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SAKEN GJELDER: 
BYGDEKINOEN SØKER KOMMUNAL KONSESJON I SKAUN KOMMUNE - JAMF 
LOV OM FILM OG VIDEO  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune tildeler Bygdekinoen kommunal konsesjon jfr. Lov om film og videogram for 
visning på Fredly folkehøgskole - Bygdekinoens spillested nr. 60 144.  
 
Konsesjonen gjelder for perioden april 2018 til 31.12.2022. 
 
Konsesjonen gjelder også om Skaun kommune ber Bygdekinoen om å flytte sine visninger av film 
til den nye kultursalen i Skaun kommunes nye kulturhus som åpner høsten 2019.   
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kommunal konsesjon. jfr. lov om film og videogram – søknad fra 
Bygdekinoen om kinovisning i Skaun kommune. (sendt 08.01.2018)  

2. Lov om film og videogram https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21 
3. Sektorplan kultur 2014 – 2017 (Ikke utsendt)  

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saksopplysninger  
Skaun kommune har 08.01.18 mottatt søknad fra Bygdekinoen om kommunal konsesjon for 2018, 
eller for en lenger periode om Skaun kommune ønsker å gi en slik. Lov om film og videogram sier 
følgende i paragraf 2:  

Framsyning av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå kommunestyret eller den 
kommunestyret har gitt fullmakt.  

Samme paragraf sier videre at konsesjonen kan gis for periode på inntil 5 år.  
 
Skaun kommune legger denne saken til behandling i Helse, oppvekst og kulturutvalget i tråd med 
delegeringsreglementet.   
 
Vurdering  
Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino. Bygdekinoen 
har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler. I likhet med landets øvrige kinoer viser 
Bygdekinoen digitale filmer. Kinoen tilbyr også 3D-filmer. Bygdekinoen er en enkel og grei måte å 
få kino på for steder som ønsker å gi et kulturtilbud til folk der de bor. Det eneste som trengs er et 
egnet lokale. Bygdekinoen sørger for film, kinomaskinister og visningsutstyr.  
 
Bygdekinoen viser fersk og aktuell film. De velger filmer som når et bredt publikum, men det er 
mulig å komme med ønsker. Bygdekinoen retter seg særlig mot barn og ungdom. Hver kinokveld 
har to forestillinger, hvorav den ene er for barn. Bygdekinoen kan også arrangere 
skolekinoforestillinger utenom det ordinære filmprogrammet.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21


Bygdekinoen har vært et tilbud til innbyggerne i Skaun i noen år, og vi har i denne perioden 
samarbeidet med Fredly folkehøgskole om visninger. Samarbeidet med Fredly folkehøgskole 
fungerer godt, og gjennom plassering av tilbudet på folkehøgskolen erfarer vi at vi når ut både til 
lokalbefolkning og til folkehøgskolens elever. Vi ser også at tilbudet bidrar til å "åpne"  
folkehøgskolen for kommunens innbygger. Besøkstallene varierer noe, men inntrykket er at 
innbyggerne setter pris på tjenesten.  
 
Når rådmann i innstilling til vedtak åpner for at Bygdekinoen også kan stå for visning av film i den 
nye kultursalen gir det åpning for at tilbudet kan flyttes fra Fredly folkehøgskole og inn i bedre 
egnede visningslokaler i det nye kulturbygget.  
 
Sektorplan kultur omtaler bygdekinoen i under punkt Kulturformidling.  
 
Med bakgrunn i punktene over innstilles det på at konsesjon innvilges for 5 år, som er det maks 
antall år en slik filmkonsesjon kan innvilges for.  
 
Økonomien i tilbudet som gis gjennom Bygdekinoen i dag 
Tilbud om kinovisninger i Skaun har de siste årene hatt mellom 5 eller 6 visningsdager i regi av 
Bygdekinoen ved Fredly folkehøgskole.  
 
Tilbudet har i 2016 og 2017 hatt årlige utgifter for dette tilbudet mellom kr 2 400,- og kr 2 600,-. 
Besøket på filmkveldene bestemmer hvor stort beløp Skaun kommune må betale bygdekinoen for 
tilbudet, og et relativt godt besøk har holdt utgiftene for filmtilbud på et forholdsvis lavt nivå.  
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Innvilgelse av kommunal konsesjonen til Bygdekinoen får ingen økonomiske konsekvenser for 
Skaun kommune, det er den årlige avtalen for visning som bestemmer utgiftene for kommunen.  
 
 
 
 


