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Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)


Tilsagn om statstilskudd til å arrangere 
sjakk-OL i Tromsø i 2014 

Tilråding fra Kulturdepartementet av 12. mars 2010,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Innledning 

Kulturdepartementet mottok 28. mai 2009 søknad 
fra Sjakk Tromsø 2014 AS (ST2014) om et statlig til
skudd på 70 mill. kroner til å arrangere et sjakk-OL 
i Tromsø i 2014, dersom Tromsø tildeles arrange
mentet. Denne proposisjonen foreslår at det gis til
sagn om et slikt statlig tilskudd. 

2 Bakgrunn 

Selskapet Sjakk Tromsø 2014 AS (ST2014) er opp
rettet av Tromsø kommune og Norges sjakkfor
bund for å planlegge og gjennomføre arrangemen
tet. Selskapet eies med 90 prosent av Tromsø kom
mune og 10 prosent av Norges sjakkforbund. 

Sjakk-OL arrangeres hvert andre år og blir i 
september-oktober i år avholdt i Khanty-Mansyisk i 
Russland. Verdenssjakkforbundet FIDE avholder 
parallelt sin kongress, hvor Norges søknad for 2014 
skal avgjøres. De andre søkerlandene er sannsyn
ligvis Kina og Bulgaria 

Arrangementet samler om lag 150 deltakerland 
og skaper stor oppmerksomhet i mange land, inklu
dert deler av verden hvor Norge tradisjonelt er lite 
markedsført. Antall tilreisende publikummere er li
te, og arrangementets viktigste kommunikasjons
kanal er internett. 

Søknaden fra ST2014 har et samlet utgiftsbud
sjett på 119 mill. kroner inklusive en avsetning på 
12 mill. kroner til usikkerhet. Hovedposten på ut
giftssiden er innkvarteringsutgiftene for deltaker
ne. Hotellkapasiteten i Tromsø er tilstrekkelig stor 
til å huse de tilreisende i den angjeldende turne
ringsperioden (1.-14. august 2014), og det er ikke 
andre forhold ved arrangementet som skulle tilsi 
ekstraordinære tiltak fra kommunen eller staten. 

Hovedmålet for arrangementet er ifølge selska
pet å styrke Tromsø som arrangørby, sprenge 
grenser i formidling av sjakk, og synliggjøre sjak
kens betydning for læring og utvikling. 

3 Vurdering 

Sjakk er en av verdens største idretter med anslags
vis 600 millioner spillere, og for tiden er en av ver
dens aller sterkeste sjakkspillere norsk. Det er 
knyttet betydelig prestisje til å arrangere et sjakk-
OL. Kostnadene er ikke høye i forhold til det mar
kedsføringspotensial for Norge, og Tromsø, som 
ligger i arrangementet. Et sjakk-OL i 2014 kan bli et 
verdifullt signalarrangement i profilering av byen 
og regionen. Arrangementet vil kunne bidra til at 
Tromsø blir mer kjent internasjonalt, og kan gi po
sitive impulser når det gjelder turisme og reiseliv 
og regionale, eksportrettede næringer. Det er blant 
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annet planlagt et omfattende regionalt kultur-, rei- om å arrangere mesterskapet ville blitt styrket med

se- og opplevelsestilbud, med samisk medvertskap. en ny hall.

Dette er forankret i Sametinget. Selskapet er meddelt at eventuelt tilskudd til ny


Sjakk-OL i Tromsø bør videre kunne bli et vik- hall må søkes om over den ordinære spillemidde
tig kulturelement i regjeringens nordområdesat- lordningen, innenfor gjeldende tilskuddssatser. 
sing, særlig med tanke på at Russland er en av ver- Det legges opp til å utbetale tilskuddet med 10 
dens ledende sjakknasjoner. Sjakk inngår riktignok mill. kroner i 2013 og 60 mill. kroner i 2014. Til
ikke som et prioritert satsingsområde i regjerin- skuddet vil være i løpende priser og vil ikke bli pris
gens nordområdestrategi. Men arbeid for å styrke justert. 
Tromsø ytterligere som en sentral. internasjonal Tilsagnet gjøres betinget av at Norge tildeles ar
møteplass i nord, og i reiselivssammenheng, er et rangementet. 
naturlig ledd i oppfølgingen av strategien. Et arra
mangement som sjakk-OL vil kunne gi et positivt 
bidrag til dette. 

Det er ST2014 og Tromsø kommune som vil Kulturdepartementet 
være ansvarlige for å planlegge og gjennomføre ar
rangementet. Eventuelle kostnader utover vedtatte t i l r å r : 
budsjetter vil være et ansvar for ST2014 og Tromsø 
kommune. Når det spesielt gjelder arena for avvik- At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
ling av arrangementet, har departementet merket et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
seg at Polarhallen fremheves som det eneste muli- statstilskudd til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 
ge alternativet. Samtidig understrekes at søknaden 2014. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om tilsagn om statstilskudd til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 
2014, i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om tilsagn om statstilskudd til å arrangere 
sjakk-OL i Tromsø i 2014 

I 
Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet gir tilsagn til Sjakk Tromsø 2014 AS om et statstilskudd 

på 70 mill. kroner til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014, dersom Tromsø tildeles arrangementet. 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. Mars 2010 
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