
referat 

 

Hva:  Referat fra møte i ”filmgruppa” 
Tid/sted: 10.30 på Linken Næringshage 
Frammøte: Ronny Isaksen og May-Bente Eriksen 
Forfall:  
Ikke møtt:  
Ellers møtte:  
 

 
Følgende sak ble fremmet for omstillingsstyret 10.juni 2010: 
 

 
18/10 Film om Båtsfjord/Tilbud tv-innslag i finsk fjernsyn 
 

Hero Media (Ved Hans Edv. Olsen) ønsker å lage en dokumentarfilm om Båtsfjord, med tilbakeblikk på 

bygdas historie og utvikling gjennom tidene. Filmen skal baseres på originalopptak, men også gamle 

filmopptak som fins, og i stillfoto. Og kanskje viktigst av alt skal man ha intervjuklipp med dem som har 

noe relevant å fortelle, og som ennå husker en del tiår tilbake i tida.  

Den vil fremstå som en vanlig dokumentarfilm med en blanding av faktaopplysning fra kommentarstemme 

og intervjuobjekter, med musikk og tekster der det er nødvendig.  

 

Omstillingsstyret har ikke mottatt budsjett for dette, men en antydning om kostnadene for prosjektet som 

vil ligge på ca kr 200.000, og søker ønsker at Båtsfjord kommune bidrar med kr 60.000.  

 

Linken Næringshage AS v/ omstillingsstyret 

Til: Formannskapet v/Ordfører 

Fra: Ronny Isaksen og May-Bente Eriksen 

Kopi: Ingen 

Dato: 6. september 2010 
 

Re: Vedrørende filmproduksjon. 

Merknader: 

 

Ingen 



referat 

Eräkuksa (Kuksa) er et finsk tv-program som hovedsakelig baserer seg på finsk natur, men som også lager 

programmer fra andre land. Målgruppen til programmet er naturinteresserte og aktive finlendere, som 

driver med blant annet jakt og fiske. Programmet sendes i beste sendetid fredagskvelder mellom 19-19:30. 

De tilbyr nå Motvind-prosjektet en pakke med 6 episoder på 10-12 minutter hver, til 27.000 €. Tilbudet 

inneholder også en profesjonell fotograf som vil være tilgjengelig i 6 dager, samt en DVD som man selv 

kan distribuere som man ønsker.  

 

 

Kommentar fra prosjektleder: Prosjektleder foreslår at man i Båtsfjord Kommune setter ned ei 

arbeidsgruppe som kan fastslå om det er behov for en slik film om Båtsfjord eller ikke. Videre foreslås det 

at man innvilger kr 10-15.000 til et slikt forprosjekt.  

Av de to tilbudene vi har mottatt, synes prosjektleder at Hero Media vil være det beste alternativet. Kuksa 

er estimert dyrere, korte filmsnutter fra Båtsfjord, Kongsfjord og Berlevåg og vil kun komme med finsk 

tale.  

Hero Media tilbyr egen film fra Båtsfjord og Syltefjord, med muligheter for å kunne lage en 

reiselivsprofileringsfilm på flere språk, for eksempel finsk og engelsk. 

 

Forslag til vedtak: Omstillingsstyret nedsetter en gruppe på 3 personer som får i oppgave å utrede behov 

og økonomi i et slikt prosjekt gjennom en forstudie. Arbeidsgruppen kan bestå av en representant fra 

omstillingsstyret/administrasjonen, representant fra næringslivet og en representant fra 

kommuneadministrasjonen (kultur). Økonomisk ramme for forstudien ligger innenfor kr.15.000,- Gruppen 

rapporterer til omstillingsstyret innen 1.september. 

 

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Styret bestemte at Ronny skal representere omstillingsstyret i arbeidsgruppa, styret skal spørre May 
Bente Eriksen om hun vil representere kommunen, og Fiskerigruppa får tilbud om å stille med en 
representant for næringslivet. 

 
Arbeidsgruppa har hatt et møte der saken ble gjennomgått og følgende konklusjon ble 
fattet: 

1. Gruppa ser det som mest hensynmessig at HERO-MEDIA kontaktes først om et 
slikt prosjekt skal gjennomføres. 

2. Da Båtsfjord kommune tidligere har erfaring med slike prosjekter er det viktig at 
en har god forankring til prosessen – VIL vi ha et slikt produkt? HVORDAN skal 
det se ut og i hvilke sammenhenger skal dette brukes. (generell presentasjon, 
innsalg i turismeøyemed, historisk film, eller andre bruksområder). 

3. Hvor store kostnader  vil dette medføre? 
 
I den forbindelse ønsker vi å utfordre Formannskapet på følgende: 
 
Har vi bruk for et slikt produkt i Båtsfjord? Hva skal det brukes til? Hvor mye midler kan 
vi stille til rådighet? 
 
Ronny og May-Bente. 


