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PS  85/20 FORMANNSKAPET 05.11.2020  
 
SØKNAD OM KULTURMIDLAR TIL TYSNES TEATERLAG  
 
Vedlegg: Søknad frå Tysnes Teaterlag 
 
SAKSUTGREIING: 
 
Teaterlaget skal setja opp teaterstykket «Ronja Røverdatter» i Tysneshallen i desember. Det er 
svært positivt at det likevel blir ei framsyning i år etter at Olavspelet i sommar dessverre vart 
avlyst som følgje av Covid19. Teaterlaget vonar at kommunen vil støtte oppsetjinga av «Ronja 
Røverdatter» med 50 000,-. 
 
Økonomi: 
 
Teaterlaget har laga eit rammebudsjett for oppsetjinga av teaterstykket. Dei rekna med at 
prosjektet vil koste kr. 330 000,- totalt. Lyd/lys er den dyraste utgiftsposten og er rekna til å 
kome på k. 100 000,-. Den pårekna kostnaden for regi, prosjektansvar og marknadsføring er 
40 000,- per post. Teaterlaget har pårekna 20 000,- kvar til scene/kulisse og reiser/transport.  
Manusleige og kostymer vil innebere ein kostnad på 15 000,- kvar. Musikk, forbruksmateriell 
og mat/servering er postar som er rekna til å koste 10 000,- kvar. Leige av prøvelokale og 
framsyningslokale er satt til å koste 10 000,- totalt. 
 
Finansieringa er framleis ikkje heilt på plass. Tysnes kraftlag har støtta teaterlaget med kr.  
100 000,- medan Alsaker Fjordbruk har gjeve ei støtte tilsvarande kr. 50 000,-. Sjøtroll 
Havbruk AS har løyvd teaterlaget kr 50 000,- i 2021. Elles reknar teaterlaget med ei inntekt frå 
billettsal på kr. 80 000,-,  Inntekter frå bilettsal er ein risiko grunna at dagens smittesituasjon 
gjev trong for ulike tiltak for å avgreinsa besøk på denne type arrangement.  
 
Dei tildelte midlane sikrar at tiltaket er fullfinansiert om kommunen også går inn med støtte 
som omsøkt. Forutan dette har teaterlaget også søkt om midlar frå sparebankstiftinga, men har 
p.t. ikkje fått avklara denne søknaden. 
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I budsjett for 2020 har kommunen sett av kr. 100.000,- i tilskot til Teaterlaget, dette tilskotet 
var føresett nytta  til oppsetjing av Olavsspelet. Me har vore i kontakt med teaterlaget og dei 
ønskjer framleis å setja opp den framsyninga og ber om at midlar vert overført til neste år. I 
rådmannen sitt framlegg til budsjett er det budsjettert i 2021. 
 
 
«Ronja Røverdatter» vert ein veldig kostnadskrevjande produksjon. Rådmannen vil oppmoda 
Teaterlaget om å vurdera sine samla kostnader for framtidige arrangement og til dømes 
vurdera å bruka Vonheim for framtidige oppsetjingar, me vil tru at det ville redusert ein del 
kostnader knytt til lyd, lys og rigging.  Ein føremon med å nytta eit lokale med mindre 
aktivitet i kvardagen er at det då også kan vera lettare å gjennomføra fleire framsyningar 
spreidd litt ut i tid. Dette vert eit tilhøve som sjølvsagt litt til Teaterlaget å vurdera nærmare, 
men det kan ikkje påreknast så store løyvingar frå kommunen ved kvar framsyning.  
 
Kommunen har allereie lova teaterlaget kr. 100 000,- til oppsetjinga av Olavspelet som ein 
vonar blir sett opp neste sommar. Sjølv om kommunen har lagt opp til å støtta Tteaterlaget 
med ein stor sum neste år, er ein positiv til å gje teaterlaget eit tilskot på kr. 50 000,- til 
oppsetjinga av «Ronja Røverdatter» no i haust. Det er helsebot i alle positive og normale 
aktivitetar når mykje anna kan synast litt tungt og krevjande i desse smittefokuserte tider. 
Framsyninga av «Ronja Røverdatter» er noko som alle dei involverte har jobba mykje for og 
gledd seg til lenge. Me vil gje ros til laget for at dei i det heile har vågd å tenkja på 
teateroppsetjingar no i Koronaen si tid! 
 
Tiltaket vert finansiert ved å omdisponera tilskot til Olavsspelet i 2020. 
 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Tysnes kommune er glad for at Teaterlaget har klart å setja seg mål i ei krevjande tid og at ei 
slik oppsetjing kan gjke helsebot i ei krevjande tid. 
 
Tysnes kommune stettar oppsetjinga av «Ronja Røverdatter» med eit tilskot tilsvarande kr. 
50.000,- 
 
Tysnes kommune vil også minna om at Teaterlaget også kan søkja kommunal 
underskotsgaranti i samsvar med retningslinene for det. 
 
VEDTAK I FORMANNSKAPET 05.11.2020: 
 
I samsvar med innstilling. 


