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KNUTEPUNKTOPPDRAG-HØRING.

Det vises til høringsbrev datert 22.juni dette år.

Elverum 25.september 2007.

Styret i Festspillene (FIE) i Elverum har gått gjennom deres brev med forslag til presiseringer
rundt kriterier for knutepunktoppdrag. Våre kommentarer foreligger noe etter fristen, men
som varslet kommer de herved.

Innledningsvis så presiseres at vi fortsatt er en ganske ny knutepunktfestival, da vi fikk
knutepunktstatus først for 2006.

De generelle mål for kulturområdet som ligger til grunn for vurderingen synes som både
relevante og naturlige, og vi oppfatter at dagens rapportering er innrettet på å få sett
virksomheten opp mot disse målene.

Når det gjelder de krav som i tillegg settes til knutepunktoppdrag, så er Festspillene i Elverum
av den oppfatning at de enkelte punkter isolert virker som gode punkter i et utviklingsløp.

Det er imidlertid viktig for en festival på vår størrelse å ikke søke å "være alt på en gang".
Det må utvikles over noe tid, og det må slik vi ser det gis tid til å fylle disse rollene på en god
måte.

Det må også i vurderingen legges inn at knutepunktinstitusjoner er forskjellige.Ikke alle vil
fylle alle kravene like naturlig. Det er derfor viktig slik vi ser det at det gjøres en
totalvurdering.

Når det gjelder selve intervallene på evalueringen , så støtter en fra vår side et intervall på
hvert femte år. Det å gjennomføre hyppigere evalueringer vil bety mindre mulighet for
langsiktighet i planer og utviklingsprosjekter.

Vi oppfatter det da slik at vi som fikk knutepunktstatus i 2006 skal evalueres i 2010. Vi er for
øvrig enige at det bør gå minimum to år for eksisterende knutepunktinstitusjoner evalueres.
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Festspillene i Elverum er enig at det legges opp til en flerleddet vurdering slik beskrevet under
B punktene 1, 2 og 3 i høringsbrevet.

Festspillene i Elverum vil gi uttrykk for at det er ønskelig at departementet uavhengig av de
evalueringer som skal gjøres gir tilbakemelding med signaler også knyttet til den årlige
raportering som inngis fra knutepunktinstitusjonene.

En slik mer enkel form for dialog ser vi positivt på.

Med vennlig hilsen
Festspillene i Elverum

Per-Gunnar Sveen, styreleder


