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Søknad om produksstøtte
Rådmannens innstilling:
Søknaden avslås da det ikke finnes midler til dette i budsjettet for 2017.
Saksutredning:
I brev av 05.06.17, har Herøy kommune mottatt en søknad om produksjonsstøtte fra Sigurd A.
Sjåvik.
Søknaden gjelder støtte til produksjon og publikasjon av en internettserie om blomsterdekoratør
Tommy Eide og hans prosjekt på Hestøya i Herøy kommune.
Serien er oppdelt i fire episoder med fokus på ulike temaer. Dette vil være alt fra ombygging av
fjøs til temaer som kreft.
Herøy kommune vil bli vist gjennom intervju med innbyggere, og gjennom bilder fra kommunen.
Serien er tenkt distribuert med Facebook som hovedkanal.
Store deler av opptakene til serien er allerede gjennomført, og Sigurs planlegger å slippe en
«teaser» for serien om kort tid.
Den største utgiften i forbindelse med produksjonen er musikklisenser, og det er utgiftene i forhold
til dette og distribusjon som Sigurd Sjåvik først og fremst søker dekket.
Vurdering:
Saken er oversendt til kulturenheten for behandling. Kulturenheten har ikke til disposisjon andre
midler enn kulturmidlene. Denne søknaden gjelder ikke kulturmidler, og det er heller ikke søkt om
midler innenfor kommunens retningslinjer for tildeling av kulturmidler i denne saken.
Saksbehandler anser dette for å være et meget godt prosjekt for Herøy kommune, der kommunen
blir løftet fram og fremstilt på en positiv måte. I og med at det er både en person og en bedrift som
blir profilert gjennom serien, kan dette også ses på som et prosjekt i skjæringslinjen mellom
kulturprodukt og støtte til næringslivet.
Sigurd A. Sjåvik har allerede i ung alder profilert seg i kommunen som en dyktig kunstner innen
film og foto. Dette var bakgrunnen for at Herøy kommune tildelte ham Unge Kunstneres pris for
2016.

I og med at Kulturenheten i Herøy ikke disponerer midler for tildeling til denne typen prosjekter,
oversendes saken til formannskapet i Herøy for endelig behandling, og til vurdering om de ønsker å
støtte denne søknaden.
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