
RETNINGSLINJER FOR ETTÅRIGE OG TREÅRIGE TILSKUDD TIL FESTIVALER  –  ÅLESUND KOMMUNE 

Tilskuddsrammer fastsettes av Ålesund bystyre. 

 

Rammene innrettes mot to former for tilskudd:                                                                                                                      

1. Ettårig tilskudd til nystartede festivaler. 
2. Treårig tilskudd til festivaler som har eksistert i minimum tre år.  Årlig utbetaling. 
 

FORMÅL 

 Gjøre kunst og kultur av høg kvalitet tilgjengelig for flest mulig. 

 Styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende og nye festivaler. 

 Stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kunst- og kulturtilbudet. 

 Fremme samhandling og kompetansedeling mellom aktører. 

 Stimulere til nye ytringsformer. 
 

HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL? 

 Festivaler som er åpne og publikumsrettede, og der kulturarv og profesjonell og ikke-
profesjonell utøvelse av musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstarter og film, tv, video 
og dataspill er hovedformål. 

 Festivalen skal finne sted i Ålesund kommune og ha en varighet på minimum to dager. 

 Festivaler med mindre kommersielt preg/inntjeningspotensial, nystartede initiativ samt nye 
uttrykk vil bli prioritert. 

 Festivaler som Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune etter felles strategi 
ønsker å satse på med årlig tilskudd over tre år. 

 

HVA BLIR DET IKKE GITT TILSKUDD TIL? 

 Festivaler som er under avvikling eller er gjennomført. 

 Dekning av underskudd. 

 Lukkede festivaler. 

 Festivaler som er tydelig økonomisk selvbærende. 
 

KRAV TIL SØKNADEN 

 Søknaden skal inneholde budsjett i balanse som viser alle utgifter og inntekter samt en plan 
for finansieringen. 

 Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av festivalen. 

 Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet. 
 

SØKNADSFRIST 

 Søknadsfristen er 28. oktober.  



 

 

SAKSBEHANDLING 

 Søknader behandles politisk av kultur- og oppvekstutvalget. 

 Siden vedtak etter disse retningslinjene ikke er å betrakte som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven, kan det dermed ikke påklages. 

 

KRAV TIL MOTTAKER AV TILSKUDD 

 Organisasjonsnummer registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret. 

 Tilskudd gis under forutsetning av at festivalen gjennomføres i samsvar med søknaden.   
Kommunen kan i motsatt fall kreve at hele- eller deler av tilskuddet skal betales tilbake. 

 Mottaker skal levere rapport og regnskap senest 3 måneder etter gjennomføring, og 
årsregnskap når dette er klart.   

 

      

 

 

                                           

 


