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Lukket punkt - tilbud på livedækning og digital visning af
byrådsmøder

Sagsnr.: 563-2018-259

Dok.nr.: 563-2018-8435

Sagsbeh.: GP

Lukket

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 5. marts 2018:
Fraværende: Christian Lorenzen, Erik Nørreby
Økonomi- og planudvalget anbefaler forvaltningens indstilling. Kristine Kaas
Krog, Fanø Lokalliste mener at kr. 40.000 for visning af byrådsmøderne på TV
Fanø er for meget, men stemmer iøvrigt for forvaltningens indstilling.
Byrådet 2018-2021, den 12. marts 2018:
Fraværende:
Byrådet stemmer for at der indgås aftale med Prosonas.
Et flertal bestående af Venstre v/Erik Nørreby, Dennis Feldberg og Marius Nielsen, Alternativet v/Sofie Valbjørn, Miljølisten v/Niels Heinel samt Socialdemokratietv/ Johan Brink Jensen stemmer for at der indgås aftale med TV Fanø om udsendelse af byrådsmøder optaget af Prosonas.
Imod stemmer Konservative v/Christian Lorentzen og Frej Kofoed Petersen, SF
v/Karen Jeppesen og Fanø Lokalliste v/Kristine Kaas Krog og Merete Engsted
med begrundelsen, at kr. 40.000 er ude af proportioner i forhold til opgavens
omfang.
Et flertal bevilger kr. 108.000 i 2018 finansieret af kassebeholdningen og at disse indarbejdes i budgettet for overslagsårene.
Imod stemmer Konservative v/Christian Lorenzen og Frej Kofoed Petersen, SF
v/Karen Jeppesen og Fanø Lokalliste v/Kristine Kaas Krog og Merete Engsted
med henvisning til ovenstående.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 19. februar 2018, at såfremt TV Fanø vil optage og sende byrådsmøder både på hjemmeside og TV Fanø for max.kr.100.000
tilbydes TV Fanø opgaven. Såfremt dette ikke er muligt forhandles der en aftale
med Prosonas.
Såfremt TV Fanø ikke ønsker at lave aftale inden for ovennævnte vilkår bedes
der om en pris for at sende Prosonas optagelser på TV Fanø.
Siden behandlingen i Byrådet den 19.februar har Borgmesteren og Kommunaldirektøren afholdt møde med TV Fanø. Efter mødet har Fanø Kommune modtaget
et nyt tilbud fra TV Fanø.
Bestyrelsen for TV Fanø har drøftet situationen efter at Fanø Byråd ikke ønsker,
at TV Fanø optager og sender byrådsmøderne i henhold til vores tilbud af 14. februar, men i stedet ønsker at gøre brug af et produktionsselskab.
Byrådet ønsker dog fortsat at kunne sende byrådsmøderne på TV Fanøs kanaler i
Nordby og Sønderho, og har bedt bestyrelsen komme med en pris for dette.
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Prisen er 40.000 kr. om året, hvor produktionsselskabet står for alt det praktiske
vedrørende opkobling og direkte udsendelse fra nettet til TV Fanøs kanaler i
Nordby og Sønderho. TV Fanø står til gengæld for genudsendelse af byrådsmøderne, når vi får en kopi af den direkte udsendelse.
Lovhjemmel
Styrelsesloven
Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet ikke afsat penge til optagelse, streaming og udsendelse af byrådsmøderne. Såfremt der indgås aftale med Prosonas om optagelse af byrådsmøder samt efterfølgende streaming og udsendelse på TV Fanø vil dette koste
kr. 68.000 til Prosonas og kr. 40.000 til TV Fanø.
Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant
Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant
Beslutningsproces
05.03.2018 Økonomi- og Planudvalget
12.03.2018 Byrådet
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
• At der indgås aftale med Prosonas om optagelse og streaming af Byrådsmøderne på kommunens hjemmeside
• At der indgås aftale med TV Fanø om udsendelse af byrådsmøder optaget
af Prosonas direkte på TV Fanø samt efterfølgende i sløjfe
• At Byrådet bevilger kr. 108.000 i 2018 finansieret af kassebeholdningen.
• At der indarbejdes kr. 108.000 i budgettet for 2019 og overslagsårene.

Bilag
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Tilbud på webcast af KB møder - Kommune-TV
Tilbud - TV Fanø
TV Fanø - tilbud på webstreaming af byrådsmøderne opdelt på
dagsordenpunkter
samlet tilbud_prosonas
Tilbud på brug af TV Fanø til udsendelse af byrådsmøderne
Livedækning og digital visning af byrådsmøder - beslutning
19.02.2018

