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Festivalstrategi for Risør kommune 
En festival defineres til å være en åpen tilgjengelig hendelse, preget av en form for feiring 

som gjerne varer noen dager, som er satt sammen av ulike arrangementer og som har et 

tema som gir kulturell mening for lokalsamfunnet. 

1. Risør kommune skal så langt det er mulig tilrettelegge for praktisk bruk av offentlige og 
kommunale områder. Det skal lages avtaler med festivalene og holdes evalueringsmøter. 

2. Intensjonen er: 
a. Ettårig støtte til nye festivaler. 
b. Toårig støtte til festivaler som er evaluert etter første året og som kommunen 

mener fyller kriterier for støtte. 
c. Treårig støtte til kommunens største festivaler som får regional og nasjonal 

støtte. 
3. Kommunen skal gjøre festivalene kjent med regionale og nasjonale støtteordninger og 

være rådgivende i en søknadssituasjon. 
4. Risør kommune praktiserer en tredelt støtteordning: Alle festivaler skal sende søknad til 

kommunen med budsjett for kommende festival og regnskap for den gjennomførte. 
Søknaden skal være hos kommunen sommeren før arrangementsåret slik at den tas med 
i budsjettbehandling for neste års budsjett.  Søknadsfrist 1. juni. Jfr. kommunens 
gjeldende delegasjonsreglement. 

For økonomisk støtte fra kommunen gjelder følgende prioriteringer: 

a. Festivaler som får regional/statlig støtte og hvor det kreves kommunalt støtte som 
grunnlag for denne støtten 

b. Festivaler som gir Risør kommune en regional, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet 
c. Festivaler som inkluderer barn og skaper mangfold 
d. Festivaler med høy kunstnerisk innhold og av faglig kvalitet 
e. Festivaler som har mye innsats fra frivillige 
f. Søknader om fornyelse, omstilling og spesielle prosjekter for festivalene 
g. Festivaler som støtter opp om kommuneplanens hovedmål og andre politiske 

prioriteringer 
h. Nye, originale festivalinitiativ bør gis spesiell oppmerksomhet  
 

Festivalene bør søke støtte fra andre som det er naturlig å innhente økonomisk støtte fra i 

tillegg til det offentlige. Eksempel på andre inntektskilder er: sponsorer, billetter, 

deltakeravgift og parkering. 


