
 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00768-2 
Saksbehandler Morten Gausen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Søknad om støtte til operafest Røykenvik 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr 100 000 til Operafest Røykenvik for 2018. 
Tilskuddet belastes konto 1470 – 5300 – 3770,  og 1940 – 8300 – 8801  
Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond, konto 2569905. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om støtte til operafest Røykenvik Ja 
 
 

Oppsummering 
Gran kommune har fått søknad fra Operafest Røykenvik AS om tilskudd på kr 150 000 til Operafest 
Røykenvik. Rådmannen har vurdert at kommunen kan gi tilskudd til selskapet uten å komme i 
konflikt med kommunale regnskapsregler. Rådmann ser heller ikke at tilskuddet kommer i konflikt 
med EØS regelverkets regler om offentlig støtte og at tilskuddet ikke skal virke 
konkurransevridende. Dette blant annet fordi tilskuddet vurderes som relativt lite i EØS-
sammenheng. Videre har selskapet vedtekter som sier at de skal drive ikke-kommersiell 
virksomhet og at det ikke kan deles ut utbytte til aksjonærene.  
 
Rådmannen har kjøpt billetter for kr 50 000 av kommunens velferdsmidler for utdeling til ca 100 
ansatte som ett alternativ til ansattes dag i 2018.  
 
Videre innstiller rådmannen på å bevilge et tilskudd på kr 100 000 som bevilges fra 
disposisjonsfondet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har mottatt søknad om støtte fra operafest Røykenvik, som i innledningen beskriver 
formålet med arrangementet på følgende måte: 
«Operafest Røykenvik har som ambisjon å bli en stor, årlig festival på nasjonalt og internasjonalt nivå 
midt i hjertet av Hadeland. Her skal det beste av hva vokalkunst har å by på møte det beste Hadeland 
har å by på. Hovedscenen blir i Røykenvik, men hele Hadeland skal etter hvert og på ulike måter 
trekkes med i festivalen. Grunnfinansieringen er sikret takket være verdifull støtte fra Oppland 
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Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Gran, men for å oppnå tilstrekkelig kvalitet må vi fortsatt 
jobbe med finansieringen. For de fleste bidragsytere, offentlige så vel som private, er dokumenterbar 
støtte fra vertskommune og regionen rundt en forutsetning. Vi tillater oss derfor å søke Gran 
kommune om tilskudd, stort kroner 150 000, til planlegging og gjennomføring av årets festival. 
Nabokommunene Lunner og Jevnaker søkes også om støtte, men da et mindre beløp.» 
 
Arrangementet har mottatt tilsagn om betydelig støtte/finansiering allerede, slik at det virker 
realistisk å gjennomføre prosjektet, selv om de skriver at mange av bidragsyterne forventer at det gis 
noe støtte fra vertskommunen. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommunelov og regnskapsforskrifter 
Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
Hvis kommunestyret velger å gi midler til formålet må dette finansieres, enten ved omdisponering fra 
gjeldende virksomhetsbudsjetter eller ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Det omsøkte arrangementet har ambisjoner om å gjøre dette til en årlig festival på nasjonalt og 
internasjonalt nivå, med den kvalitet som det vil kreve. 
Rådmannen har valgt å benytte velferdsmidler til kjøp av billetter som skal fordeles til ansatte for  
kr 50 000. Dette er ment som en støtte til oppstarten av ett positivt initiativ til et ambisiøst 
arrangement som kan ha positive ringvirkninger for hele Hadelandsregionen på sikt. I tillegg er dette 
ment som et forsøk på et nytt velferdstiltak for ansatte, da det erfaringsmessig har vært lavere 
oppslutning på kommunens ansattes dag de senere årene.  
 
Rådmannen har brakt i erfaring at flere andre kommuner gjør lignende type tiltak for egne ansatte. 
For eksempel lager Østre Toten kommune sommerfest for sine ansatte annet hvert år hvor alle får 
tilbud om billetter til Urbane Totninger. Dette er ca 1 000 stykker. Kommunens begrunnelse for dette 
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er todelt, med et utgangspunkt i kulturbasert næringsutvikling som gir store ringvirkninger tilbake i 
form av varer, tjenester og markedsføring. Kommunen forener dette ved å skape gode opplevelser 
for sine ansatte gjennom en aktiv personalpolitikk. I tillegg inviterer ordføreren virkemiddel-
apparatet, fylkeskommunen, naboregioner til middag og show. 
 
Videre har noen politikere bedt rådmannen utrede lovligheten av å gi omsøkt tilskudd til dette 
arrangementet i og med at dette er organisert som et aksjeselskap.  
 
Det er avklart at det ikke er noen hindringer i kommuneloven eller de kommunale 
regnskapsforskriftene i forhold til å gi slik støtte til angjeldende aksjeselskap. 
 
Når det gjelder EØS regler og konkurransemessige forhold må dette vurderes og drøftes nærmere. 
Utgangspunktet for disse reglene er å ikke gi offentlig støtte til foretak på en måte som vrir eller truer 
med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak.  
 
Foretaket Operafest Røykenvik AS som er arrangør av Operafest Røykenvik har følgende i sine 
vedtekter: 
§3: «Selskapets formål skal være å arrangere en årlig operafestival på internasjonalt nivå med 
hovedarena i Røykenvik i Gran kommune.» 
§4: «Selskapet skal drives på ikke-kommersiell basis og det skal ikke utbetales utbytte til 
aksjonærene. Overskudd benyttes i samsvar med foretakets formål. Ved oppløsning følges 
aksjelovens alminnelige regler. Eventuell utdeling ved oppløsning skal tilfalle kulturlivet på 
Hadeland». 
 
Selskapets vedtekter bærer preg av ikke-kommersiell virksomhet og at det ikke skal gi utbytte til 
aksjonærene. Rådmannen vurderer det slik at et tilskudd til etableringen av et slikt tilbud på kr 
100 000 er av «ikke vesentlig» karakter i forhold til EØS reglene. Videre gjør rådmannen oppmerksom 
på at Oppland fylkeskommune allerede har bevilget kr 200 000 til arrangementet. 
 
Søknaden om kommunal støtte gjelder for 2018, men rådmannen ser ikke bort fra at det vil kunne 
komme lignende søknader for sener år hvis dette blir ett vellykket arrangement. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 20. april 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 


