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SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURPROSJEKT - UTGJEVING AV MUSIKK 
 
Vedlegg:  
 

SØKNAD M/BUDSJETT 
BIOGRAFI MONICA HOFF UTNE 

 
SAKSUTGREIING: 
 
Tysnes kommune har motteke søknad frå Monica Hoff Utne datert 01.03.21, der det vert søkt 
om eit tilskot på kr. 50 000,- til utgjeving av musikk. Totaltbudsjettet er oppgitt til å vere kr. 
321 032,-.  
 
Utne ønskte opphaveleg at søknadens innhald vart handsama konfidensielt. Kulturkonsulent 
har vore i dialog med Utne, slik at saka no ikkje blir handsama som ei konfidensiell sak. 
 
I søknaden skriv ho: 
 

Monica Hoff Utne er ei Tysnesbasert artist under etablering, innan visesjangeren. 
Monica har i 2020 produsert tekstar og komponert låtar til sitt debutalbum, og er no i 
2021 godt i gong med etablering av verksamheit som artist – med alle førebuingar som 
er naudsame for utgjeving av musikk og for å gjennomføre lansering som ny artist i 
dagens musikkbransje.  

 
Monica si målsetjing med prosjektet er å drive aktivt skapande verksamheit. Både 
skapande verksamheit med musikk, og i form av positivt verksamheit og vekst i 
lokalsamfunnet på Tysnes – både kulturelt og økonomisk. 

 
Me synes det er positivt at Utne ønskjer å etablere seg som artist og på den måten ønskjer å 
bidra til det lokale kulturlivet i kommunen. Me går derfor inn for å støtte prosjektet hennar 
med kr. 10 000,-.  
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Av tidlegare sammenlignbare prosjekt, støtta Tysnes kommune i 2019 bandet Symra med kr. 
5 000,- til innspeling av musikk. Prosjektet til Symra var kostnadsberekna til kr. 50 000,-. 
 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Det vert løyvt kr. 10 000,- til Monica Hoff Utne for utgjeving av musikk.   
 
Budsjettførast 14700.1500.3855.  
 
HANDSAMING I FORMANNSKAPET 25.03.2021: 
 
Representanten Kristi Sandvik Pedersen sette fram slikt framlegg om tillegg til vedtak: 
 

«For å sikre større grad av  likebehandling av søknader og forutberegnelighet for 
søkarar, skal det i etterkant utarbeidast enkle retningslinjer for kommunal støtte til 
kulturprosjekt til personar eller grupper som faller utanom andre ordningar for 
kulturstøtte.» 

 
Formannskapet slutta seg samrøyste til innstilling med tillegg sett fram i møte. 
 
VEDTAK I FORMANNSKAPET 25.03.2021: 
 
Det vert løyvt kr. 10 000,- til Monica Hoff Utne for utgjeving av musikk.   
 
Budsjettførast 14700.1500.3855.  
 
For å sikre større grad av likebehandling av søknader og forutberegnelighet for søkarar, skal 
det i etterkant utarbeidast enkle retningslinjer for kommunal støtte til kulturprosjekt til 
personar eller grupper som fell utanom andre ordningar for kulturstøtte. 
 


