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Haugesund kino- og konserthus KF03.12.2021:
Behandling:
Daglig leder i Haugesund kino- og konserthus KF, Atle Myklebust, orienterte i saken.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.
SFHKK- 025/ 21 Vedtak:

Budsjettet for 2022 vedtas

Budsjett 2022-2025.
Foretaket har i likhet med hele Kultur-Norge nå lagt bak seg to utfordrende driftsår. Det har vært
perioder med nedstenginger, avlysninger og flytting av forestillinger. Det har resultert i en svært
lav omsetning. Det har vært arbeidskrevende å administrere en-meters-regelen og gitt en stor
usikkerhet i driften av både kino- og konserthusvirksomheten. På den positive siden har
stimuleringsordningene gitt en god uttelling for foretaket og i stor grad kompensert for
inntektsbortfallet i 2021. Ordningene varte ut oktober.
Siden gjenåpningen 25. september har det vært en tilsvarende normal drift på husene. Det er lagt
opp til full drift videre fremover og for neste år, selv om det fremdeles er en del usikkerhet rundt
koronasituasjonen. Det har kommet ulike anbefalinger om å unngå store folkemengder og
mulighet for å innføre korona-test i kommunene, men foreløpig er det normal drift.

PLANER OG VISJONER FOR FESTIVITETEN
Festivitet har et bredt og variert repertoar og setter opp alle typer forestillinger inne teater, dans
og konserter for både for lokale amatører og profesjonelle nasjonale og internasjonale artister.
For første gang på flere år har Festiviteten i år satt opp en større egenprodusert forestilling.
Festiviteten produserer hele året flere mindre produksjoner, men ønsker alltid å engasjere
profesjonelle kunstnere fra Haugalandet. Festiviteten anser også dette som sin oppgave.
I september produserte vi barneforestillingen Karius og Baktus. Produksjonen har involvert lokale
profesjonelle kunstnere. Dette gjelder skuespillere, regissør, musikere og scenepersonell. Kulisser
og rekvisitter er blitt produsert lokalt. Dette er positivt for det lokale profesjonelle kulturlivet og

bidrar til at en kan beholde lokal kompetanse på disse fagområdene. Dersom rammebetingelsene
tillater det ønsker Festiviteten å sette opp flere egenproduksjoner i årene fremover.
Festiviteten er også en ettertraktet arena for utleie til andre arrangement enn ren kultur. Huset er
godt egnet til foredrag og arrangement for næringsliv og andre offentlige instanser. Markedet for
dette har vært nesten fraværende det siste halvannet året, men nå ser en at aktiviteten er økende.
Dette er et tilbud som Festiviteten ønsker å tilby og være en attraktiv bidragsyter til aktivitet i
regionen.
Festiviteten fikk i fjor utarbeidet en tilstandsrapport. På bakgrunn av denne rapporten har
foretaket mottatt en del tiltaksmidler til rehabilitering av tak, scenetårn og øvrig fasade. Det er
også laget en plan for en oppgradering innvendig. Dette arbeidet skjer i samarbeid med
Haugesund kultureiendom AS og pågår i denne omgang ut dette året. Målet er at Haugesunds
«storstue» skal fremstå som et moderne og attraktivt kulturhus i årene som kommer. Selv om det
er gjennomført en del vedlikehold og oppgraderinger så gjenstår en del før huset holder dagens
standard. Det som er mest prekært et nytt scenetrekk. Festiviteten er et av tre konserthus av
tilsvarende størrelse igjen i landet som har manuelt snortrekk. De største leietakerne som låner
huset har påpekt at det vil være en stor fordel for deres produksjoner om dette automatiseres.

