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1) Lebesby kommunestyre bevilger inntil 350 000 til lokale kostander ved Arctic Race 

2) Beløpet dekkes over kraftfondet 
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Faktaopplysning: 

Arctic Race og Norway(ARN) har Kjøllefjord som målgang i sin andre etappe av årets utgave 

av sykkelrittet, som for øvrig i sin helhet går i Finnmark. Ved å være vertskommune så påtar 

kommunen seg noe avtalte oppgaver, som fremkommer i vedlagte avtale. I tillegg så er det en 

unik mulighet til å lage en folkefest i tilknytning til arrangementet. ARN er et stort 

arrangement med ca 130 deltagere. Det følges av 170 journalister fra tv, radio, aviser og 

magasiner fra en rekke land. Ut over det er det et stort serviceapparat fra de enkelte lag, 

arrangører og det som følger med. ARN sendes på TV til 190 land (tallene er fra sist ARN). 

Dette blir det største arrangementet som noen gang har vært i Lebesby kommune. 

 

Vertskommunen har ingen rolle eller kostnader ved selve sykkelrittet. Det gjennomføres i sin 

helhet av ARN. Kommunen må stille med noen fasiliteter for rittledelsen og media, samt 

opprydding av avfall. Videre må kommunen bidra med personell som kan bistå med 

vegsperringer. Her er det antydet 10 personer.  

 

Så er det ved slike arrangementer slik at kommune og lokalsamfunn forventes å bidra til at 

dette blir et folkearrangement. Bidra til at det skjer ting langs løypa, legge til rette for at folk 

kan møtes på strategiske steder og benytte muligheten til å promotere vår lokalsamfunn.  

 

ARN har en lang etappe i vår kommune, fra Ifjordfjellet til Kjøllefjord. Det gir noen 

utfordringer da det er relativt lite folk som skal «fylle» en lang løype. Men det gir også 

muligheter til å vise fram store deler av kommunen. Den etappen som går fra Tana til 

Kjøllefjord kalles «Dronningetappen» og blir ansette som den mest spektakulære etappen av 

ARN. 

 

Vurdering: 

 

ARN er et stort arrangement og en unik mulighet til å promotere kommunen og landsdelen. 

ARN veksler mellom de tre nordnorske fylkene og denne gangen er det i Finnmark det skjer. 



Rittet går gjennom store deler av kommunen vår og vi bør benytte denne muligheten til å 

initiere tilkyttede arrangementer og aktiviteter.  

 

Det blir også en mulighet for næringsliv å vise seg fram. Reklameverdien overstiger 

kostnadene, her gjelder det bare å være kreativ og utnytte mulighetene. Flere er allerede i 

gang med akkurat det. En stor annonse i et par større aviser koster fort 100 000.- her får vi 

170 journalister på besøk. 

 

Rådmannen foreslår at det bevilges inntil 350 000 til vertskommuneoppgavene. Beløpet tas 

av kraftfondet. 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


