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SØKNAD OM BIDRAG TIL ARRANGEMENET FAKKELPRISEN  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra styringsgruppa for Fakkelprisen datert 17.4.18 
 
Sammendrag: 
Styringsgruppa for Fakkelprisen 2019 søker Øyer kommune om økonomisk bidrag til 
arrangementet i 2019. Rådmannen innstiller på å avslå søknaden. 
 
Saksutredning: 
Fakkelprisen skal i 2019, for femte gang, arrangere en folkefest i Håkons Hall. Tidligere 
arrangementer (2012, 2013, 2015 og 2017) ble som håpet folkefester med flott stemning i 
sentrum, fakkeltog og vellykkede show i Håkons Hall. Internasjonale og lokale artister godt 
ledet av profesjonell konferansier, skapte en flott fest ved alle arrangementene. 
 
Formålet med prisen er å sette fokus på alt det positive som skjer i distriktet, og gjennom 
dette stimulere til videre engasjement, entusiasme, kreativitet og utvikling.  
 
I 2014, 2016 og 2018 deltes Ildsjelprisen ut. Det er nå besluttet å dele ut 6 priser annet 
hvert år, og Ildsjelpris hvert år fremover. 
 
Det å tilrettelegge og ta vare på de som har pågangsmot og lykkes er viktig. Det bidrar til ny 
vekst og utvikling i distriktet. Fakkelprisen er en heder til regionens gode krefter, og alle 
ønskes velkommen til en festkveld for alle med hjerte for distriktet. 
 
Våren 2018 jobbes det med å finansiere folkefesten for 2019, og det søkes samarbeid med 
de som brenner for distriktet – både offentlige myndigheter og næringslivet. Det søkes 
støtte fra alle berørte kommuner fra Ringebu i nord til Ringsaker i sør, samt regionrådet og 
Oppland fylkeskommune, som det ble gjort ved forrige anledning. 
 
For at dette skal bli det kvalitetsarrangement som regionen fortjener og at det offentlige 
også ser verdien av Fakkelprisen, hvor det blant annet er hverdagsmenneske som skal 
hylles, ber styringsgruppa kommunene anerkjenne disse verdiene og bidra økonomisk til 
arrangementet i 2019. 
 
Styringsgruppa søker Øyer kommune om et tilskudd på kr. 50 000 for 2019. 
 
Vurdering: 



Til opprettelsen av Fakkelprisen i 2012 bevilget Øyer kommune kr. 25 000 (FSK-sak 114/11). 
I årene etter har ikke Øyer kommune bidratt økonomisk.  
 
Arrangementet har i løpet av årene bygd seg opp et renommé i distriktet, og prisene som 
deles ut har opparbeidet seg status. Det brukes betydelige ressurser på arrangementet, og 
omfang og nivå er godt etablert. 
 
Tidligere års søknader til Øyer kommune har blitt avvist med begrunnelse om at 
kommunen har betydelige økonomiske forpliktelser, og at det av den grunn ikke finnes rom 
for støtte til Fakkelprisen. Dette må sies å gjelde også for årets søknad. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad om støtte til Fakkelprisen 2019 avslås. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