PLANER OG VISJONER FOR EDDA KINO
Edda kino viser daglig en bredde av ulike filmsjangre for alle aldersgrupper. Filmkunst fra hele
verden, kommersielle og smalere titler står på programmet gjennom året. Inntekter fra
kommersielle titler finansierer en satsing på mangfold i programmet. Med i snitt opp mot seks
premierer per uke, 15 visninger per dag og nærmere 300 titler per år, representerer
kinoprogrammet et variert tilbud av kulturuttrykk. Kinoen har en kapasitet på 881 seter, fordelt på
fem saler og holder åpent 362 dager i året.
Det sosiale elementet – det å oppleve noe sammen med andre, er det mange trekker frem som
årsaken til at de velger å oppsøke sin lokale kino. De som elsker film og strømmer mest er også
ofte de som går hyppigst på kino. Kino som opplevelsesarena, som tilbyr en ramme rundt
filmopplevelsen, blir viktigere verden over, som en differensiering fra filmkonsum hjemme. Kinoen
skal skape rom for kulturelle og sosiale møter mellom mennesker og være tilgjengelig for alle.
Dette vil Edda bygge opp under blant annet gjennom å styrke arbeidet med filmformidling og
utvikle kinoen som sosial og kulturell møteplass før, under og etter filmopplevelsen. Å gjøre kinoen
som en arena med digitale visningsforhold av ypperste kvalitet tilgjengelig også for andre formål
enn kinovisning vil også være et viktig satsingsområde fremover.
Det er flere faktorer som påvirket kinobesøket, men i en normal driftsituasjon er det tilgangen til
gode filmer og fasilitetene kinoen kan tilby som er det viktigste. Edda kino har en stor
setekapasitet totalt, siden den største salen har 527 seter. Dagens kinosentre bygges i stedet med
flere mindre saler og et kinosenter kan ha opp mot 10 saler. For å sikre kinoens og filmfestivalens
fremtid har en vedtatt å bygge ut Edda kino med to nye saler, større foaje og universell utforming
med heis mellom alle etasjer. To moderne saler med en høy grad av komfort på både stoler, bilde
og lyd skal stå ferdig våren 2023. Edda 1 skal samtidig oppgraderes med nye seter.
Med to nye saler vil Edda kino fremstå som en flott og moderne kino. Den vil ha et tilbud og en
kapasitet som vil dekke behovene langt fremover. Haugesund vil kunne tilby et godt vertskap for
Den norske Filmfestivalen i mange år fremover. Edda vil også få befestet sin status som den største
og mest moderne kinoen i Nord-Rogaland.

KLIMA OG MILJØ
Foretaket gir ikke noe miljøavtrykk ut over det som er normalt for bransjen. Det kan også nevnes
at det er flere tungtveiende argumenter for at aktuelle og gode arenaer for film, konserter og
scenekunst vil bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Når koronaepidemien etter hvert går over vil en oppleve en sterk økning i reisevirksomheten som
er en utfordring for miljøet. Noe som kan minske behovet for at publikum må reise for å oppleve
et godt kunst- og kulturtilbud er å satse lokalt. Gode konserter, danseforestillinger, teater og
kinotilbud er en driver for å reise til Bergen, Stavanger, Oslo, eller for storbyweekend til andre
kulturbyer. «Kulturisme» er et etablert begrep og Kulturdepartementet har gitt støtte for å utvikle
kulturnæringer med dette fokus i snart 10 år.
Poenget med dette er å tiltrekke seg tilreisende med basis i kulturtilbud. Det er derfor grunn til å
tro at et svært godt kunst- og kulturtilbud i Haugesund vil bidra til mindre reising av publikum ut
fra vår region og dermed også bidra til noe mindre reising totalt.
Videre vil også et godt kulturtilbud være med å bidra til at en investerer penger i opplevelser og
ikke forbruksvarer. Dette er også et nyttig bidrag i retning av å skape et mer bærekraftig forbruk.
Sist er det også viktig å påpeke at ved driften av dette foretaket vil det være viktig å ta bevisste og
gode klima- og miljøvalg. Eksempelvis er Edda kino i dag et sertifisert miljøfyrtårn.

DRIFTSBUDSJETTET 2021
Årets ramme
Rammen til HKK KF ble vedtatt i formannskapet 17.11.2021. Det ble gitt en økning i rammen på kr.
500.000,- Dette er siste del i opptrappingsplanen for økt husleie på Edda. Det var ikke noen andre
endringer i rammen.
Ramme fra Haugesund kommune:
9 809 000,Økning utbygging Edda kino:
500 000,Sum ramme 2021:
10 309 000,Det vil i tillegg komme noen ekstra midler i lønnskompensasjon så noen mindre justeringer vil
forekomme. Det forutsettes også at det ikke blir foretatt noen endringer i bystyret sin
budsjettbehandling 1.12.2021. Da vil det bli lagt frem et revidert budsjett til neste styremøte.

Salgsinntektene
Det er utfordrende å budsjettere salgsinntektene for 2022. En antar at en har en tilsvarende
normal situasjon i 2022, men det kommer som nevnt innledningsvis stadig nye signaler og
informasjon om at det fortløpende vurderes nye tiltak fra både lokale og nasjonale myndigheter.
En har derfor lagt omsetningen på ca. 90% av salgsinntektene som Edda hadde i året 2019 som var
et normal år.
Når det gjelder Festiviteten så legger en seg på ca. 85 % av salgsinntektene for 2019. Her har vi
allerede fått en avlysning fra en internasjonal artist. Handlingsrommet er mindre for å flytte
forestillinger når både artister bookes i lang framtid, og publikum kjøper billetter kanskje et år i før
konserten/arrangementet.
Når det gjelder stimuleringsordningene så tas de helt ut av budsjettet for 2022. De variable
kostnadene følger i stor grad salgsbudsjettene og er hentet ut i fra estimat av disse. Dette gjelder
spesielt varekjøp, filmleie og innkjøp av arrangementer.

