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Søknad om støtte til HORVA 2019
Rådmannens innstilling:
1. Herøy kommune bevilger 75 000 kr til HORVA 2019 – Nordnorsk landbruksutstilling.
2. Det forutsettes at midlene disponeres som beskrevet i søknad om støtte.
3. Bevilgningen belastes kommunalt næringsfond II.
4. Vedtaket er gyldig i 2 år fra vedtaksdato.
Saksutredning:
I brev av 13.09.18, mottok Herøy kommune en søknad om midler fra Horva Nordnorsk
Landbruksutstilling. Det søkes om 75 000 kr fra Herøy kommune til delfinansiering av en
prosjektstilling for perioden desember 2018 til og med oktober 2019.
Det har siden 2005 vært arrangert en tredagers landbruksmesse, som skal gjennomføres hvert tredje
år. Formålet med HORVA er å markere og posisjonere nordnorsk landbruksnæring.
Interesseområdet for messen er i utgangspunktet hele Nord-Norge og deler av Trøndelag.
Styret for messen ønsker å kunne styrke arbeidsinnsatsen frem mot neste messe, som skal
gjennomføres høsten 2019. Med bakgrunn i dette søker organisasjonen Horva Nordnorsk
Landbruksutstilling de fire HALD-kommunene om midler til å etablere en fast prosjektstilling fram
som skal være daglig leder for HORVA 2019, og ha et fast kontorsted.
Det søkes om totalt 450 000 kr for en prosjektstilling på 20 % frem til desember 2018, og minimum
50 % stilling i perioden januar til oktober 2019.
Alstahaug kommune er vertskommune for arrangementet, og har i dag tre representanter i styret,
som utgjør 50 % av styremedlemmene.

Søknaden om midler fordeler seg slik på de fire kommunene:
Herøy kommune
75 000 kr
Alstahaug kommune
225 000 kr
Leirfjord kommune
75 000 kr
Dønna kommune
75 000 kr
TOTALT
450 000 kr
Det er satt opp følgende budsjett for arrangementet:
Utgifter
Ansatt
450 000 kr
Ekstra strømtilførsel
20 000 kr
Leie av areal og parkering
50 000 kr
Lyd
50 000 kr
Styrehonorar
60 000 kr
Profilering
200 000 kr
Esterne foredragsholdere
100 000 kr
Nettleie WIFI
25 000 kr
Leie av lokaler og telt
250 000 kr
Leie bygggjerder
20 000 kr
Revisjonshonorar
32 000 kr
Regnskap
40 000 kr
Sanitæranlegg
15 000 kr
Gave/ Horvapris
35 000 kr
Vakthold/rigging
50 000 kr
Styremøter
10 000 kr
Kulturelle innslag/foredragsholder 25 000 kr
Forsikring
3 000 kr
Renovasjon
10 000 kr
Uforutsette utgifter
100 000 kr
Postboks
904 kr
Sum utgifter
1 545 904 kr
Inntekter
Sponsorinntekter
Standleie
Tilskudd fra kommunene
Sum inntekter

723 000 kr
273 000 kr
450 000 kr
1 446 000 kr

Vurdering:
HORVA 2019 er et stort arrangement som er med på å profilere landbruksnæringen og regionen for
øvrig på en positiv måte.
De totale kostnadene for prosjektet på til sammen kr 1 545 904,- og det omsøkte beløpet på
kr 75 000,- utgjør 3,2 % av kostnadsoverslaget.
Landbruksnæringen er en viktig næring i regionen, og HORVA er med på å sette et positivt fokus
på næringen, og er et arrangement som er med på å profilere HALD-regionen.

Alstahaug kommune vedtok den 28.11.19 å bevilge 112 500 kr til HORVA 2019. Dønna kommune
vedtok den 12.02.19 å gi en støtte på 75 000 kr. Saken er så langt ikke behandlet i Leirfjord
kommune.
Kommunestyret i Herøy vedtok den 18.12.18 i sak 22/18 å avsette 1 000 000 kr til næringsfond II.
Saksbehandler anbefaler at HORVA 2019 innvilges det omsøkte beløpet, basert på at dette er et av
de største arrangementene av sitt slag i hele Nord-Norge, og at det har betydning for
landbruksnæringen i regionen. Det er naturlig å se på HORVA 2019 som et næringslivsprosjekt, og
søknaden anses som en søknad om næringsmidler.
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