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Søknad om økonomisk støtte til Færderfestival og Færderseilas 2019
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Rådmannens innstilling
Tønsberg Sentrumsutvikling AS innvilges kr 100.000,- i markedsføringsstøtte til gjennomføring
av Færderfestivalen og Færderseilasen 2019.
Støtten forutsettes dekkes av havnekassen og at kystverket ikke har innvendinger mot slik
markedsstøtte

Sammendrag:
Fra 2017 ble målgang for Færderseilasen etter mange år i Horten flyttet til Tønsberg. I den
forbindelse inngikk Tønsberg Sentrum en avtale med Kongelige Norske Seilforening, som er
arrangør av Færderseilasen, frem til 2027 med fem års opsjon for videre gjennomføring av
landarrangementet i målgangsbyen Tønsberg.
Tønsberg ble valgt som målgangsby 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 gangavstand fra Brygga som blir «basen for arrangementet».
I forbindelse med at Færderseilasen har det siden 2017 blitt arrangert Færderfestival, en stor
folkefest på brygga i Tønsberg med ulike opplevelsestilbud. Formålet med festivalen har både
vært å tiltrekke seg båtgjester til byens gjestebrygge under arrangementet, gi økt
oppmerksomhet til gjestebryggetilbudet i Tønsberg under og i forbindelse med arrangementet
og samtidig være et sentralt publikumsrettet kulturarrangement for innbyggere og tilreisende.
Gjennomføringene i 2017 og 2018 anses som svært vellykkede og med store positive
ringvirkninger for Tønsberg-regionen.
Færderfestivalen 2019 har allerede mottatt kr. 300.000,- i støtte gjennom Tønsberg kommunes
vedtatte budsjett for 2019. Støtten som eventuelt ytes Færderfestivalen fra havnekassa må
vurderes opp mot havnelovens bestemmelser. Ettersom Færderfestivalen delvis har som formål
å markedsføre gjestehavntilbudet i Tønsberg anbefaler rådmannen at arrangementet støttes av
havnekassa.

Vedlegg:
Søknad fra Tønsberg Sentrumsutvikling
Vedlegg til søknad fra Tønsberg Sentrumsutvikling
Brev fra Kystverket, 8.12.2017

Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg sentrumsutvikling har søkt Tønsberg havnevesen om økonomisk støtte på kr
150.000,- for å gjennomføre Færderseilasen og Færderfestivalen 2019. Saken
behandler søknaden om økonomisk støtte, også vurdert opp mot havnelovens
bestemmelser.
Faktagrunnlag:
Færderseilasen er verdens største seilas i sitt slag og har på det meste vært
gjennomført med 1000 båter og ca. 5000 deltagere. Tønsberg Sentrum AS har i 2017
og 2018 etter avtale med Kongelige Norske Seilforening arrangert et større og variert
landarrangement i målgangsbyen Tønsberg i forbindelse med seilasen.
Fra søknaden er målsettingen med arrangementet oppgitt som følger: «Hovedmålet for
arrangementet i Tønsberg er å bidra til økt attraktivitet av Tønsberg-regionen som et
sted å bosette seg, drive næring og besøk samt å gi seilerne en god opplevelse av
Tønsberg og Vestfold som opplevelsessenter. Gjennom sin karakter er
Færderseilasen/-festivalen med på å synliggjøre noen av regionens fortrinn. Seilerne
kommer sjøveien til Tønsberg, og synliggjør historien til byen som en havn- og
handelsby.
Festivalprogrammet oppgis for øvrig å tilby et variert innhold som innebærer tilbud til
både barn og voksne. Hoveddelen av programmet består av konserter og servering ved
brygga.

Rettslig grunnlag:
Kommunen har ingen juridiske forpliktelser overfor søker. Arrangementene foregår på
kommunal grunn.
Havnelovens bestemmelser regulerer bruk av havnekassas kapital.
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:
Rådmannen er svært glad for at KNS fra 2017 valgte Tønsberg som målgangsby for
Færderseilasen og mener gjennomføringen av både seilas og Færderfestival de siste to
årene har vært vellykket. Både kommunal virksomhet og private og kommersielle
initiativ har vist at dette var en riktig beslutning for videre utvikling av Færderseilasen.
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. Gjennomføringen av Færderseilasen og
Færderfestivalen 2017 og 2018 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 første halvdel av juni, og bidrar dermed også til å forlenge
sommersesongen i Tønsberg. Dette er i tråd med ambisjoner i kommuneplanen om å få
en aktiv by året rundt.
Tønsberg kommune ga gjennom havnestyrets vedtak 010/17 støtte på kr 400.000,- til
gjennomføring av Færderfestivalen i 2018. Tønsberg kommune mottok 8.12.2017 brev
fra Kystverket med henvisning til denne støtten ytt til Færderfestivalen 2018. Kystverket
forutsetter i brevet at havnestyret i Tønsberg foretar en forsvarlig vurdering av
markedsføringseffekten av å støtte Færderfestivalen opp mot lovens krav. Kystverket
viser videre til at havneloven gir adgang til å benytte havnekapital til
markedsføringstiltak til fremme av gjestehavn, men at det ifølge forarbeider til loven
understrekes at det «må […] trekkes en grense mot bidrag til aktivitet eller formål der