Leiepriser og billettpriser for 2022.
Haugesund kommune har lagt til grunn en økning på 2,5 % når de har justert sine priser på varer
og tjenester. Tilsvarende gjennomgang blir foretatt i HKK FK hvert år, men siden foretaket driver
en langt mer markedsrettet aktivitet gjøres justeringene ut i fra flere kriterier enn lønns- og
prisvekst.
Festiviteten har i hovedtrekk to ulike leieforhold med sine kunder. Det er enten et rent
utleieforhold med kunden eller at Festiviteten kjøper inn forestillingen og tar alle kostnader og
risikoen selv.
Når det gjelder utleie så ble leieprisene i fjor øket fra 2020 til 2021 fra kr. 14 000,- til kr. 15 000,- i
dagleie. Dette tilsvarer en økning på 7,14 % og da dette er godt over prisjusteringene for øvrig
foreslås det ikke noen økning på dette beløpet i år. Dette av hensynet til at det ikke skal være en så
høy terskel for mindre aktører å leie huset. Dette vil også bli nærmere kommentert i den
kommende kulturplanen og en eventuell annen prismodell kan være aktuelt.
Edda kino foretar justeringer i takt med utviklingen i kinomarkedet. Dette skjer ved både å se til
nasjonalt nivå og til konkurrerende kinoer på Haugalandet. Dersom en ser på gjennomsnittlig
billettpris på nasjonalt plan havner Edda i nedre del av denne skalaen. Generelt sett ligger Edda
under nasjonalt nivå. Dette har også en sammenheng med gratis sommerkino, samt registering av
besøk på Filmfestivalen.

2021

2022

·

Prisjusteringer – oppsummert
Festiviteten - provisjonsbeløp på 10 % holdes uforandret
Hovedsal - leie pr. dag

15 000

15 000

·

Foaje - leie pr. dag

6 500

6 500

·

Intimscene - leie pr. dag

6 500

6 500

Billettpriser Festiviteten
Teknisk personell
Annet inventar og utstyr
Billettpriser Edda kino (standard voksen pris)

3%
3%
Familiefilm:
110,-Honnør:
115,Voksen: 135,Lukssusal: 150,-

Tilpasses
forestillingene.
2,5 %
2,5 %
Økning på kr.
5, pr.
01.04.2022 og
30.09.2022

Haugesund Kultureiendom AS
Edda kinosenter
Etter at budsjettet for 2020 ble vedtatt av bystyret har det vært jobbet med prosjektering av Edda
kino. Dessverre har det vært en del forsinkelser i fremdriften. Det har vært avholdt to
forhåndskonferanser med Haugesund kommune, og i den siste konferansen senhøstes 2021 kom
en frem til at den beste løsningen var å detaljregulere den delen av kvartalet som tilhører våre
bygg. Dette har tatt lang tid og først i november 2021 ble saken behandlet i Plan og miljøutvalget.
Slik fremdriften er nå vil en anslå oppstart i løpet av april 2022.
I bystyret sitt vedtak ligger det kun en delfinansering inne. Den øvrige finansieringen kommer fra
Edda kino sitt eget budsjett. Utbyggingen skjer i regi av Haugesund kultureiendom AS og de økte

husleiesatsene blir som følger:
Tall i hele 1000
År
2021
Haugesund kommune
1 000
Edda kino
1 100
Sum økt leie HKE AS
2 100
Sum total leie til HKE
3 672
AS fra Edda kino.

2022
1 500
1 500
3 000
4 572

2023
1 500
1 500
3 000
4 572

2024
1 500
1 500
3 000
4 572

Festiviteten.
Festiviteten gjennomgår også en stor oppgradering. Blant annet er takene og scenetårnet
rehabilitert. Det gjenstår nå kun å bytte overlysvinduene ved scenetårnet så skal alle
lekkasjepunktene være ordnet. Det har vært et stort løft for Haugesund kultureiendom AS så det
foreslås å øke husleien til Festiviteten med kr. 150.000,- til totalt kr. 1.250.000,-

INVESTERINGSBUDSJETTET
Bystyrets bevilgninger.
Investeringer
Nye projektorer Edda kino
Flytting «Sir Toby»
Investeringer Festiviteten bygg
Motorisert scenetrekk Festiviteten
Sum investeringer

Budsjett
2021
1 000
2 000
2 300
5 300

2022

5 000
5 000

Økonomiplan 2022-2025
2023
2024
2025

5 000
5 000

Scenetrekk.
Det er svært gledelig at det er bevilget totalt 10. mill. til motoriserte scenetrekk til Festiviteten. Det
er totalt 32 trekk som skal byttes ut så det er et omfattende arbeid. Det antas at Festiviteten må
stenges ned i en to måneders periode. Det antas at dette vil skje i perioden mai-juli 2023.
Siden dette kan defineres som en ombygging er det også mulig å søke om fylkeskommunale midler
på dette prosjektet. Festiviteten vil etter dette er gjennomført fremstå som et langt mer
fremtidsrettet teater- og konsertbygg.

