Saksnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2015/18363
32205/2019
223
Stein Cato Røsnæs

Møtebok – Saksframlegg
Behandlet av
Næring og kulturkomiteen

Møtedato
18.03.2019

Utvalgssaksnr.

Søknad om tilskudd – Større arrangementer som profilerer Østfold –
Sykkel NM, gateritt - Askim
Vedlegg:
1 Søknad om støtte til Norgesmesterskap i Gateritt 2019
2 Budsjett - NM Gateritt

Komitélederens forslag til vedtak

Det gis et tilskudd på kr 65 000 til Smaalenene Sykkelklubb og et markedsføringsbidrag
gjennom VisitØstfold, verdsatt til kr 30 000, til arrangementet NM Gateritt-Landevei fredag
21. juni 2019 i Askim. Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale som regulerer
synlighet mm.

Komitélederens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 5. mars 2019
Andreas Lervik
leder av Næring og kulturkomiteen

Fylkesrådmannens anbefaling
Det gis et tilskudd på kr 65 000 til Smaalenene Sykkelklubb og et markedsføringsbidrag
gjennom VisitØstfold, verdsatt til kr 30 000, til arrangementet NM Gateritt-Landevei fredag
21. juni 2019 i Askim. Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale som regulerer
synlighet mm.
Sarpsborg, 20. februar 2019
Håkon Johnsen
fylkesdirektør

Toril Mølmen
fylkeskultursjef

Bakgrunn for saken
Det er i budsjettet for 2019 avsatt totalt kr 1 150 000 på tilskuddsordningen Større
arrangementer som profilerer Østfold. Fordelt på kr 1 000 000 hos Østfold fylkeskommune og
kr 150 000 i VisitØstfold sine budsjetter. Dette i tillegg til at VisitØstfold yter administrativ
markedsføringsstøtte til de arrangementene som gis tilskudd under ordningen, verdsatt til ca.
30 000 kr pr arrangement.
Med vedtak i tråd med fylkesrådmannens anbefalinger, vil det i denne møterunden
disponeres totalt kr 440 000, av de budsjetterte kr 1 150 000, fordelt på følgende
arrangement:
 Nordisk Mesterskap i sjakk – Sarpsborg, anbefalt tilskudd kr 75 000
 Allsang på Grensen - Halden, anbefalt tilskudd kr 120 000
 Grenserittet - Halden, anbefalt tilskudd kr 150 000
 Nordisk mesterskap i roing på Tunevannet - Sarpsborg, anbefalt tilskudd kr 30 000
 Sykkel NM, gateritt – Askim, anbefalt tilskudd kr 65 000
(I tillegg yter VisitØstfold administrativ markedsføringsstøtte iht. ordningens avtalestruktur.)
Smaalenene Sykkelklubb skal arrangere NM Gateritt-Landevei fredag 21. juni 2019 i Askim, og
søker Østfold fylkeskommune om kr 120 000 til gjennomføring av arrangementet.

Fakta
Smaalenene Sykkelklubb er tilsluttet Norges Cykleforbund og har sitt hovedsete i Askim.
Klubben ble stiftet i 2005 og er resultatet av en fusjon mellom den gang Askim Cykleklubb og
Hærland IL Sykkel. Askim Cykleklubb ble stiftet i 1985 og var en videreføring av Askim IF
Sykkel, med tradisjoner langt tilbake i tid. Klubben kan vise til gode resultater og medaljer
både i norsk og nordisk sammenheng.
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Smaalenene Sykkelklubb har påtatt seg å arrangere NM Gateritt-Landevei. Rittet vil gå i Askim
sentrum og allerede nå kan arrangørene melde om gode tilbakemeldinger fra politi og lokale
myndigheter, når det gjelder trasévalg og øvrige rammer for arrangementet. Øvelsen
«GATERITT» er en del av landeveis NM, de andre øvelsene; fellesstart, individuell tempo og
lagtempo, vil bli arrangert av andre klubber i andre fylker.
For en liten klubb som Smaalenene Sykkelklubb, er gateritt NM et stort løft, og krever
betydelig dugnadsinnsats, både fra klubbens medlemmer og andre deler av lokalsamfunnet. I
tillegg er klubben avhengig av økonomisk drahjelp fra sponsorer og andre
samarbeidspartnere.
Arrangementet har et totalbudsjett på kr 200 000. Av de viktigste kostnadspostene kan
nevnes:
 Sperremateriell (et gateritt foregår på en lukket rundbane og er sperret for all annen
trafikk i den perioden arrangementet pågår). En bane på opp mot 2000 m krever
betydelige mengder med sperremateriell i form av gjerder, bukker, sperrebånd og skilt.
 Politi
 Tribune og storskjerm.
 Speaker tjeneste
 Tidtakersystem og målfotoutstyr
 Dommerbiler
 Bekledning/antrekk funksjonærer
 Informasjon, annonsering, PR

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen er av den oppfatning at dette er et arrangement som bidrar til å øke
Østfolds attraktivitet og som trekker til seg et bredt publikum utenfor fylket. Arrangementet
er av regional og nasjonal betydning, har fokus på regionale interesser og utvikler
besøksnæringer. Arrangementet har utviklingspotensial og synliggjør muligheter for
aktivitetsøkning i regionen. Arrangementet vil også kunne underbygge profileringen av
Østfold som sykkelfylke.
Det søkes om kr 120 000, av et totalbudsjett på 200 000. Søknaden er kommet etter at
arrangementet er bekreftet gitt til Østfold og Askim, og har således ikke en direkte «utløsende
effekt» for gjennomføring. Dog vil et tilskudd kunne ta bort noe av den økonomiske risiko
arrangørklubben har, samt medvirke til at arrangementet blir gjennomført med en høyere
kvalitet enn ellers. Fylkesrådmannen mener at tilskuddsordningen «Større arrangementer
som profilerer Østfold» ikke alene, eller i alt for vesentlig grad, skal utgjøre det offentlige
tilskuddet til arrangementer i fylket. Det innstilles på et tilskudd på kr 65 000 og et
markedsføringsbidrag gjennom VisitØstfold, verdsatt til kr 30 000.
Gjennom samarbeidsavtalen med VisitØstfold, er det også flere muligheter for å støtte opp
om arrangementer i Østfold, som verdsettes av arrangørene. Det kan bl.a. være å gi god
informasjon, tilgang på nettverk og lokalkunnskap, samt konkrete markedsføringstiltak
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gjennom VisitØstfolds kanaler. Markedsføringssamarbeidet skaper økt synlighet og øker den
regionale markedsverdien av arrangementer, både for lokalmiljøet, besøksnæringer i
regionen og sponsorer.
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