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Svar på søknader - Halden som filmlocation, økonomisk støtte til TV-serie

Sammendrag av saken:
Det vises til vedtak i formannskapet, PS 2019/10 Halden som filmlocation – økonomisk støtte til TVserie:
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.
Halden kommune har fått svar på søknader fra Berg sparebank, Sparebank 1 Stiftelsen Halden og Østfold
fylkeskommune. Ingen av de nevnte gir tilskudd til produksjonen av Vikingane sesong 3. Rådmannen har
ventet på svar før søknad til Sarpsborg kommune skulle sendes, da samarbeidet med Sarpsborg kommune
skulle bli omfattende og var avhengig av støtte fra de andre samarbeidspartnerne. Nå som søknadene
ikke har blitt innvilget vil Rådmannen ikke søke Sarpsborg kommune om støtte/samarbeid om
produksjonen av Vikingane sesong 3.
Produksjonsselskapet har blitt orientert om utviklingen fortløpende. Rådmannen fortsetter dialogen med
produksjonsselskapet og forsøker å tilrettelegge for innspilling i Halden, uten midler fra
samarbeidspartnere.

Rådmannen mener at det er viktig med utdanningstilbud på ungdomsskolene i Halden, Halden
videregående skole og Høgskolen innen film og TV-produksjon. Det er usikkerhet om det er mulig å få
til en kontrakt med produksjonsselskapet i forbindelse med innspillingen av Vikingane sesong 3.
Rådmannen fortsetter prosessen med å utvikle utdanningstilbudene innen film og TV-produksjon i
Halden, i tillegg til å utvikle Halden til å bli en enda mer attraktiv by for film- og tv-produksjoner.
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