den reelle markedsføringseffekten for havnen antas å være begrenset i forhold til
størrelsen på det bidraget som ytes».
Rådmannen setter pris på Kystverkets vurderinger og presiseringer og vil i den
forbindelse understreke at gjennomføring av Færderfestival både i 2017 og 2018 har
vært særlig viktige bidrag til markedsføring av Tønsberg gjestehavn. Tønsberg
gjestehavn er en av Norges mest populære gjestehavner og har gjennom generasjoner
opparbeidet seg et godt ry som et populært og attraktivt reisemål. I en skjerpet
konkurransesituasjon hvor både flere nærliggende og øvrige gjestehavner satser
betydelig ressurser på å bygge opp attraktive gjestehavner, anser rådmannen det som
et viktig kontinuerlig arbeid både å gjøre gjestehavna mer attraktiv, men også å
markedsføre denne til potensielle båtturister og et øvrig bredt publikum.
Rådmannen har ikke foretatt grundige analyser av hvorvidt eller hvordan den
økonomiske støtten til Færderfestivalen i 2017 og 2018 har gitt en inntektsskapende
effekt for Tønsberg gjestehavn. Rådmannen mener likevel at denne effekten er
betydelig, både utvilsomt under selve festivalen, men også gjennom sesongen for øvrig.
Færderseilasen og Færderfestivalen er et langvarig prosjekt som over tid, og trolig i
stadig større grad, synliggjør Tønsberg som en attraktiv havn for småbåter og spesifikt
Tønsberg gjestehavn som et godt og attraktivt sted å feriere. Da vil ikke kun
gjestehavnas konkrete fasiliteter være avgjørende, men også øvrig infrastruktur og
opplevelses- og kulturtilbud som finnes på stedet.
For på en ryddig måte å kunne skille mellom markedsføring av gjestehavna og støtte til
Færderfestivalens spesifikke tiltak anbefaler rådmannen imidlertid at Tønsberg
kommunes økonomiske støtte til festivalen i større grad deles mellom Tønsberg
kommunes ordinære budsjett og havnekassas kapital. I bystyresak 159/18,
budsjettbehandling 2019, ble Færderfestivalen 2019 tildelt kr. 300.000,- i støtte. Gitt at
havnestyret følger rådmannens innstilling i denne saken, vil støtten til Færderfestivalen i
2019 være på tilsvarende nivå som årene før.
I tillegg til økonomisk støtte bidrar kommunen også med en betydelige praktisk innsats.
Rådmannen mener likevel at både en større økonomisk og praktisk støtte vil kunne
forsvares gjennom at arrangementet er betydelig og har store regionale ringvirkninger
hvor det er naturlig med offentlige bidrag. Rådmannens innstilling til havnestyret
synliggjør også at det her tydelig skilles mellom en mer generell festivalstøtte, som altså
er ytt gjennom kommunens ordinære budsjetter, og en mer spesifikk støtte til
markedsføring av gjestehavna ytt fra havnekassa. Rådmannen mener at man dermed
er godt innenfor havnelovens bestemmelser og forventer derfor at Kystverket vil uttale
seg positivt til dette.
Alternative løsninger:
Søknad om støtte til Færderfestivalen 2019 avslås.
Økonomiske konsekvenser:
Beløpet er anbefalt dekket av havnekassen
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. Støtten fra
havnekassa antas videre i betydelig grad å bidra til markedsføring av Tønsberg

gjestehavn som en attraktivt gjestehavn for båtturister.
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
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler å delvis imøtekomme søknaden om støtte til Færderseilasen og
Færderfestivalen.
Videre behandling:
Saken avgjøres i havnestyret
Tønsberg, 29.04.2019
Geir Viksand
rådmann
Magnus C. Martin
virksomhetsleder

