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Det vises til vedtak i kommunestyremøte 03.02.2015, sak 1/15: 

Rådmannen bes iverksette tiltak for å bedre utnyttelsen av Panorama til beste for 

befolkningen og kulturlivet i Eidsvoll. Det bes også undersøkt om eventuell kinodrift kan 

utføres av- eller i samarbeid med frivillige/private aktører. 

Forslag 33 utredes. 

 
Nedenfor følger en redegjørelse for alternative driftsmodeller vedrørende kinodrift. 

 

Publikumstabell inkludert skole- og seniorkino.  

År  Publikum  

2014 2 302 3 mnd – 23 visninger. To store barnefilmer trakk snittet 

opp. Estimert drift hele året: 40% av innbyggerne gikk på 

kino en gang. Snitt landsbasis er 2,2 besøk 

2013 8 268 110 visninger. I snitt 75 publikum pr. forestilling inkl. 

skolefilmer. Uten skolefilmer er snittet på 42 publikum. 

Dvs 37% av innbyggerne gikk på kino en gang. Snitt 

landsbasis er 2,2 besøk 

2012 9 674 Dvs 44% av innbyggerne gikk på kino en gang.  

Snitt landsbasis er 2,2 besøk 

2011 9 945 Dvs 47% av innbyggerne gikk på kino en gang.  

Snitt landsbasis er 2,2 besøk 

2010 5 259 Dvs 25% av innbyggerne gikk på kino en gang. 

Snitt landsbasis er 2,3 besøk 

 

Ved en eventuell fremtidig kinodrift er det sett på følgende 3 alternativer: 

1: Kommunal drift 

2: Bygdekino i samarbeid med frivillige 

3: Privat drift 

 

For alternativ 2 og 3 gjelder følgende faste utgifter per år: 

Serviceavtale 20 250  

Terminal bank – fast utgift  16 000  

Nett-tilknytning Panorama 16 000  

Utvelgelseprosess med annonsering 10 000  

Enten rengjøring og husleie, lag/forening 63 000 Sum 125 250 

Eller rengjøring og husleie, ekstern 136 000 Sum 198 250 
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Utredningen har vist et behov for en kommunalt ansatt, uavhengig av driftsmodell, da det er 

problematisk å gi tilgang til kommunale program til frivillige og/eller private m.t.p sikkerhet og 

ansvarsforhold. Oppgavene vil være annonsering på hjemmesidene, samarbeid og oppfølging 

av frivillig/privat aktør, gjennomføre e-oppgjør, følge opp serviceavtaler og kontroller på utstyr 

og bankterminaler. Grovt estimat ca. kr 50,000,- 

 

Lønnskostnader, visninger og inntekter i de følgende alternativer er basert på 20 kinodager á 2 

visninger. 

 

Alternativ 1: Kommunal drift  

Kommunen har ansvar for blant annet renhold, oppvarming, snømåking, oppsetting av 

plakater, billett-salg og kontroll, vakthold og sikkerhet under forestillingene, branninstruks, 

velge ut filmer, annonsere, legge program på web og oppgjør.  Tidligere år har kommunen 

brukt kr. 545 000,- i lønnsmidler på 95 % stilling, hvorav 35 % på administrasjon og 60 % 

stilling som kinooperatør og billettører. Med 110 visninger i 2013 kostet hver visning kr. 

5 000,-.  

 

Antall 

Publikum 

Billett 

pris 

Billett 

inntekter 

MVA Netto Billett 

inntekter 

Brutto  30% Filmleie Andel 

inntekter 

80 100 8 000 640 7 360  2 208 5 152 

80 Reklame 

inntekt 

         320 

Gebyr        

   73 290 363   

Reklame   100 400 500   

 

Alternativ 1 Kommunal drift: 

Kommunalt ansatt (20 visninger á 5 000,-) 100 000 

Faste utgifter: service, terminal, nett, utstyr 62 250 

Faste utgifter filmvisning 49 760 

Brutto utgifter for Eidsvoll kommune 212 010 

Estimert inntekter fra filmvisning (20 visninger á 5 472,-) 109 440 

Estimert inntekter fra kiosksalg  Tilfaller kommunen 

Netto utgifter for Eidsvoll kommune 102 570 

 

Kommunal kinodrift i samarbeid med frivillig aktør kan vurderes. Dette kan gjøre at 

kommunen reduserer lønnsutgifter med inntil kr. 50 000,-, samtidig skal frivillige ha noe igjen 

for å påta seg et arbeid. Det nevnes her at kommunale kostnader knyttet til oppgaver som f. 

eks billettører er relativt rimelige da det ofte benyttes unge arbeidstakere/studenter. Det 

vurderes derfor at bruk av frivillige ikke gir kostnadsreduksjon sett under ett. 

