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Deres dato
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Gunvor Fagerhaug
Sunndalsvegen 202
7340 Oppdal

Vedlegg
1 Søknad om prosjektstøtte (innspillingsstøtte)

Svar på søknad om prosjektmidler: studioinnspilling av folketoner og tonesatt
lyrikk fra Oppdal
Behandlet av: Kultur
Saksopplysninger:
Oppdal kommune mottok 06.01.2021 søknad fra prosjektleder Gunvor Fagerhaug om økonomisk støtte
til innspilling av folketoner fra Oppdal og tonesatt lyrikk av Inge Krokann og Ola Setrom. Det søkes om
kroner 10 000,-.
Fagerhaug søker på vegne av en prosjektgruppe som består av 5 musikanter. I tillegg til Fagerhaug er
dette Gjert Kristian Øhrn, Sverre Stenløkk, Arngrim Fagerhaug og Pål Tore Holten. Det ønskes å spille
inn ti-tolv låter i sjangerne jazz og vise. Sangene som skal spilles inn er folketoner fra Oppdal eller egne
melodier satt til lyrikk skrevet av Inge Krokann og Ola Setrom. Prosjektgruppa står selv for
arrangementet.
I søknaden redegjøres det for at det er lite oppdrag om dagen, og for flere av musikantene har dette
betydd nedgang i inntekter og en dalende motivasjon. Prosjektet sees derfor som et tiltak for å skape et
motiverende prosjekt for deltagerne. Gruppa har jobbet sammen mange ganger tidligere i små og store
prosjekter.
Søker peker spesielt på fokuset og ønsket de har om å ivareta Oppdals unike folkemusikkarv, som er
en av landets rikeste folkemusikktradisjoner. De jobber systematisk med vokale tradisjoner, salmer og
folketoner fra Oppdal. Det pekes videre på viktigheten av å løfte dette opp fra arkivet og frem i lyset. Det
er etter hvert få som kjenner til tekstene til Krokann og Setrom. Formidling og tilgjengelighet for
allmennheten er viktig i denne sammenhengen.
Innspillingen skal foregå på Øra studio i Trondheim om det økonomiske faller på plass. Totalbudsjettet
for innspillingen er på kroner 80 000,-. Av dette er 40 000,- musikerhonorar, det resterende er knyttet til
kostnader ved innspilling (studioleie, miks og mastering). Søker har allerede mottatt kroner 40 000,- fra
«Røkkefondet» til å dekke musikerhonorarer.
Vurdering:
Oppdal kommune har tidligere støttet søker i forbindelse med andre prosjekt. Endringer i budsjettet for
2021 har imidlertid krevd en politisk på avklaring på hvordan denne typen søknader skal prioriteres.
Saken ble lagt frem for utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester, som gjorde følgende vedtak
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23.03.21:
1. Kommunedirektøren bes prioritere søknader med barn og unge som målgruppe for året 2021
innenfor de vedtatte budsjettrammer.
Etter kommunedirektørens vurdering kan ikke prosjektet sies å ha barn og unge som den primære
målgruppe. Det kan tenkes at prosjektet kan ha en funksjon innenfor undervisning og andre opplegg
knyttet til formidling av lokal lyrikk og folketoner, men slik søknaden beskriver prosjektet er ikke barn og
unge det primære formålet for dette prosjektet. Prosjektet kan derfor ikke støttes etter
kommunedirektørens vurdering.
Kommunedirektøren ønsker likevel å peke på viktigheten av at det gjennomføres prosjekt som tar i bruk
lokale folketoner og lokal lyrikk. I en kulturhistorisk sammenheng er det av stor betydning at private
initiativ ønsker å ha et slikt fokus i sine prosjekt. Dette bidrar til å gjøre folkemusikktradisjonene kjent i
en større del av befolkningen.
Kommunedirektøren ønsker avslutningsvis å beklage sterkt at det har tatt lang tid å besvare søknaden.

Administrativt vedtak:
Søknaden imøtekommes ikke. Vedtaket begrunnes i at tiltaket ikke har barn og unge som primære
målgruppe, og derfor ikke er i henhold til prioriteringene for 2021.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement.
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning
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Gro Aalbu
Fagleder landbruk, miljø og kultur
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Kulturkonsulent
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