SAK 38 -14

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI
MED SALGSPOTENSIAL»

Saksopplysning
I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri
med salgspotensial». Arrangementet skal vera på Nesbyen 25.9.
Utgangspunktet for arrangementet er ei forståing av at kultur og opplevingar er med å skapa
attraktive lokalsamfunn. Nes kommune i samarbeid med Hallingdal Næringshage vil
gjennom arrangementet setja fokus på, og forståing av kultur/hobby som næringsveg på lik
linje med andre næringar. Ved å fokusere på dette og jobbe vidare med konkrete tiltak, er
målet å stimulere til å etablere arbeidsplasser knytt til kulturnæringqar.
På seminaret vil den enkelte få:
•
«Større bevissthet og tydeligere mål med egen hobby/ mulig næring.
•
Forståelse for hva det innebærer å gå over til næring.
•
Forståelse for markedsverdien og hvordan man må jobbe for å nå et marked.
•
Innsikt i hvordan man kan jobbe effektivt med nettverk.»
Arrangementet er foreslått finansiert slik:
Hallingdal næringshage
Regionråd for Hallingdal
Nes kommune
Deltakaravgift (20 deltakarar)
Sum
Arrangementet er for heile Hallingdal.

kr. 10.000
kr. 10.000
kr. 5.000
kr. 10.000
kr. 35.000

Vurdering
Dette ser ut som eit viktig og positivt tiltak for å stimulere til næringsutvikling innanfor ein
sektor som har potensiale og som er viktige for å skapa attraktive lokalsamfunn.
Noko av føremålet med vår lokale kulturkoordinator ligg og innanfor dette temaet m.a. med
«Ekta Vare» – kultur- og reiselivstreff. Tiltaket kunne kanskje vore vurdert også som eit
samarbeid med vårt eige etablerarsenter, både fordi dette er ein del av arbeidsoppgåvene og
for å skapa ei sterkare regional forankring.
Etter dagleg leiar sitt syn er det ei prinsipiell side som bør drøftast. Er dette eit lokalt tiltak
som den einskilde kommune i fyrste rekke bør stå ansvarleg for, eller er dette eit tiltak som
fleire av kommunane i Hallingdal ser nytten av? Regionrådet har ikkje hatt som praksis å
støtte tiltak av lokal karakter, så sant det ikkje har ei regional betydning. Her er det viktig å
understreka at lokale initiativ som Hallingdal kan ha nytte av, er viktig og bør vurderast som
positivt.

Forslag til vedtak
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak.

Ål 2.9.2014
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg: Søknad dat. 20.8.2014 med program.
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Nes kommune

Regionrådet for Hallingdal
Torpomoen
3579 TORPO

Nes. 20.08.14

Søknad på støtte til arrangementet:
Mangesysleri med salgspotensial?
Nes kommune søker med dette om støtte, kr.10.000.- til arrangementet
Mangesysleri med salgspotensial, 25. september, 2014
Sted: Bjørsenhuset, Nesbyen, Lakkegata 7.
Bakgrunn:
Det finnes mange gode eksempler fra hele landet på hvordan kultur og opplevelser
brukes aktivt i arbeidet med å utvikle spennende og attraktive steder. Dette kan være
næringsutvikling og bedriftsetableringer, men også tiltak som i første omgang er med
på å styrke identitet og en positiv opplevelse av stedet. Ved å satse på en
næringsutvikling som også er basert på kultur, opplevelse og fritid så vil dette være
med på å gi identitet og attraktivitet til et sted. Slik kulturbasert næring gjør at stedet
blir interessant som bosted og vil kunne skape et sted der en har lyst å bo, jobbe eller
besøke.
Nes kommune vil i samarbeid med Hallingdal Næringshage gi de som faktisk leker
med tanken, eller vurderer starte bedrift, et tilbud om et arrangement hvor den
enkelte kan få:
•
•
•
•

