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Søknad om støtte til Operafest Røykenvik 2021 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Operafest Røykenvik med kr 100 000 i støtte for 2021. 
Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres 
1473 5300 3770. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad fra Operafest Røykenvik om støtte for 2021 Nei 
 
 

Oppsummering 
Operafest Røykenvik søker Gran kommune som vertskommune om kr 100 000 til gjennomføring av 
årets festival.  
Arrangøren opplyser at det ikke vil bli søkt Lunner og Jevnaker om midler i inneværende år. De vil 
imidlertid søke Regionrådet om midler over prosjektet Hadeland – nært og naturlig i forbindelse 
med satsingen på kortreist mat.  
Det er tidligere år innvilget midler i størrelsesorden kr 50 000 – 100 000 fra Gran kommune til 
gjennomføringen av Operafest Røykenvik. 
 
Rådmannen innstiller på å imøtekomme søknaden med kr 100 000 i støtte for 2021.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Operafest Røykenvik ble første gang gjennomført på Ulsnestangen i 2018.  
 
Operafestens hovedmål er å skape en internasjonal festival for opera og vokalkunst med regional 
forankring. De vil også øke interessen for opera og vokalkunst, inspirere unge til klassisk skolering og 
utvikling og ikke minst synliggjøre Hadelands særpreg med kulturlandskap, med sin historie og sin 
mattradisjoner.  De ønsker å kunne samarbeide med regionale aktører for å synliggjøre Hadeland 
sine virksomheter og legge til rette for lokal utvikling.   
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Gjennom de to første årene beviste Operafest Røykenvik sin eksistensberettigelse, og de har skapt 
både arbeidsplasser, økt lokal omsetning, økt kjennskap til regionen og ikke minst har det 
kunstneriske vakt både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.  
 
Festivalbeskrivelse: 
For en nystartet aktør var avlysning i 2020 svært krevende og å planlegge for festivalen i 2021 er som 
å begynne på nytt. Det å skulle hente inn ekstern finansiering hos sponsorer er ekstra utfordrende i 
år, da mange av sponsorene også har hatt et krevende år.  
Smittevernreglene endrer seg dessuten konstant, og det er derfor laget seks ulike scenarier og planer 
for gjennomføring. Alle med sterkt fokus på smittevern. Bl.a. vil det sannsynligvis bli tre tribuner med 
plass til 200 på hver, i stedet for en stor med plass til 1260 som tidligere år.  
 
I 2021 starter festivalen på torsdag kveld, med Operafest INPUT. Operafest INPUT har som mål å gi 
unge vokale kunstnere mulighet til å vise seg fram og få et ekstra løft for å komme seg opp i de 
profesjonelles rekker. De får da mulighet til å jobbe med profesjonell dirigent og orkester. Operafest 
INPUT samler ulike mentorer for mesterklasser, disse vil foregå i ulike lokaler i regionen helgen før 
Operafest Røykenvik og vil være åpne for publikum. Første samling ble gjennomført i november 2020 
i Hadeland Kultursal og ble en kjempesuksess som det bygges videre på. 
På grunn av forventede restriksjoner på publikumskapasitet, planlegges det doble forestillinger på 
fredag og lørdag, med både crossovershow og klassiske perler begge dager. I samarbeid med 
Hadeland Folkemuseum avsluttes festivalen med Barnas musikkdag på museet søndag 6. juni. 
 
Operafest Røykenvik har fokus på bærekraft og har et miljøperspektiv med kortreist mat, 
miljøvennlig transport og gjenbruk. Avfallssortering, miljøvennlig nedbrytbar plast der dette må 
brukes, og miljøvennlige alternativer til bl.a. dekketøy. Utstyr o.l. lånes/leies lokalt. 
 
Årets budsjett ligger på ca. 5 mill. kroner, av disse er 1,5 mill. billettinntekter, resterende inntekter er 
tilskudd/gaver fra bl.a. Sparebankstiftelsen Gran, Innlandet Fylkeskommune, Kulturrådet, 
Gaveforsterkningsmidler mm. Det er dessuten overført kr 1,1 mill. i driftsmidler fra 2020.  
Det vil ifølge søker ikke bli søkt Lunner og Jevnaker om midler i inneværende år. De vil imidlertid søke 
Regionrådet om midler over prosjektet Hadeland – nært og naturlig i forbindelse med satsingen på 
kortreist mat. 
 
