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DRIFTSTILSKOT - GRENDATUN KINO - 2020-2023  
 
Vedlegg: Søknad om tilskot 
 
SAKSUTGREIING: 
 
Kommunen har motteke søknad frå Grendatun kino om driftsstøtte lik den dei har hatt 
tidlegare. Førige avtale om driftsstøtte gjekk ut i 2019, og det har soleis ikkje vore avtale 
mellom Grendatun kino og Tysnes kommune for åra 2020 og 2021. Det har ikkje vore 
aktivitet i Grendatun kino desse åra.  
 
I dei ni åra frå 2011 til 2019 har tilskotet vore på kr. 30 000,- pr. år.  
 
Tysnes kommune går inn for å fornye avtalen om driftstilskot, og samtidig auke tilskotet til kr. 
50 000,- i året frå 2022.  
 
I tillegg til vanleg kinodrift med minimum 50 framsyningar i året, vil den nye avtalen innebere 
at Grendatun kino legg til rette for minst to framsyningar i året spesielt retta mot eldre og 
inntil seks framsyningar for skulane i kommunen. 
 
Program for skulekino vil bli satt opp i samarbeid med skuler og kulturkontoret.  
 
Tilskotet vert utbetalt i to omgangar: 
 

 Første tilskot betalast ut når kommunen har mottatt aktivitetsrapport frå kinoen. For 
året 2022, er det ikkje trong for aktivitetsrapport, då det ikkje har vore aktivitet i 
kinoen i 2021. 

 Neste tilskot vert å utbetale når rekneskap for kinoen ligg føre og er sendt inn til 
kommunen.  
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Dersom det i eit driftsår vert gjennomført færre enn 50 framsyningar så vert støtta betalt ut 
forholdsmessig.  
 
Det vert teke standard atterhald om kommunal kontroll der det vert ytt kommunalt tilskot, det 
inneber at kommunen sin revisor skal ha høve til setja i verk kontroll med at midlar vert nytta 
som føresett. Kommunen og kommunen sin revisjon skal ha rett til dei opplysingar ein finn 
naudsynt for sin kontroll. 
 
 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Det årvisse tilskotet til Grendatun kino setjas til kr. 50 000,- og gjeld for driftsåra 2022 – 2025.  
 
Det skal vere minst 50 ordinære framsyningar i året. I tillegg skal to framsyningar vere spesielt 
tilrettelagt for eldre og inntil seks framsyningar vere for skulane i kommunen.  
 
Tilskotet skal indeksregulerast kvart år. 
 
VEDTAK I FORMANNSKAPET 26.10.2021: 
 
I samsvar med innstilling. 


