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Sak nr :

RS 7-/-19 Prosess for rullering av festivalstrategi 2019-2020
Festivalstrategien for Valdres gjerder for to år, der siste periode var 2017-2018.
festivalstrategien må være ferdig før søknadsfristen for festivalstøtte slik at søknaden kan
behandles etter gjeldende kriterier.
Vi ønsker at strategien har god forankring, og at lokalsamfunnet opplever at strategien innfrir
våre intensjoner. Vi ønsker derfor at et utkast til festivalstrategi blir diskutert i Valdresrådet
20. februar. Valdresrådet skal til møtet få skissert ulike problemstillinger det er aktuelt å
diskutere. Innspill fra Valdresrådet blir behandlet på styremøtet 29.mars, og ut fra dette
utarbeides festivalstrategi for ny periode 2019-2020. Søknadsfrist før festivalstøtte blir i
begynnelsen av april slik at tildelingen kan behandles på styremøte 24. april.

Vi vil i prosessen se nærmere på:
 Formålet med støtten
 Hva er viktig for Valdres
 Hva støtten blir brukt til
 Eksterne faktorer og virkemidler som er knyttet til lokale virkemidler
Andre ting:
 I dag er festivalstrategien og festivalstøtten ikke behovsprøvd, men lagt opp som en
belønning etter som festivalene etterlever innsatsområdene i strategien. Vi bør
derfor også se nærmere på innsatsområdene.
 Det er også utrykt ønske om tiltaksmidler for spesielle arrangement eller
utviklingstiltak. Det ligger ikke i dagens strategi.
 Festivalene selv ønsker å diskuterer hvorvidt de bør kunne ta ut utbytte eller ikke.
Dette er ikke mulig eter dagens kriterier.
 Valdres har også definerte ansvarsområder; folkemusikk og stølsdrift. Bør dette
forsterkes?
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Gjeldende festivalstrategi skal være Søknadsfrist for festivalstøtte har vært 20. februar. Hvis
gjennomfører prosess som skissert il søknadsfristen utsettes med ca 10 uker. Dersom styret
mener diskusjon i Valdresrådet er relevant og at vi følger skissert prosess, blir festivalene
orientert om utsatt søknadsfrist straks det er avklart.

Forslag til
Regionstyret slutter seg til foreslåtte prosess for rullering av festivalstrategi 2019-2020
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