
Kultur- o kirk

TRONDHEIM KOMMUNE
Rådmannen ,  kommunaldirektør for kultur

Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement
Postboks 8030 Dep

N-0030 OSLO

10.SER 2007

ra91a r-4J
I44 003

Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato
Tore Engstrøm 07/24813/

oppgis ved alle henv.
2007/02842 KU/KU1
MHA:est

04.09.2007

Svar - Høringsuttalelse vedrørende knutepunktoppdrag fra Trondheim kommune

Viser til brev fra departementet av 22.06.07.

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 04.09.07, sak nr 276/07 - arkivsak 07/24813,
følgende høringsuttalelse knyttet til Kultur- og kirkedepartementets forslag til presisering av
kriterier for knutepunktoppdrag. Vedtaket er identisk med rådmannens forslag til vedtak:

"Trondheim kommune slutter seg til Kultur- og kirkedepartementets notat vedrørende forslag til
presisering av kriterier for knutepunktoppdrag som omfatter mål for kunstnerisk aktivitet og
publikumsutvikling, utvikling av kunstnerisk kvalitet og egenart, ressursutnyttelse, internasjonal
profilering og omdømmebygging.

Trondheim kommune vil spesielt vektlegge krav knyttet til:
- Knutepunktinstitusjonens rolle som kompetansesenter for regionalt kulturliv, samt

små/mindre festivaler.

- Publikumsrettede tiltak gjennom året, eventuelt i samarbeid med andre aktører.

Trondheim kommune ønsker en klarere presisering av to forhold knyttet til kriterier for
knutepunktoppdrag:

- Kriterier knyttet vil vurdering av de frivillighetsapparatets betydning som regional
festivalfaglig kompetanseressurs.

- Synliggjøring av synergieffekter knyttet til det festivalfaglige kultur - og nærings-
perspektivet "
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Rådmannens vurdering i saksframlegget
Det er ikke rådmannens mandat å framlegge en kunstnerisk kvalitativ vurdering av byens mange
festivaler, men i samband med en høringsuttalelse knyttet til presisering av kriterier for
knutepunktoppdrag, finner jeg det naturlig å vektlegge følgende

- I følge Trondheim kommunes festivalguide skal det i 2007 gjennomføres til sammen 35
større og mindre festivaler i løpet av kalenderåret.

Det skal bemerkes av 10 av de største festivalene i byen inngår i et eget nettverk med
målsetting om å være Norges ledende festivalby med kunstnerisk kvalitet og
arrangementsmessig profesjonalitet som varemerke.

- Av disse er knutepunktinstitusjonen stiftelsen Olavsfestdagene den desidert største målt i
budsjettvolum og aktivitet. Olavsfestdagene er således ikke bare Trondheim, men en av
landets største festivaler.

- Olavsfestdagene har sammenlignet med andre nasjonale og regionale større festivaler, på
helårsbasis en relativt stor administrativ stab på 5,2 stillinger knyttet opp mot to
heltidsstillinger og 5 deltidsstillinger.
Både større og mindre festivalene i Trondheim har festivalfaglig høy spisskompetanse
innen sine respektive sjangere. Olavsfestdagens rolle som samarbeidspartner og
støttespiller bør derfor kunne vurderes. Dette vil kunne være knyttet til administrative rutiner
og festivalfaglig infrastruktur i nettverkssamarbeid med de større festivalene, men også i
rollen som festivalfaglig støttespiller overfor mindre aktører innenfor området.

- Olavsfestdagene har allerede signalisert at festivalen ønsker å gjennomføre publikumsrettede
tiltak på andre tider av året en den faste festivalperioden i juli/august. "Kulturnatt-konseptet"
som i regi av Olavsfestdagene først så dagens lys under "Hundreårsmarkeringen " i 2005,
ønsker Olavsfestdagene i samarbeid med byens kultur og næringsliv å gjennomføre i mai
2008.

Frivillighetsapparatet som kompetanseresurs og synergieffekter knyttet til kultur- og
næringsperspektivet er viktige faktorer knyttet til en festivalfaglig vurdering. Det er fra min
side derfor ønskelig at disse faktorene hadde hatt et mer tydelig og presist fokus i
departementets forslag til presisering av kriterier for knutepunktoppdrag.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Gerhard Dalen  Tore Engstrøm
kommunaldirektør rådgiver
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