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Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til konsert i Hjerkinn lokstall

Svar på søknad om tilskudd til konsert Hjerkinn lokstall 16.09.2021
Behandlet av: Kultur
Saksopplysninger
Oppdal kommune mottok 19.01.2021 søknad om tilskudd til konsert i Hjerkinn lokstall 16. September
2021 fra sanggruppen Oktetten ved Ivar Lauritzen. Det søkes om et tilskudd på kroner 10 000,- fra
Oppdal kommune.
Konserten er tenkt som en innledning til Dovrebanens 100-års jubileum som skal markeres samme helg.
Søker opplyser at nabokommunene Dovre, Folldal, Rennebu og Midtre-Gauldal er invitert til å delta, og
at samtlige har takket ja til å delta. Oktetten vil stå som formell arrangør av arrangementet.
Konserten skal arrangeres i Hjerkinn lokstall, som beskrives som et historisk unikt bygg. Lokstallen på
Hjerkinn var en et av de første byggene reist i Oppdalsskifer, og representerer på mange måter starten
på skifernæringen i Oppdal. Videre er Hjerkinn stasjon åstedet for den offisielle åpningen av
Dovrebanen. Dette skjedde ved en høytidelig markering av Kong Haakon VII den 17. September 1921.
Dovrefjellsnatur, stasjonsområdet, og den unike lokstallen legger rammene for en unik kulturopplevelse.
Søker håper at konserten kan være et fint bidrag til å få frem og øke bevisstheten om Dovrebanens
historie, og den betydning den har hatt for utvikling og bosetting. Søker ønsker også å se fremover
gjennom å sette fokus på utviklingsmulighetene som ligger i fremtida og betydningen banen miljø- og
samfunnsmessig i fremtida.
Budsjettet er satt opp i balanse på kroner 30 000,-. Inntektene kommer fra kroner 20 000,- i tilskudd og
kroner 10 000,- i billettinntekter. På kostnadssiden er lyd og lys (kroner 15 000,-) den største
utgiftsposten. Resterende er mindre beløp til honorar, sikring, markedsføring og scene.
For øvrig vises det vil vedlagte søknad.
Vurdering
Søknaden er godt utarbeidet og gir en god beskrivelse av konserten det søkes tilskudd om. Uten at
kommunedirektøren kjenner bakgrunnen for tallene i budsjettet, kan det imidlertid fremstå som noe
nøkterne tall.
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At sanggruppen Oktetten tar initiativ til å arrangere konsert i egen regi anses som svært positivt. Når
man samtidig ønsker å ta bruk markante bygg som lokstallen på Hjerkinn kan dette bidra til å spre
kulturen også geografisk. At man tar i bruk kretser og utypiske konserthus bidrar til mangfold blant
kulturarenaene. Når det arrangeres konserter i slike gamle bygg kan det også bidra til økt kjennskap og
lokalt eierskap til bygg som ellers er utilgjengelig for folk flest.
Konserten arrangeres i Dovre kommune. Oppdal kommune har ikke tradisjon for å støtte tiltak utenfor
kommunen, og kommunedirektøren er kjent med at det er søkt Dovre kommune om tilskudd til samme
konsert. Forankringen til Oppdal er at Oktetten som søker har tilhold i kommunen. Samtidig har
endringer i budsjettet for 2021 krevd en politisk på avklaring på hvordan denne typen søknader skal
prioriteres. Saken ble lagt frem for utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester, som gjorde følgende
vedtak 23.03.201:
1. Kommunedirektøren bes prioritere søknader med barn og unge som målgruppe for året 2021
innenfor de vedtatte budsjettrammer.
Etter kommunedirektørens vurdering kan ikke prosjektet sies å ha barn og unge som den primære
målgruppen.
På bakgrunn av at konserten arrangeres utenfor Oppdal kommune og at barn og unge er prioritert
målgruppe for søknadsåret 2021, imøtekommes søknaden ikke.
Administrativt vedtak:
Søknaden imøtekommes ikke. Vedtaket begrunnes i at konserten arrangeres utenfor Oppdal kommune
og at barn og unge er prioritert målgruppe for søknadsåret 2021.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement.
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning
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