
 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike formannskap behandlet i møte 14.02.2012 sak 38/12 om tilsvarende ritt i 2012. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 



1. Ringerike formannskap godkjenner at kommunale gater og veier benyttes 
vederlagsfritt under sykkelrittet Tour of Norway 2012. 

2. Formannskapet bevilger kr. 125.000 i økonomisk tilskudd til arrangementet. 
3. Bevilgningen dekkes fra formannskapets disposisjonskonto. 
 

 
Økonomiske forhold 
Rådmannen anbefaler at søknad om tilskudd imøtekommes med samme beløp som 
Formannskapet bevilget i 2012, nemlig kr 125.000. Det er søkt om kr 250.000. Dette synes 
noe høyt for et enkelt arrangement. 
 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser svært positivt på at dette rittet planlegges med avslutning i Hønefoss. Dette 
vil gi regionen, kommunen og byen mye publisitet, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg 
vil det utvilsomt være positivt for deler av næringslivet å få et slikt arrangement til 
kommunen. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
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