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Festivalstøtte 2020, endring av vilkår

Bakgrunn:
Festivalene har fått tildelt festivalstøtte på styremøte 04.03.20. I tildelingsdokumentet står
det at tilsagnet trekkes tilbake ved endring av vilkår. Etter behandlingen har utviklingen med
spredning av covid-19 akselerert, og i dag er det forbud mot arrangement for flere enn 500
personer. Dersom festivalene blir avlyst står arrangørene med store tap.
Saksutredning:
Festivalene jobber nå med å få oversikt over ulike økonomiske scenarioer utfra muligheten
for å måtte avlyse arrangementet, og dermed hvilke inntekter de mister, hvor støttepenger
kommer inn under dette. De påpeker at det vil få store konsekvenser for arrangørene hvis de
mister hele inntektsgrunnlaget. Selv om vi kan få avbestilt mange bestillinger og avtaler er
det fortsatt utgifter til daglig drift og avbestillingsklausuler de må gjennomgå.
Både Kulturrådet og Kulturdepartementet har uttalt at de ikke vil kreve tilbake midler som er
brukt til å planlegge arrangementer som blir rammet av avlysning som følge av Covid-19:
https://www.aftenposten.no/kultur/i/EWnLOP/dette-er-abid-rajas-tiltak-for-kulturlivet
https://www.ballade.no/bransjen/kulturradet-om-koronasituasjonen-kommer-ikke-til-akreve-tilbake-midler/
For langsiktig tenking i å holde arrangørene oppe på fote gjennom denne krisen håper
festivalene at VNK lar dem få beholde tilsagnet for 2020 selv om festivalen skulle bli avlyst
som følge av covid-19-smitte. Det vil være til stor støtte og hjelp i usikkerheten de nå har.
Vurdering:
Festivalene i Valdres er svært viktige for regionen. Dersom de må avlyses på grunn av
omstendigheter festivalene ikke kan rå over vil bety store tap for arrangørene. Valdres er
ikke tjent med svekkede festivaler. Kulturdepartementet og Norsk kulturråd har valgt å ikke
trekke støtten. Valdres bør følge opp med samme strategi.

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til resonnementet og gir aksept for at avlyste arrangement med årsak i
Covid-19 beholder festivaltilstøtten.

Vedtak:

sign.
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