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Tønsberg kommune

Innkalling
for
Havnestyret

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

30.10.2017
Formannskapssalen
18:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 33348155 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Gruppemøter avholdes mandag 23.10.2017.
Vedtak i Eldrerådet og RMF legges i partienes hyller i 1. etg.
I utvalgsmøtet orienterer rådmannen om saker under arbeid og oppfølging av saker.

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

009/17
010/17

Godkjenning av møteprotokoll
Søknad om økonomisk støtte til Færderfestival og
færderseilas 2018

Petter Berg
ordfører

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Grete Vallumrød, telefon: 33 34 81 55
Fellestjenester

Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Havnestyret
Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
30.10.2017

Saksnummer
009/17

17/76870

Vedlegg:
Protokoll - Havnestyret - 04.09.2017

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Magnus Ciril Martin, telefon: 33 34 83 12
Kultur idrett og folkehelse

Søknad om økonomisk støtte til Færderfestival og færderseilas 2018
Utvalg
Havnestyret

Møteddato
30.10.2017

Saksnummer
010/17

Rådmannens innstilling
Tønsberg Sentrumsutvikling AS innvilges kr 400.000,- i støtte til gjennomføring av
Færderfestivalen og Færderseilasen 2018.
Beløpet dekkes av havnekassen.

17/74313

Sammendrag:
Etter lengre tids dialog ble det i juni 2016 klart at Kongelig Norske Seilforening(KNS) ønsker å
flytte
målgang for Færderseilasen fra Horten til Tønsberg. Tønsberg Sentrum har inngått en avtale fra
2017 og frem til 2027 med 5 års opsjon hvor de har ansvar for gjennomføring av
landarrangementet i målbyen Tønsberg. KNS er teknisk arrangør av selve seilasen.
Tønsberg ble bl.a. valgt som målby, fordi det er en kompakt by hvor det er mange muligheter og
tilbud for seilerne. Følgende kan nevnes: Togforbindelse, overnattingsmuligheter, shopping,
uteliv med mer, og alt innenfor gåavstand fra Brygga som blir ”basen for arrangementet”.
Gjennomføringen i 2017 anses som svært vellykket med store positive ringvirkninger for
Tønsbergregionen. Arrangementet ble støttet med kr 400 000,- i 2017, Rådmann anbefaler å gi
samme økonomiske støtte for 2018.

Vedlegg:
Søknad Støtte Færderfestivalen.pdf
TK_Færderfestivalen.pdf
Arenakart_Sailors_250217.pdf

Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg sentrumsutvikling har Søkt Tønsberg kommune om økonomisk støtte på kr
600 000,- for å gjennomføre Færderseilasen og Færderfestivalen 2018. Saken
behandler søknaden om økonomisk støtte.
Faktagrunnlag:
Færderseilasen er verdens største seilas i sitt slag og har på det meste vært
gjennomført med
1000 båter og ca. 5000 deltagere.
Fra søknaden er det oppgitt følgende nøkkelinfo fra arrangementet i 2017 og
målsettinger for 2018

Rettslig grunnlag:
Kommunen har ingen juridiske forpliktelser overfor søker. Arrangementene foregår på
kommunal grunn.
Forholdet til kommuneplanen:
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026:
O 6. Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge – uavhengig av bakgrunn
og kjønn – kan delta
F 2. Vi vil være en kommune som spiller en aktiv rolle ovenfor de frivillige
F 5. Vi vil være en kommune med bredde og mangfold i kulturtilbudet
N 3. Vi vil at Tønsberg skal være regionens ledende handelsby og ha et sentrum der
det er attraktivt å drive handel - og servicenæring
N 5. Vi vil legge til rette for vekst i reiselivsnæringen
A 1. Vi vil ha et levende, trygt, historisk og miljøvennlig sentrum, som er et samlingssted
for Tønsberg – og omlandets befolkning.
Vurderinger:
Etter mange år i Horten har KNS (Kongelig Norsk Seilforening) sett på alternative
målbyer for Færderseilasen. Etter vurdering av flere byer i ytre oslofjordområdet falt
valget fra 2017 på Tønsberg. Det er svært gledelig at KNS har valgt Tønsberg, og
dermed beholdt dette store arrangementet i Vestfold. Gjennomføringen i 2017 ble etter
Rådmannens vurdering svært vellykket.
Mye av grunnlaget for at KNS valgte Tønsberg er etter Rådmannens vurdering basert

