STØTTE TIL TV-PRODUKSJON FRA SAVALEN – ØKNING AV BEVILGNING
Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 17/1570

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Kortversjon av saken:
TV2 ønsker å produsere en episode av TV-serien «En bit av Norge» på Savalen. Budsjettet
for denne produksjonen er totalt på nærmere 1 mill. kr, hvorav produksjonsselskapet skal ha
kr 700 000. Tynset kommune har allerede, i formannskapsmøtet 19.10.2017 bevilget kr
150 000 til prosjektet. Det foreslås å bevilge ytterligere kr 50 000.
Vedlegg:
Status for næringsfondet pr. 26.10.2017
Melding om vedtak sendes til
Savalen drift AS v/Tom Henriksen, Savalen, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
TV2 ønsker å produsere en episode av «En bit av Norge» på Savalen i desember 2017. En bit
av Norge er den norskspråklige versjonen av programserien «New Scandinavian cooking»
som har blitt vist på PBS i USA siden 2003. I Norge har programmet blitt sendt på TV i flere
omganger siden 2011. Andreas Viestad er programleder for den norske versjonen av
programmet som kjennetegnes ved at det i hver enkelt episode fokuseres på destinasjonen der
programmet produseres, lokale råvarer og at maten produseres utendørs. Den kjente kokken
Tina Nordström leder forøvrig den svenske versjonen av New Scandinavian cooking.
Savalen drift har henvendt seg til Tynset kommune ved ordføreren med spørsmål om støtte
til prosjektet. Totalkostnaden for produksjonen er nærmere 1 mill. kr., der
produksjonsselskapet skal ha kr 700 000. Støtte vil gi kommunen anledning til å påvirke noe
profilering av kommunen i dialog med produksjonsselskapet. Det er bl.a. antydet bruk av
drone for å vise innfarten til Tynset. Savalen drift vil selv bidra med midler både for å dekke
kostnadene med produksjonsselskapet, men også med det som må finansieres utover de
700 000. Lokale bedrifter som Nortura, Heidrun, Synnøve Finden, Norax og andre blir
forespurt. Savalen drift antar at det ikke vil være mulig å skaffe tilstrekkelig støtte lokalt.
Større, landsdekkende konsern vil derfor også bli forespurt. Bedrifter som velger å støtte
prosjektet vil få reklametid i programmet tilpasset nivået på støtten som bevilges.
Alle bedrifter som bidrar med støtte til prosjektet vil i etterkant få anledning til fri bruk av
ønskede deler av programmet.
I formannskapsmøte 19.10.2017 ble det bevilget kr 150 000 kr til prosjektet, og Alvdal
kommune har etter dette bevilget kr 50 000. Det har nå kommet en ny forespørsel fra Savalen
drift om ytterligere kr 50 000 fra Tynset kommune for at prosjektet skal kunne realiseres.

Saksvurdering
En bit av Norge ansees av mange som det beste og mest seriøse matprogrammet som vises på
norsk TV. Dersom et av programmene i serien blir produsert på Savalen vil dette gi verdifull
profilering av destinasjonen og kommunen. Noen lokalmatprodusenter vil også få
muligheten til profilering av sine produkter. Små lokale bedrifter vil som regel ha begrenset
med midler til profilering. Støtte fra Tynset kommune til produksjonen vil derfor indirekte
være en støtte til de lokale bedriftene som gis sendetid i programmet. Støtte fra Tynset
kommune kan være utløsende for at andre bedrifter velger å støtte prosjektet. Det innstilles
på å øke den totale bevilgningen til prosjektet fra kr 150 000 til kr 200 000, og at midlene
dekkes av næringsfondet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket i denne saken vil ikke ha innvirkning på klima eller miljø.
Fondsbehandling
Et eventuelt positivt vedtak i denne saken vil medføre at det gjenstår et restbeløp på 7534 kr
på næringsfondet, av beløpet det ble budsjettert med for bevilgninger i 2017.

Rådmannens innstilling:
Tynset kommune bevilger ytterligere kr 50 000 til produksjonen av TV2-programmet «En bit
av Norge» som planlegges produsert på Savalen i desember 2017. Total bevilgning til
prosjektet blir dermed kr. 200 000.
Beløpet dekkes av næringsfondet.