Operafest Røykenvik AS søker om kr 100 000 i tilskudd fra Gran kommune til planlegging og 
gjennomføring av festivalen i 2021.  
Kommunen har bidratt økonomisk de tre foregående årene. I 2018 med et direkte tilskudd på kr 100 
000 samt kjøp av billetter for kr 50 000, i 2019 kr 50 000 og i 2020 kr 100 000. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven og regnskapsforskrifter 
 
Eksisterende planer 
Ingen  
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
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Økonomi 
I Gran kommune sitt kulturbudsjett er det avsatt et årlig beløp på kr 100 000 til støtte til ulike 
arrangementsrettede enkelttiltak som konserter, utstillinger, forestillinger etc. Øvrige tilskuddsposter 
er øremerket til ordinære driftstilskudd (kulturmidler) til frivillige lag og foreninger som har kultur og 
fritid som hovedmål for sin virksomhet.  
Det er ikke avsatt midler i det ordinære kulturbudsjettet til å støtte opp om større prosjekter av 
denne typen. 
Et tilskudd på kr 100 000 til Operafest Røykenvik for 2021 må derfor helt eller delvis dekkes ved bruk 
av disposisjonsfond. 
 
Bemanning 
Ingen 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg  
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Operafest Røykenvik AS har fortsatt ambisjoner om å gjøre festivalen til et årlig arrangement, noe de 
var godt i gang med etter arrangementet i 2019. Skal de lykkes med dette, er de avhengige av å 
komme i gang igjen i år og kunne gjennomføre en festival som igjen har den høye kvaliteten de 
hadde to første årene.  
For å kunne klare dette er de avhengig av støtte fra solide aktører, først og fremst på grunn av 
økonomi, men også som et kvalitetsstempel. Et viktig mål for arrangøren er å være en 
samarbeidspartner man vil være stolt av å støtte. 
 
Både fastboende, men også etter hvert mange tilreisende, har hatt stor glede av festivalen i 
Røykenvik de to årene den har blitt gjennomført. På sikt kan den gi gode ringvirkninger og bidra 
positivt til både kultur og næringsutvikling i Gran kommune som vertskommune, men også ellers i 
Hadelandsregionen.   
 
Alternative løsninger: 

1. Rådmannen vurderer det som viktig at Gran kommune som vertskommune, bidrar til 
gjennomføringen av Operafest Røykenvik i 2021. Bidraget til Operafest Røykenvik AS er 
relativt beskjedent i forhold til de ringvirkninger den kulturbaserte næringsutviklingen kan gi 
tilbake gjennom kjøp av varer og tjenester lokalt og markedsføringen av Gran kommune.  
Søknaden fra Operafest Røykenvik imøtekommes med et tilskudd på kr 100 000. Tilskuddet 
dekkes i sin helhet ved bruk av disposisjonsfond, og belastes 1490 8300 8801/2569905 og 
overføres 1473 5300 3850.  
 

2. Rådmannen vurderer det som viktig at Gran kommune som vertskommune, bidrar til 
gjennomføringen av Operafest Røykenvik i 2021. Festivalen bidrar til både kultur- og 
næringsutvikling og tilskuddet er relativt beskjedent i forhold til de ringvirkningene dette gir 
tilbake gjennom kjøp av varer og tjenester lokalt og markedsføringen av Gran kommune.  
Det er imidlertid ikke budsjettmessig rom til å imøtekomme søknaden i sin helhet og 
søknaden fra Operafest Røykenvik AS imøtekommes med et tilskudd på kr 50 000.  
Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond, og belastes 1490 8300 8801/2569905 og 
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overføres 1473 5300 3850. 
 

3. Rådmannen vurderer det som viktig at Gran kommune som vertskommune, bidrar til 
gjennomføringen av Operafest Røykenvik i 2021. Festivalen bidrar til både kultur- og 
næringsutvikling og tilskuddet er relativt beskjedent i forhold til de ringvirkningene dette gir 
tilbake. Søknaden fra Operafest Røykenvik AS imøtekommes med et tilskudd på kr 50 000.  
Tilskuddet dekkes med kr 25 000 over post 1473 5300 3850 prosjekt 500 og kr 25 000 ved 
bruk av disposisjonsfond, og belastes 1490 8300 8801/2569905 og overføres 1473 5300 
3850. 
 

4. Rådmannen finner ikke budsjettmessig rom for å kunne imøtekomme søknaden fra 
Operafest Røykenvik AS om støtte for 2021 og innstiller på at Kommunestyret avslår 
søknaden. Det forutsettes at Operafest Røykenvik AS finner nødvendig finansiering gjennom 
andre tilskuddsordninger. 
 

Som vertskommune er det viktig at vi imøtekommer søknaden da dette gjør det lettere å få støtte fra 
andre finansieringskilder. Det vil derimot kunne ha en negativ symbolverdi om vi ikke støtter opp om 
arrangementet.  
 
Etter en samlet vurdering av det bidraget festivalen gir til kultur og næringsutvikling i regionen, og 
Gran kommune som vertskommune spesielt, innstiller rådmannen på å imøtekomme søknaden med 
kr 100 000 i støtte for 2021.  
 
Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres 
1473 5300 3850. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak sendes søker. 
 

 
Dato: 23. april 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