på Tønsberg sin kompakte bykjerne, velrenommerte havn og sommerby status, men
ikke minst siste års utvikling hvor store vellykkede arrangementer er gjennomført i
sentrum. Tønsberg Sentrumsutvikling AS som her er samarbeidspart, er en av flere
viktige aktører for denne positive utviklingen knyttet til arrangementer og opplevelser i
Tønsberg. Slike arrangementer er etter Rådmannens oppfatning helt sentralt for å
utvikle næring og bostedsattraksjon. Tønsberg kan ved dette arrangementet ikke bare
smykke seg med å ha en av Norges beste musikkfestivaler (Slottsfjellfestivalen), men
nå også Norges mest kjente seilarrangement. Gjennomføringen av Færderseilasen og
Færderfestivalen 2017 viste virkelig kvalitetene med byen og satte ny standard for
hvordan dette kjente arrangementet skal gjennomføres.
Det er også gledelig at man klarte å benytte arrangementet til å få en svært god
profilering og stedsomtale. Både som by men også som båthavn/gjestehavn.
Arrangementet er lagt i starten av juni, og bidrar dermed også til å forlenge
sommersesongen i Tønsberg. Dette er I tråd med ambisjoner kommuneplanen om å få
en aktiv by året rundt. Tønsberg kommune har gjennom havnestyre vedtak 007/16 og
012/16 gitt støtte på kr 400 000,-. for 2017. Rådmann anbefaler at også arrangementet
for 2018 får tilsvarende støtte. Det er søkt om kr 600 000,- i kommunal økonomisk
støtte. Gjennomføring av slike arrangementer er svært ressurskrevende. På den annen
side anser rådmannen at også en støtte som innstilt og den betydelige praktiske
innsats kommunen bidrar med er allerede på et svært høyt nivå. Videre er dette et
arrangement med store regionale ringvirkninger hvor det er naturlig med andre
offentlige bidrag.

Alternative løsninger:
Søknad om støtte til Færderfestivalen 2017 avslåes.
Økonomiske konsekvenser:
Beløpet er anbefalt at dekkes av havnekassen og innarbeidet i budsjett 2018
Konsekvenser for næringsutvikling:
Arrangementet antas å bidra til økt aktivitet i en periode hvor konferansemarkedet er på
vei inn i sommerpause, og sommerturismen ikke har startet fullt ut.
Signalarrangementer som dette er med på å underbygge Tønsberg som en attraktiv by
å bo, besøke og drive bedrift i.
Helse- og miljøkonsekvenser:
ikke vurdert
Konsekvenser for folkehelse:
Utvikling av en by med mange arrangementer som har gratis tilbud i sentrum kan bidra
til et godt bymiljø og gi alle innbyggerne mulighet til å delta, og dermed bidra til å
motvirke sosial ulikhet. Utstrakt arrangementsvirksomhet kan også påføre beboere i
sentrum en del støyforurensning. I et folkehelseperspektiv er tilrettelegging for mange
sosiale møteplasser og aktiviteter som bringer innbyggerne sammen positivt.
Konsekvenser for barn og unge:
Barn og unge er en særlig målgruppe. Det er bl.a. lagt opp til eget barnearrangement på
søndagen.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen direkte konsekvenser for sammenslåingen
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler å delvis imøtekomme søknaden om støtte til Færderseilasen og
Færderfestivalen.
Videre behandling
Saken avgjøres i Havnestyret
Tønsberg 13.10.2017

Geir Viksand
rådmann
Jan R. Eide
kommunaldirektør

