Side 1 av 5

Tønsberg kommune

Tilleggsinnkalling
for
Havnestyret

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

03.09.2018
Formannskapssalen, rådhuset
18:30

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

015/18

Søknad om økonomisk støtte til Tønsberg Vikingfestival

Petter Berg
ordfører

Tønsberg kommune

JournalpostID

18/69987

Saksbehandler:
Kari-Anne Okkenhaug, telefon: 33 34 85 14
Rådmannens stab

Søknad om økonomisk støtte til Tønsberg Vikingfestival
Utvalg
Havnestyret
Formannskapet

Møteddato
03.09.2018

Saksnummer
015/18

Rådmannens innstilling
1. Søknad om økonomisk støtte fra havnekassen på kr. 95 000,- til Tønsberg Vikingfestival
avslås.
2. Havnestyret videresender saken til formannskapet for behandling av rådmannens forslag til
alternativ løsning.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om økonomisk støtte til åpningen av Tønsberg Vikingfestival. Søknaden
var rettet til Tønsberg Havnestyre. Det er rådmannens vurdering at det ikke finnes hjemmel for
å kunne gi økonomisk støtte fra havnekassa til en slik festival, søknaden foreslås derfor avslått
og videresendt til formannskapet for behandling av alternativ løsning.

Vedlegg:
VS: Søknad Tønsberg Havnestyre

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder søknad om økonomisk støtte til Tønsberg Vikingfestival mottatt Tønsberg
kommune 27. august 2018.
Faktagrunnlag:
Tønsberg kommune mottok 27. august 2018 søknad om økonomisk støtte til Tønsberg
Vikingfestival fra prosjektleder for festivalen Ole Harald Flåten. Søknaden var rettet til
Tønsberg Havnestyre. Bakgrunnen for søknaden var ekstrakostnader i forbindelse med
åpningen av festivalen og sjøsettingen av Klåstadskipet Saga Farmann som skal skje 6.
september 2018.
Søknaden omhandlet utgifter til lyd og tekniker, lys og scene, videoskjerm samt
sjøsettingsrampe hvorpå de totale utgiftene til sammen var beregnet til kr. 121 500,Prosjektleder søkte til sammen om en støtte på kr 95 000,Administrasjonen vurderte søknaden, men kom frem til at slik aktivitet ikke kommer inn
under havnevesenets formål og arbeidsområdet da deres primære anliggende er å
legge forholdene til rette for planlegging, utbygging og drift av havnen.
Det er fra tidligere bevilget kr 50.000 fra kulturbudsjettet til festivalen.
Rettslig grunnlag:
Lov om havner og farvann
Forvaltningsloven
Forholdet til kommuneplanen:
Ingen
Vurderinger:
Rådmannen vurderer at søknaden ikke kan innvilges fra havnekassen da festivalen ikke
kommer inn under havnevesenets formål. Det er slik rådmannen vurderer det strenge
krav til hvordan man kan bruke midlene til havnekassen som er atskilt fra øvrig økonomi
i kommunen. Midlene som havnevesenet rår over er øremerket til havneformål.
Det er rådmannens vurdering at Tønsberg Vikingfestival ikke kan betegnet som
havneformål og at den økonomiske søknaden må avslås på bakgrunn av dette.
Rådmannen ser imidlertid hvilken betydning en slik festival vil ha for Tønsberg som by
og ønsker derfor å finne en alternativ måte å kunne støtte opp om den. Rådmannens
ønsker derfor at Havnestyret videresender saken til formannskapet for en behandling av

den alternative løsningen.

Alternative løsninger:
Tønsberg kommune innvilger en økonomisk støtte på kr. 50 000,-, midlene tas innenfor
kommunenes gjeldende budsjett.
Økonomiske konsekvenser:
Det vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for havnekassen om rådmannens
innstilling vedtas.
Dersom den alternative innstillingen vedtas vil dette tas innenfor eksisterende budsjett.
Sparte kostnader i rådmannens stab gir rom for en støtte på kr 50.000.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Festivalen vil kunne ha en positiv innvirkning på næringslivet i Tønsberg med tanke på
økt aktivitet og fler mennesker i bysentrum. Også i forhold til reiselivet og Tønsbergs
ønske om å fremstå som en kulturby vil en slik festival kunne ha god virkning.

Helse- og miljøkonsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for folkehelse:
En slik festival vil kunne ha innvirkning på folkehelsen i forhold til innbyggernes mulighet
til aktivitet. Det er videre en gratis aktivitet som gir alle innbyggerne mulighet til å delta,
samt at det er et rusfritt arrangement som også vil være positivt.
Konsekvenser for barn og unge:
Festivalen vil kunne bidra til å gi barn og unge økt kunnskap om deres kulturarv. Samt
være et positivt bidrag til en gratis aktivitet som de kan delta på sammen med venner
eller familie.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen
Konklusjon:
Søknad om økonomisk støtte fra havnekassen avslås, havnestyret videresender saken
til formannskapet for behandling av rådmannens alternative løsning.
Videre behandling:
Dersom Havnestyret ønsker det videreformidles saken til formannskapet, hvis ikke
avsluttes den i Havnestyre.
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