Èn fest – èn ansøgning
Et projekt der er startet op for ca. 2 år siden, og ambitionen var/er, at arrangører af fester
m.v. kan nøjes med at indsende èn ansøgning til myndighederne.
Et edb-system skal så sørge for, at ansøgningerne bliver sundt rundt til alle relevante
myndigheder, og sikre at der bliver svaret tilbage, på det ansøgte.
Projektet blev startet op i et samarbejde mellem Brancheforeningen Danske Festudlejere og
Sammenslutningen af By- og Markedsfester.
Folketingsmedlemmerne Eva Kjer Hansen og ikke mindst Bjarne Laustsen har været med til
at markedsføre tankerne og ideerne.
DR p1 – programmet Public Service har også jævnligt over det sidste 1½ år behandlet
emnet og fulgt op på status – det siger vi stor tak for.
Det har betydet, at Kommunernes Landsforening er gået ind i sagen og har sat et IT-firmaet
KOMBIT til at udvikle en løsning til kommunerne.
Møde 22. januar 2020
Havde Bjarne Laustsen arrangeret et møde på Christiansborg for en hel del Idræts- og
spejderorganisationer, Dansk Live, Brancheforeningen Danske Festudlejere, Danmarks
Tivoliforening, enkelte kommuner, Kommunernes Landsforening, Dansk Firmasport,
Boligstyrelsen og Boligministeriet, samt en del folketingsmedlemmer.
Projektet og status på projektet blev gennemgået og vist. Programmet skal sælges til
kommunerne, her i første kvartal 2020 – men i første omgang er ”kun” kommunerne,
Beredskabet og Politiet omfattet. Tanken er så, at der arbejdes i udvikling af systemet de
kommende 4 år.
Det er lange udsigter til et fuldt færdigt system, men man er rigtig nervøs for, at systemet
bliver for stort i starten, man tror mere på langsom men sikker udvikling.
Udfordringen lige nu er, at få alle kommunerne med på ideen, da det er frivilligt om den
enkelte kommune vil købe systemet, men KOMBIT / Kommunernes Landsforening er
meget optimistiske.
Det er også en kæmpe udfordring, på sigt, at der ikke er pligt til, at de offentlige
myndigheder melder sig på, til at modtage ansøgninger den vej.

Vi skal som festarrangører være med til at påvirke såvel kommunalpolitikere som
folketingspolitikere til at gøre en indsats for, at alle kommuner og alle myndigheder
selvfølgelig bliver omfattet af dette system – der vil gøre det væsentligt lette at være
festarrangør.
Systemet kører lige nu under navnet ARENA – er startet op på baggrund af et system der
har kørt i nogen tid i de Sønderjyske kommuner.
Der har været afholdt flere work-shops og man har gennemgået mulighederne for meget
store arrangementer og ganske små fester – og ambitionen er, at det skal være lige let og
relevant for alle, uanset størrelse.
Man vil sælge systemet til kommunerne under mottoet – øget myndighedsservice, da det er
meget svært at få et overblik over, hvad der bruges af ressourcer hos
myndighederne/kommunerne, da det er ganske få kommuner der har et ”festkontor” – og
dermed af få et relevant overblik over det samlede kommunale ressourceforbrug.
Sammenslutningen af By- og Markedsfester følger op på udviklingen, herunder hvornår
systemet bliver sat i verden – og vi håber på en dialog med KOMBIT og Kommunernes
Landsforening – så vi kan påvirke den enkelte kommune til tilslutte sig fællesskabet.
Mogens Lorenzen

