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SØKNAD OM KINOKONSESJON - KAUTOKEINO BYGDEKINO, DIEHTOSIIDA
Melding om vedtak sendes til:



Søker Grete Næss grethe@kino.no, samt kopi til Ole Anders Skum,
oleas@samiskhs.no
Avdeling for kultur og oppvekst ved kommunalleder Bodil Utsi Vars

Det vises til:
 Søknad om konsesjon Bygdekinoen, ved Grethe Næss, Seniorrådgiver Kinodrift.
 Lov om film- og videogram av 15.05.97, § 2,
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21
 «Politisk delegasjonsreglement for Kautokeino kommune».
Vedlegg:
 Søknad om kinokonsesjon til Bygdekinen av 08.05.20.
Sakens bakgrunn:
Kautokeino bygdekino er driftet av Sis-Finnmárkku studeanttaid ovttastus (heretter kalt
SSO), og er lokalisert i Diehtosiida – bygget som er eiet av Statsbygg.
Bygdekinoen har et ønske om å fortsatt kunne tilby et kinotilbud til befolkningen i
Kautokeino kommune, og det søkes derfor om konsesjon om kinodrift for de 5
kommende år. I tillegg søkes det om konsesjon til «drive-in og utevisninger».
Det følger av “Lov om film og videogram” § 2 første ledd at «Framsyning av film eller
videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå kommunestyret eller den
kommunestyret har gitt fullmakt» og at «løyvet kan givast for ein periode på opptil 5 år».
Det følger videre av bestemmelsens andre ledd, andre punktum at «løyvet kan nektes,
eller trekkjast attende dersom løyvehavaren bryte reglar i denne lova eller i forskrifter til
denne lova».
Kommunestyret har ikke gitt SSO «løyve til framsyning av film eller videogram» etter
“Lov om framsyning av film eller videogram» de kommende årene. Tilsvarende har
heller ikke kommunestyret gitt fullmakt til en annen etter «Politisk delegasjonsreglement

for Kautokeino kommune» til å gi løyve til «framsyning av film eller videogram».
Søknaden må derfor behandles politisk i kommunestyret.
Vurdering:
Bygdekinoen på Diehtosiida har etter oppstart hatt faste kinotilbud til bygdas befolkning
hver søndag fra oktober til februar. Det blir til sammen vist to forestillinger per søndag,
der den første visningen er rettet mot barn/barnefamilier, der den andre visningen er
mer rettet mot ungdommer og et voksent publikum.
«Bygdekinoen» v/Grete Næss foretar som regel valg av hvilke barnefilmer som skal
vises.
Valg av øvrige filmer blir foretatt av SSO. Ved valg av film blir det i stor grad lagt vekt på
storfilmer, da det ikke er ressurser til å vise smalere filmer med et mer begrenset
publikum. Det er imidlertid mulig for bygdas befolkning å legge inn filmønsker for SSO,
og som vil bli tatt med i vurderingen av kinotilbudet.
Der enkeltfilmer har stor oppslutning i befolkningen som f.eks. filmer som «Samebold»
og «Jikŋon” vil det bli satt opp ekstraforestillinger, samt forestillinger utenfor sesongen.
Gjeldende priser per forestilling:
Voksen:
120 kr.
Barn og honnør: 100 kr.
Student:
60 kr.
I tillegg til de ordinære forestillingene kan bygdekinoen tilby visninger til skoleklasser for
60 kr. per elev.
Driften av bygdekinoen er basert på dugnad, og frivillighetsarbeid.
Lokalt ansvarlig for bygdekinoen er: Ole Anders Skum.
Per i dag er lerret og fremviser som benyttes under filmvisninger utdatert og Statsbygg
som eier av Diehtosiida – bygget har gitt tillatelse til bruk av utstyret i lokalet fram til
01.01.21. For fortsatt drift etter 01.01.21 vil det således være nødvendig med
oppgradering av både av lerret og fremviser. Estimerte kostnader for nytt utstyr er
regnet til mellom 700 - 900.000 kr.
SSO har et fortsatt ønske om å kunne tilby kino til befolkningen i Kautokeino kommune,
og har derfor startet prosessen med å forsøke å finansiere nytt utstyr som er nødvendig
for fortsatte visninger i Diehtosiida sine lokaler.
Bygdekinoen er et viktig kulturelt, og naturlig samlingspunkt for hele bygdas befolkning.
Via bygdekinoen får samtlige mulighet til å se de største nasjonale, - og internasjonale
filmene før de blir tilgjengelig på filmleie eller DVD, uten å måtte reise til Alta eller andre
steder.
Det vises til at kinotilbudet er særlig viktig i den mørkeste tiden av året og blir flittig brukt
av spesielt barn og unge, men også av den eldre garde i noen grad. Bygdekinoen
fungerer slik som et lite lyspunkt i den mørkeste tiden av året.

Når det gjelder søknad om “drive-in og utekino”, må søknad rettes til Mediatilsynet,
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), samt til Kautokeino kommune.
Det må sendes en søknad om konsesjon til Mediatilsynet om bruk av FM-nettet. Dette
for at kinopublikumet skal kunne høre lyd gjennom bilradioen.
Det er videre nødvendig å søke om konsejon hos Nkom for de tekniske instillingene
som er nødvendig å foreta for å kunne bruke FM – nettet.
I tillegg må Kautokeino kommune gi tillatelse til “drive – in og utekino”.
Kommunedirektøren kommune har ingen innvendinger mot at SSO får “løyve” til å vise
“film eller videogram i de neste fem årene. Tvert i mot er kinotilbudet et viktig bidrag til
lokalsamfunnet.
Tilsvarende har kommunedirektøren heller ingen innvendinger mot at det blir arrangert
“drive – in og utekinoer” så fremt øvrige konsesjoner blir gitt.
Forslag til vedtak:
1. Kautokeino kommune gir SSO løyve til «framsyning av film eller videogram» for
en periode på inntil 5 år.
2. Kautokeino kommune gir tillatelse til «drive-in og utekino» så fremt det foreligger
de nødvendige tillatelser fra Mediatilsynet samt Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt etter «Lov om film – og
videogram» § 2 til å gi «løyve til framsyning av film eller videogram».

