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Veien videre - 2021

• Viktigere enn noen gang at vi arrangerer Globusfestivalen 
2021.

• Gjennomføre arrangement i hele kommunen gjennom 
hele året. Inkludere barnehager, skoler og eldre gjennom 
«Den Kulturelle Spaserstokken»

• Vi trenger å komme sammen og dyrke det gode samholdet 
og alt det positive som skjer i kommunen.

• Vi har alltid fokus på miljø, og vil ønsker å jobbe enda mer 
dedikert med dette. Jobbe mot å bli 
Miljøfyrtårnsertifisert?

• Årets tema er «vann», og dette preger vår visuelle profil 
samt tema på aktiviteter. Miljøfokus!

• Det internasjonale Drammen er en stor styrke! Globus kan 
være en aktivitetsplattform.

• Smittevern og oppfølging av de til enhver tid gjeldende 
smitteregler vil være førende for gjennomføringen.

• Tentativ uke for gjennomføring: Uke 38 (20.-26. 
september)

• Behov for samme, eller større, økonomiske ramme i 
2021.



Økonomisk oversikt – Globus 2019

• Denne oversikten synliggjør alle inntekter og utgifter i prosjektet. Vi 
har også ført en oversikt over antall arbeidstimer som blir lagt ned i 
festivalen gjennom året. Vi har valgt å legge frem økonomien for 2019 
da dette regnskapsåret er avsluttet. I tillegg viser tallene fra 2019 de 
reelle inntekter og utgifter i et normalår. 

• Grunnet Covid19 utfordringer kan ikke den alternative avviklingen av 
årets festival regnes som normaldrift. 



INNTEKTER 2019



KOSTNADER



Ressursbruk/antall timer
Møter Forarbeid Opprigg Gjennomføring Nedrigg Etterarbeid Digitalt Søknader

rapportering

Tom 5 8 10 12 5 10 - 3

Helle 3 10 10 12 5 10 - -

Rune 15 25 50 12 15 25 - -

Nina 3 10 10 12 5 3 - -

Trine 3 10 - 12 - 10 15 -

Louise

(festivalsjef)

45 188 50 12 15 50 - 50

SUM BVD 74 251 130 72 45 108 15 50

Refka 15 20 2 12 2 15 - -

Ivan 15 10 2 12 2 4 - -

Linn Silje 40 100 10 12 5 6 - 4

Marit 40 70 15 12 12 11 30 4

SUM

Interkultur

110 200 29 48 21 36 30 8



• Andel driftskostnader Arrangement Drammen: 25% av 391 787,- NOK = 97 946,- NOK
• Underskudd Globus 2019: -31 647,- NOK
• Lønnskostnader BVD: 663 050,- NOK

• TOTAL GLOBUS KOSTNAD FOR BVD: 792 643,- NOK

• Interkultur ressursbruk/289 200,- NOK 
• Produsenter og aktiviteter. Globus er en aktivitetsplattform for Interkultur

• Total kostnad: 1 081 843,- NOK (etter støtte fra DRMK og Viken)

Tidsbruk/total kostnad

• Antall timer BVD: 745

• Antall timer Interkultur: 482



Lønnskostnader Byen Vår Drammen AS

• Lønnskostnadene i Arrangement Drammen AS (datterselskap av Byen Vår Drammen AS) er ikke medregnet i 

prosjektregnskapet for Globus. Kostnadene og inntektene for alle våre festivaler/arrangement i Arrangement 

Drammen AS sees under ett i det totale budsjettet/regnskapet for BVDs underselskap. Alle utgifter for 

selskapets leder, Louise Prestgard, ligger i sin helhet i Arrangement Drammen AS. Timer de øvrige ansatte i 

BVD bruker inn i Globusprosjektet internfaktureres.

• Inntektene fra våre arrangement (Elvefestivalen, Globus, 17. mai og skisprinten) skal dekke alle våre utgifter 

til arrangementene i tillegg til interne kostnader/lønn. Dette er svært sårbart i og med at festivaldrift er 

høyrisiko. Overskudd i arrangementene til BVD svinger voldsomt fra år til år. Inntektene er i stor grad 

avhengige av besøkstall og vær. Det er vanskelig å bygge opp en buffer fra år til år når resultatene svinger 

mellom store underskudd og moderate overskudd.

• Globusfestivalen går med underskudd. Dette underskuddet dekkes inn i sin helhet av 

BVD/Arrangement Drammen. Slik den økonomiske situasjonen i Globus er nå er det de øvrige 

arrangementene som finansierer BVDs innsats inn i Globusfestivalen. 



Behov for økonomisk støtte 
• Globusfestivalen er Drammens raskest voksende og kanskje viktigste festival. Dette er et unikt arrangement og en sterk 

merkevare. Drammenserne har trykket Globus til sitt bryst fra dag én, og festivalen fremhever og feirer alt som er vakkert, 
betydningsfullt og positivt med det store mangfoldet i Drammen. Vi trenger å komme sammen på tvers av kjønn, alder, 
bosted, religion og opprinnelsesland. Dette skaper grobunn for respekt, samhold, glede, toleranse og varig integrering i 
samfunnet. 

• Nå er det kanskje viktigere enn noensinne å lage Globus for innbyggerne i kommunen! Pandemien har vært krevende å takle for 
mange flerkulturelle innbyggere i kommunen. Vi får servert hjerteskjærende historier om ensomhet og isolasjon. Globus har for
mange vært et viktig prosjekt og et mål å strekke seg mot. Vi har over 600 frivillige fra over 60 nasjoner som bidrar inn i 
festivalen. I tillegg har festivalen årlig over 20 000 gjester fra absolutt alle bydeler i kommunen og alle lag av befolkningen.
Verdien av å komme sammen på tvers av kulturer kan ikke måles i penger. Dette har en enorm betydning for Drammen som en 
flerkulturell kommune i Norge.

• Globus har potensiale til å vokse og være avsender av viktige flerkulturelle arrangement og prosjekter gjennom hele året. Vi 
ønsker også å være tilstede og synlige i flere kommunedeler. Flere nasjonale politikere og kulturansatte har for lengst lagt merke 
til vår unike festival, og Globus har potensiale og mulighet for å bli en nasjonal referansefestival innen mangfoldsarbeid og 
integrering.

• Byen Vår Drammen AS kan ikke bære hele den økonomiske risikoen ved å arrangere dette utrolig viktige arrangementet i 
kommunen. Ved en økt tilskuddsramme vil Globus kunne vokse og stå stødig på egne ben uten å kunne bli rammet av store 
underskudd i Arrangement Drammen AS. Byen Vår Drammen AS kan ikke forsvare å arrangere Globusfestivalen på sikt hvis 
selskapet ikke kan balansere inntektene/utgiftene. Festivalen trenger trygge og ikke minst forutsigbare økonomiske rammer 
for å kunne fortsette driften og utviklingen av Drammens viktigste og fineste festival.