 

Alternativ 2: Bygdekino i samarbeid med frivillige 

Bygdekino har eget utstyr eller de kan bruke kommunens eksisterende kino utstyr. Frivillig 

aktør har ansvaret for avtale med Bygdekino, booke visningstider, dialog med kommunal 

ansatt og ansvar for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.  

Bygdekinoen stiller følgende betingelser til spillesteder: 

 Spillestedene må sørge for klargjøring av lokaler (rengjøring, oppvarming)  

 Spillestedene må sørge for opphenging av plakater. (Frivillige utfører) 

 Spillestedet skal bistå med billettkontroll, sørge for vakthold og sikkerhet under 

forestillingene, må kunne branninstruks og kjenne strømopplegg. (Frivillige utfører) 

 Lokal kontakt skal være til stede under og mellom forestillinger og lokalet skal være 

låst opp senest en time før første forestilling. (Frivillige utfører) 

 

Alternativ 2 Bygdekino med frivillig aktør 

Kommunalt ansatt 50 000 

Faste utgifter: service, terminal, nett, utstyr 125 250 

Faste utgifter filmvisning 0 

Brutto utgifter for Eidsvoll kommune 175 250 
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Estimert inntekter fra filmvisning Tilfaller aktør 

Estimert inntekter fra kiosksalg  Tilfaller aktør 

Netto utgifter for Eidsvoll kommune 175 250 

 

Regneeksempel 

Antall 

Publikum 

Billettpris Billett 

inntekter 

MVA Netto billettinntekter 

til Bygdekino 

Brutto  Andel til 

frivillige 

80 100 8 000 640 7 360  1 565 

Gebyr       

   375 1 500 1 875  

Inntektseksempel: 80 besøkende på to forestillinger gir kr. 8 000,- i inntekter. Bygdekino skal 

ha kr. 7 360,-, mens kr. 1 565,- går til frivillig aktør. Kiosksalg tilkommer. Ingen 

reklameinntekter.  

 

Estimat over årlig faste kostnader ved lavt publikumanslag: 

2 x 20 filmdager pr. år  = 1,875 x 20 37 500 

2x 20 publikummer = 1,188 x 20  23 760 

Totalt Bygdekino inkl mva 61 260 

Annonsering filmer – 875,- x 20  26 250 

Faste utgifter for frivillig aktør  87 510 

Estimerte inntekter for alternativ 2, frivillig aktør 1 565 * 20 = kr 31 300  

I tillegg kan det estimeres med kioskinntekter.  

 

Alternativ 3: Privat aktør 

Alternativet krever utarbeidelse av anbudsgrunnlag og ramme for forhandlinger. En privat 

aktør har på eget initiativ kommet med tanker vedrørende drift: 

 Det forutsettes at kommunen opprettholder gunstige betingelser, herunder subsidiering 

av lokaler og utstyr. 

 Spredt bebyggelse, sterk konkurranse fra Jessheim og endrede vaner som følge av 

opphold i Eidsvolls kinodrift er utfordringer. 

 Inntekter ved billettsalg, kiosksalg og reklame vil i hovedsak bli spist opp av utgifter 

som filmleie, personalutgifter, regnskap og markedsføring. 

 Det er et mål på sikt å gjøre Panorama til et naturlig midtpunkt som vil gi ringvirkninger 

for næringslivet lokalt, samt øke kinoinntektene slik at det genererer overskudd.  

 

Alternativ 3 Privat aktør 

Kommunalt ansatt 50 000 

Faste utgifter: service, terminal, nett, utstyr 198 250 

Faste utgifter filmvisning 0 

Brutto utgifter for Eidsvoll kommune 248 250 

Estimert inntekter fra filmvisning Tilfaller aktør 

Estimert inntekter fra kiosksalg  Tilfaller aktør 

Netto utgifter for Eidsvoll kommune 248 250 

 

Oppsummering 

 

Alternativ 1: Kommunal 

drift 

2: Bygdekino i 

samarbeid med frivillige 

3: Privat 

aktør 

Kommunalt ansatt 100 000 50 000 50 000 

Faste utgifter: service, 

terminal, nett, utstyr 

62 250 125 250 198 250 

Faste utgifter 

filmvisning 

49 760 0 0 

Brutto utgifter for 

Eidsvoll kommune 

212 010 175 250 248 250 

Estimert inntekter fra 

filmvisning 

109 440 Tilfaller aktør Tilfaller aktør 
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Eventuelle inntekter 

fra kiosksalg  

Tilfaller 

kommunen 

Tilfaller aktør Tilfaller aktør 

Netto utgifter for 

Eidsvoll kommune 

102 570 175 250 248 250 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Knut Haugestad 

rådmann 
 

 
 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 
 

 
 

 
 
 

 