Større bevissthet og tydeligere mål med egen hobby/ mulig næring.
Forståelse for hva det innebærer å gå over til næring.
Forståelse for markedsverdien og hvordan man må jobbe for å nå et marked.
Innsikt i hvordan man kan jobbe effektivt med nettverk.
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Foredragsholder Rebekka de Leyon er arbeidspsykolog, med spesialiseringen
"kunstnerisk kompetanse i næringslivsprosesser". Fasilitering og prosessledelse på
tvers av fagfelt er en av hennes kjernekompetanser. Hun er også utdannet AD (art
director) fra Westerdals. Hun har jobbet innenfor kultur og næringsfeltet siden 2003,
og var daglig leder i ergo;ego, før hun kom Kreatør i 2007. Rebekka var tidligere
faglig leder i Arts & Business, og har blant annet utviklet Kreatørprogrammet som
hun nå leder. http://www.artsbusiness.no/kreator/
I tillegg til foredrag fra Rebekka ønsker vi å gi deltakerne inspirasjon fra to grûndere:

Sissel Stand har vært rekvisitør ved Nationaltheatret i Oslo, freelance bokillustratør,
tekstskaping rent privat, formgivning og sying av vesker, formgivning og strikking av
strikkeprodukter – både hånd- og maskinstrikk; og det er her, i maskinstrikkingen,
hun befinner meg pr i dag:
Etter lenge å ha tenkt at det kunne ha vært moro å strikke litt fortere (enn for hånd og
absolutt kun til eget bruk) kom hun over en annonse for deltidsstudiet i Kreativ
Maskinstrikking på Høgskolen i Telemark, avd. Rauland. Dette var vinteren 2010.
Høsten derpå dro hun til Rauland med sin nyinnkjøpte og fullstendig ubrukte
strikkemaskin for første ukesamling. Frem til våren 2012 – to studieår – skulle det bli
14 slike turer opp til Rauland, med fullført studium som resultat.
Fra og med august i fjor, ble Rebekka en del av
Designerkollektivet http://designerkollektivet.no i Oslo, og jeg har fra og med i
sommer, ting i kommisjonssalg hos Galleri Villvin http://villvin.no/smile/ i Risør.

Else Horge Asplin bor på Nes, hun har mastergrad fra NLH (Norges
Landbrukshøyskole), som nå heter NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet). Yrkeserfaring innen videregående skole, samvirkeorganisasjonene (Tine
og Nortura), kommunal sektor og som selvstendig næringsdrivende. Drevet jord- og
skogbrukseiendom med husdyr siden 1991. Hun har vært rådmann på Nes og har
siste året vært med på å etablere Rå Smak Asker AS (butikk i Asker) og Rå Smak AS
(engrosledd). www.raasmak.no
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Målgruppe:
De som ønsker å gå fra «hobby» til egen bedrift, eller bare få påfyll for videre
utvikling av egne ideer, da er dette noe for deg.
Tilbudet vil gå ut til alle i hele Hallingdal, alle kommunene i regionen, og vil blant
annet markedsføres på Kjerringtorget i slutten av august. I tillegg vil tilbudet
annonseres i Hallingdølen, internett og e-post.
Kostnad:
Annonsering…………………………………………………………………… 5000.Foredragsholdere……………………………………………………………… 20.000
Lokalleie…………………………………………………………………………

3 000.-

Servering………………………………………………………………………

5.000.-

Eventuelt ………………………………………………………………………

2.000-

Samlet……………………………………………………………………………kr. 35.000.Finansiering:
Hallingdal næringshage………………………………………………………..10.000
Regionråd for Hallingdal ……………………………………………………. 10.000
Nes kommune…………………………………………………………………
Deltakeravgift (20 deltakere)……………………………………………….

5.000.10.000.-

Gjennom arrangementet ønsker vi å få et fokus på, og forståelse for, kultur/hobby
som næringsvei på lik linje med andre næringer. Ved å fokusere på dette og jobbe
videre med konkrete tiltak, ønsker vi å stimulere til å etablere arbeidsplasser knyttet
til kulturnæringer.
Håper regionrådet ser positivt på søknaden.
Med vennlig hilsen
Torbjørn Hansen
Rådmann

Ann O Jørgensen
Samfunn- og næringsutvikler

