Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2019
Behandling:
Leder avd. samfunnsutvikling Jens-Petter Berget og rådmann Roar Vevelstad orienterte.
Ordfører åpnet for at spørsmål om lukking av møtet (jfr. sak PS 2019/2) ble behandlet på nytt.
Lukkingsvedtaket ble omgjort og saken ble behandlet i åpent møte.
Øivind Holt (MDG) fremmet vedtaket fra HSK:
Utvalget ber Rådmannen legge til rette for innspilling av Vikingane sesong 3 Halden, i
tråd med gjeldende praksis for tilrettelegging for filmproduksjon av kommunen, men
uten å gi økonomisk støtte til produksjonen.

Kirsti Brække Myrli (AP) og Roar Lund (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt om produksjonen av Vikingane sesong 3 med sikte
på at også påfølgende sesonger av Vikingane blir lagt til Halden. Fullmakten begrenser seg
oppad til 1 MNOK. Midlene belastes fond.
2. Rådmannen søker ytterligere midler gjennom aktuelle samarbeidspartnere.
3. Rådmannen skal gjennom avtalen sikre at mest mulig av tilskuddet brukes lokalt.
4. Halden kommune ønsker utdanningstilbud på ungdomsskolene i Halden, Halden videregående
skole og Høgskolen i Østfold innen film og TV-produksjon. Kontrakten med
produksjonsselskapet vil ha fokus på dette og hvordan barn- og unge i Halden skal få opplæring
som vil styrke deres fremtid innen film- og tv-produksjoner.

Ved votering ble forslagene fra Lund/Myrli satt opp mot forslaget fra Holt. Forslaget fra Holt
fikk 6 stemmer (MDG, PP, 1H, 2AP, FrP) og falt. Forslaget fra Lund/Myrli ble vedtatt.
Ole Richard Holm-Olsen (H) ba om protokolltilførsel på vegne av seg selv, Arve Sigmundstad
(AP), Per Kristian Dahl (PP), Øivind Holt (MDG) og Anne Karin Johansen (AP).
Vedtak:
1. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt om produksjonen av Vikingane sesong 3 med sikte på at
også påfølgende sesonger av Vikingane blir lagt til Halden. Fullmakten begrenser seg oppad til 1
MNOK. Midlene belastes fond.
2. Rådmannen søker ytterligere midler gjennom aktuelle samarbeidspartnere.
3. Rådmannen skal gjennom avtalen sikre at mest mulig av tilskuddet brukes lokalt.
4. Halden kommune ønsker utdanningstilbud på ungdomsskolene i Halden, Halden videregående skole
og Høgskolen i Østfold innen film og TV-produksjon. Kontrakten med produksjonsselskapet vil ha
fokus på dette og hvordan barn- og unge i Halden skal få opplæring som vil styrke deres fremtid
innen film- og tv-produksjoner.

Protokolltilførsel fra Ole Richard Holm-Olsen, Arve Sigmundstad (AP), Per Kristian Dahl (PP),
Øivind Holt (MDG) og Anne Karin Johansen (AP):

U.t. finner ikke å kunne stemme for bruk av fondsmidler, som i realiteten innebærer å øke
kommunens gjeld.
Jeg stemmer derfor mot forslaget om at kommunen skal støtte produksjon av TV-serien
Vikingane.

