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Søknad om underskuddsgaranti - Langsandfestivalen

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad fra Langsandfestivalen AS om underskuddsgaranti avslås.
Vedlegg
1

Søknad fra Multievent offentlig versjon

Bakgrunn for saken:
Gildeskål kommune mottok i desember 2019 en søknad om underskuddsgaranti, fra
Langsandfestivalen v/Multievent. Formell søker er Langsanden AS. Multievent er et eventbyrå
som Langsandfestivalen samarbeider med om årets festival.
Søknaden kom inn for sent for å kunne behandles i kommunestyrets desembermøte.
Søknaden gjelder en garanti på kr 300 000 for å dekke eventuelt underskudd etter festivalen
som skal arrangeres i 2020. Søker oppgir muntlig at de har fått tilsagn fra Sparebank1 på
tilsvarende sum som kommunen eventuelt innvilger. På spørsmål om skriftlig kopi av dette
får vi opplyst at dette foreløpig er et muntlig tilsagn.
Underskuddsgarantien oppgis å være nødvendig for å kunne booke to store internasjonale
navn til festivalen. I søknaden står at festivalen ønsker å sette Langsanden, Gildeskål og
festivalen selv på kartet og at de ønsker kommunen med på laget og vil da profilere Gildeskål
kommune som en hovedsamarbeidspartner.

Langsandfestivalen har vært arrangert årlig siden 2017. Festivalen har potensiale til å kunne
ta imot en stor publikumsmasse, men er meget væravhengig. Noe som kanskje har bidratt til
varierende resultater. I 2018 søkte festivalen om tilskudd for å dekke deler av underskuddet
etter festivalen. Det ble da søkt om kr 100 000. Søknaden ble ikke innvilget.
Festivalen oppgir at de har fått svært gode priser på artistene og derfor mener at et
underskudd er lite sannsynlig da disse artistene potensielt vil trekke til seg et meget stort
publikum. Det er også tenkt tanker om logistikk og transport som vil gjøre det enklere for
publikum å komme seg til festivalen.
Kulturkontoret har vært i dialog med festivalen og har formidlet at eventuelle tilskudd eller
støtte fra kulturkontoret vil være begrenset til kulturkontorets budsjett og tilskudd eller støtte
vil i hovedsak bli gitt til tiltak som vil komme kommunens innbyggere til gode, eksempelvis
sette opp buss fra deler av kommunen, støtte til gratiskonsert for barn og unge.
Da det i dag ikke er noen eksisterende ordning for underskuddsgaranti og på grunn av
søknadsbeløpets størrelse løftes søknaden til politisk behandling.

Vurdering:
Langsandfestivalen er et flott tiltak i et av kommunens fine naturområder. Festivalen har blitt
relativt godt besøkt.
Festivalen er kanskje spesielt utsatt for store usikkerheter på grunn av værforhold da den
avholdes på den åpne Langsanden uten mulighet for å trekke under annet tak enn de
oppsatte partyteltene.
Rådmannen registrerer at det er gjort en stor jobb for å utvikle konseptet for å lage en
tydeligere festivalprofil. Det er også jobbet godt med å holde kostnader nede blant annet ved
å se på organisering og logistikk.
Det er ingen tvil om at våre lokale festivaler er en positiv sak for kommunen, både når det
gjelder aktivitetsnivå og markedsføring. Derfor blir det gitt støtte til de aller fleste
arrangement, både store og små, som gjennomføres i Gildeskål. Denne støtten gis via
kulturmidler og annen støtte innenfor kulturkontorets økonomiske rammer.
Gildeskål kommune har per i dag ikke noen ordning for underskuddsgaranti. Det er mulig å
innføre praksis med å kunne innvilge underskuddsgaranti i forkant av arrangementer.
Det er få av våre nabokommuner som praktiserer dette og en av grunnene som oppgis er at
man ikke ønsker å legge opp til at arrangement skal gjennomføres med underskudd.
Underskuddsgarantiordninger eksisterer i mange av landets kommuner. En slik ordning er
oftest søknadsbasert på lik linje med ordinær arrangementsstøtte og har et maksimumsbeløp.
Etter hva rådmannen kan se er det ikke mange kommuner som i slike ordinære søknader gir
rom for å innvilge mer enn et maksimumsbeløp på kr. 20.000,Dersom en slik ordning er ønskelig, vil rådmannen komme tilbake til dette i egen sak.
Rådmannen ser ikke rom for å innvilge støtte i denne saken innenfor dagens rammer i HA5.
Det vil derfor måtte tilføres midler dersom søknaden innvilges.
Ved å gi en slik garanti til en enkelt festival, er det fare for at det settes presedens som gjør
at vi vil se et større antall slike søknader. Per i dag har vi 3-5 forskjellige festivaler som
arrangeres i Gildeskål hvert år.
Dette vil bli da bli et usikkerhetsmoment i den kommunale økonomien.

Konklusjon:
Rådmannen ser ikke rom for å innvilge støtte i denne saken innenfor dagens rammer i HA5.
Ved å gi en slik garanti til en enkelt festival, er det fare for at det settes presedens som gjør
at vi vil se et større antall slike søknader. Dette vil bli da bli et usikkerhetsmoment i den
kommunale økonomien.

