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Søknadsskjema – Hvaler kommunes støtteordning for Festivaler og 
arrangementer. 
 
Søknad kan skrives direkte inn i dette skjema, eller i egen søknad. Informasjonen 
nedenfor er viktig for at søknaden skal kunne behandles.  

Informasjon om søker. 

Foretaksnavn: 

Forretningsadresse: 

Foretaksnummer: 

Tlf. og e-postadresse: 

Beskrivelse av festivalen eller arrangementet. 

Gi en beskrivelse av festivalen eller arrangementet. Merk at festivalen eller arrangementets 

kommersielle innretning eller betydning må fremkomme (ref. overskrift/kapittel «Økonomi og 

søknadsbeløp» nedenfor). Se også retningslinjene og hvordan festivalen eller arrangementet 

oppfyller disse. 

Tidsplan. 

Når skal festivalen eller arrangementet gjennomføres?  

Planlegges dette som en årlig festival eller arrangement? 

Økonomi og søknadsbeløp. 

Det må utarbeides et budsjett for festivalen eller arrangementet som viser planlagte inntekter 

og kostnader.  

 

Inntekter Beløp 

A Kr. 

B Kr. 

Sum inntekter Kr. 

Kostnader Beløp 

A Kr. 

B Kr. 

Sum kostnader Kr. 

 

Støtteordningen for festivaler og arrangementer skal bl.a. bidra til å redusere risiko ved 

utvikling av nye festivaler og arrangement. Dette kan også gjelde eksisterende 

festivaler/arrangement som ønsker å utvikle seg videre. 

 

Kommersiell innretning innebærer at det kan budsjetteres med et underskudd første år for 

festivaler/arrangementer som er planlagt som årlige hendelser. Det må da sannsynliggjøres at 

festivalen/arrangementet vil ha potensial til å gå med overskudd år 2 Er hensikten eller 

målsettingen at festivalen eller arrangementet først og fremst skal skape verdier/omsetning for  
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lokalt næringsliv på Hvaler må dette tydeliggjøres. Det vil da være tilstrekkelig å ha som 

målsetting at festivalen/arrangementet skal gå i balanse. 

Søknadsbeløp til støtteordningen vil med bakgrunn i ovenstående være viktig for å skape 

balanse mellom inntekter og kostnader 

Se også neste overskrift/kapittel der kommunen kan kontaktes for spørsmål/rådgiving. 

Levering/innsending av søknad. 

Søknad sendes Hvaler kommune elektronisk til postmottak@hvaler.kommune.no. Søknad 
merkes med «Søknad Hvaler kommunes støtteordning for festivaler og arrangementer». 
Søknader til støtteordningen vil vurderes i forhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven når 
det gjelder offentliggjøring av informasjon som kan ha konkurransemessig betydning. 
 

Har du spørsmål gjeldende støtteordningen og/eller søknad kan rådgiver Bjørn Winther 

Johansen i kommunen kontaktes på telefon 97 98 14 39. Eventuelt kommunens servicetorg 

på tlf. 69 37 50 00 som kan hjelpe deg med å sette opp en avtale. 

 

Søknadsfrister, saksbehandling og klageadgang 

 Søknadsfrister til støtteordningen informeres om på kommunens hjemmeside. 

 Mottatte søknader bekreftes pr. e-post fra kommunens saksbehandler med angivelse av 

når søknad kommer opp til politisk behandling. 

 Saksbehandler utarbeider på bakgrunn av søknad og eventuelt samtale med søker en 
innstilling som behandles politisk av formannskapet i Hvaler kommune. Det er 
formannskapet som vedtar om en søknad skal innvilges, innvilget beløp eller eventuelt 
avslag. 

 Når søknad er ferdig behandlet blir søker kontaktet med informasjon om vedtak. Dersom 
positivt vedtak blir det samtidig gitt informasjon om utbetaling av tilskuddet fra 
støtteordningen og informasjon om rapportering. 

 Det er klageadgang på vedtak gjeldende søknad til støtteordningen. Klage fremsettes 
elektronisk til samme adresse som søknad. Klage legges frem for politisk behandling. 
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