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Sakstittel:  FESTIVALSTØTTE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler i Lebesby kommune skale fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 endres fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» 

til «Festivalstøtte» der flere festivalarrangører kan søke støtte. 

 

 

 

Saksutredning: 
 

Vedlegg: 
Nordkyn Vinterfestival 

https://www.facebook.com/Nordkyn-Vinterfestival-117876021618397/?fref=ts 

 

Chrisfestivalen   

https://www.facebook.com/chrisfestivalen/?fref=ts 

 

Kunesdagan  

https://kunesdagan.no 

  

Veidnesdagan  

https://www.facebook.com/events/1320118108013509/ 

 

Skabma, festival for samisk samtidskultur 2018  

https://www.facebook.com/skabma 

    

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Festivallandskapet i Lebesby kommune er i forandring. Bygdedager som finnes på Veidnes 

og Kunes utvider stadig sine aktiviteter med profesjonelle artister og attraherer mange 

besøkere. Samtidig vokser festivaltilbud i Kjøllefjord: Chrisfestivalen, Vinterfestivalen og 

Skábma-festivalen er vel etablerte. Alle festivaler i Lebesby kommune bidrar til økt bolyst og 

synligjør kommunen som en kulturkommune regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler foreslår kulturleder å endre fra og 
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med 2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» 

til «Festivalstøtte» der festivalarrangører kan søke støtte. 

 

I Norge finnes mange muligheter for å finansiere festivaler. Flertallet av fylkeskommunale, 

statlige og private stiftelser og fonder er tilgjengelig for lag og foreninger. Kulturkontoret er 

åpent for dialog og veiledning så at alle har mulighet til å generere eksterne midler. Den 

kommunale medfinansieringen styrker søknader og midler definert som «Festivalstøtte» skal 

brukes til dette formålet. 

 

Kulturkontoret anbefaler at søknadsfristen settes med 1. september så at søkere får beskjed 

om kommunalt tilsagn i god tid for å nå statlige og private søknadsfrister som vanligvis er i 

begynnelsen av festivalåret.  

 

 

Vurdering: 

For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler i Lebesby kommune skale fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 endres fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» 

til «Festivalstøtte» der flere festivalarrangører med kan søke støtte. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Andreas Hoffmann 

  Kulturleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


