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Forslag til vedtak:
Økonomirapporten tas til orientering.

Haugesund kino- og konserthus KF22.10.2021:
Behandling:
Konserthussjef, Tom Erik Anfinsen, og kinosjef, Marit Sætre Færevåg, orienterte om driften. Kinosjef
orienterte også om setevalg og om oppdatert plantegning over Edda-kvartalet.
Daglig leder for Haugesund kino- og konserthus KF, Atle Myklebust, orienterte om
stimuleringsordningen.

Innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Økonomirapport pr. 31.08.2021.
Vedlagt følger økonomirapport pr. 31.08.2021. Det kommenteres kort på noen hovedtrekk
Normalt sett skal både kostnader og inntekter ligge på 66,7 % av forbruket eller inntjeningen. Lønn
har en litt annen fordeling på grunn av beregningen av feriepengene og skal normalt ligge på 63,6
% forbruk for august. Det er en del avvik i regnskapet i forhold til budsjett.
I den perioden regnskapet rapporteres på nå ligger vi på trinn 3 i gjenåpningsplanen. Denne ble
innført 18. juni og ga i utgangspunktet rom for noen flere publikummere, men det å innføre
kohorter og adgangstester har ikke vært hensiktsmessig for vår drift. Derfor har både Edda og
Festiviteten opprettholdt en kapasitet på 50 % og maks 200 publikummere i de største salene frem
til gjenåpningen. Det ble som kjent ikke gjort noen endringer planene i august som først varslet.
Lønnskostnadene

Lønnskostnadene totalt viser et forbruk på 58,8 % for hele lønnsbudsjettet samlet. Det er under
budsjett og skyldes redusert aktivitet. En har hatt en så lav bemanning som mulig når det har vært
lavt besøk, men driften krever allikevel en grunnbemanning uavhengig av hvor mange som går på
forestillingene. Det har også vært et arbeidskrevende år med mye planlegging under usikkerhet.
Det å flytte forestillingene på Festiviteten innebærer også svært mye ekstra arbeid.
Årets lønnsoppgjør i KS fikk en ramme på omtrent 2,8 %. I år er det også lokale forhandlinger som
skal være ferdig innen 15. oktober. I tillegg til kap. 3 – lederne og kap. 5 - rådgiverne som har
forhandlinger hvert år så skal det i år også forhandles i kap. 4. Det innebærer alle ansatte. Det er
tre ulike organisasjoner som har medlemmer i foretaket. En vil forsøke å rette opp en del
skjevheter i sammenlignbare stillinger. Lønnsoppgjøret har virkningspunkt fra 1.5 og blir i
hovedsak kompensert fra Haugesund kommune.
Driftskostnadene
Driftskostnadene viser et totalt forbruk på 59,8 %. Forbruket ligger godt under budsjett på Edda
som følge av lavere kostnader på filmleie og varekjøp. Når det gjelder Festiviteten så har de hatt
god aktivitet takket være stimuleringsordningene. I år vil det også bli satt opp en egenprodusert
forestilling for barn. «Karius og Baktus» settes opp i fullskala på hovedscene med lokale
skuespillere og scenearbeidere og her har det allerede påløpt en del kostnader. Egenproduksjoner
er kostbare, men finansieringen er sikret gjennom tilskudd og billettsalg.
Det vil også være en del nødvendig utstyr som blir anskaffet. En har nå et vedlikeholdsetterslep på
teknisk utstyr og spesielt på festiviteten. Dette gjelder blant annet en videokanon til hoved-salen
og nytt lyd-bord i foajeen.
Når det gjelder bygget Festiviteten så begynner innkledningen av scenetårnet og komme på plass.
Dette er som tidligere nevnt delfinansier av tiltaksmidler og noe av kostnadene føres i
driftsbudsjettet til foretaket, men dekkes av fondsmidler.

Salgsinntektene
Totalt viser salgsinntektene en omsetning på 6,2 mill. og at en har oppnådd 37,8 % av budsjettet
for Edda. For Festiviteten er de tilsvarende tallene 2,1 mill. og 38,8 % av budsjettet. Selv med
nedskalerte budsjetter er dette litt under det som var forventet for året. Det er spesielt den
perioden det var nedstengt som er vanskelig og innhente. Likevel ser en nå at tallene blir bedre og
før sommeren var Haugesund Teater har vært på hovedscenen med en stor produksjon «Vamp»,
og setter opp en ny nå i høst «Susanne Sundfør». Haugesund største festivaler Sildajazz og
Filmfestivalen ble også gjennomført med god utnyttelse av våre bygg.
Når det gjelder kinoen så er det en rekke filmer som nå har premiere ut over høsten. Størst
forventning er det til James Bond som har vært utsatt en rekke ganger. Det kommer også en rekke
kvalitetsfilmer både norske og internasjonale som også kan trekke et bredt publikum. Dette
innebærer at foretaket kan oppnå gode tall på salgsbudsjettene i løpet av høsten. Dette vil til
gjengjeld gi en avkortning av tilskuddene da en rapporterer på reelle salgstall.
Stimuleringsordningene
Det var i vår svært mye usikkerhet rundt stimuleringsordningene og på et tidspunkt var det tvil om
en i hele tatt ville motta tilskudd spesielt etter avslag på den første søknaden for Festiviteten. Det
ble etter hvert et stort press fra kulturlivet, og når bevilgningene ble øket har en fått på plass et
godt finansieringsgrunnlag. Dette har igjen gitt et godt og innholdsrikt program både på Edda og
Festiviteten, herunder noen egenproduksjoner.

Som tabellen viser har alle søknadene frem til oktober 2021 blitt innvilget. På Edda har en søkt om
tapte driftsinntekter for perioden, mens på Festiviteten er det søkt om støtte til enkeltarrangementer. Nå som det er åpnet opp har en raskt kunne fylle salene til full kapasitet på Edda.
For Festiviteten hadde en lagt begrensninger ut september i billettsystemet. Det er en større
treghet i å fylle salene på konserter/teater og dette innebærer at gjenåpning ikke vil ha så stor
innflytelse for september på Festiviteten i forhold til antall besøkende.
For ordningene i 2021 er det 70% av tilsagnet som er utbetalt og inntektsført. Det er først når
rapporten og regnskapet er godkjent av revisor og Kulturrådet en vil får svaret på hva den faktiske
søknadssummen gir. Det inntektsførte beløpet gjelder også for perioden frem til oktober 2021,
men det er grunn til å tro at uttellingen vil avta mer og mer nå som billettinntektene øker.
Oppsummering
Foretaket har et positivt resultat pr. 31.08. på kr. 2 364 071,-. Dette er en sterk forbedring fra i fjor
hvor en lå nesten 3,1. mill. i minus. Hovedårsaken er at en i inneværende år har fått en god
uttelling på tilskuddordningen som ikke traff like godt i fjor på bakgrunn av organisasjonsform. Det
må også nevnes at en har inntektsført 2,4 mill. i tilskudd fra fjoråret. Hoved beløpet kommer fra
klagesaken med Norsk kulturråd hvor en fikk medhold i klagen. Hva gjelder resten av året så er
uttelling av tilskuddordningene avgjørende, samt at en klarer å få opp besøkstallene til der vi var
før pandemien.
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