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Søknad om fornyet kinokonsesjon - Odeon Kino AS

Kommunestyret-23.09.2020- 094/20
Vedtak:
Med hjemmel i Lov om film og videogram av 15. mai 1987 § 2 gis Odeon Kino AS konsesjon for
videre kinodrift i Sandvika frem til 31.03.2025.
Formannskapet-16.09.2020- 181/20
Innstilling:
Med hjemmel i Lov om film og videogram av 15. mai 1987 § 2 gis Odeon Kino AS konsesjon for
videre kinodrift i Sandvika frem til 31.03.2025.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Lov om film og videogram av 15.mai 1987 § 2 gis Odeon Kino AS konsesjon for
videre kinodrift i Sandvika frem til 31.03.2025.

SAKEN I KORTE TREKK
Odeon Kino AS v/kommersiell direktør Jon Einar Sivertsen, søker om fornyelse av konsesjon for
kinodrift i Bærum kommune for en periode på 5 år. Søknaden følger som vedlegg til saken.
Kino AS har drevet kino i Sandvika siden 1.1.2008, i perioden 2008-2018 under navnet SF Kino, etter
omprofilering i 2018 under navnet Odeon Kino. I lov om film og videogram av 15.mai 1987 § 2 stilles
det krav om at ”Framsyning av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå
kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt. Løyvet kan givast for ein periode på
opptil fem år». Søknad om kinokonsesjon ble sist behandlet i formannskapet 19.12.2012 i sak

183/12 «SF Kino Sandvika – konsesjon for kinodrift».
Kulturdepartementet sendte våren 2017 ut på høring et forslag om å oppheve konsesjonsordningen
for framvisning av film eller videogram i næring (kinokonsesjon). (Kommunene var ikke
høringsinstans her, men KS sluttet seg til forslaget. De fleste høringsinstansene var enige i at det er
et behov for å endre lovgivingen, blant annet fordi den ble utviklet for en situasjon der kino
utgjorde den vanligste formen for å se film, hvilket ikke lenger er en realitet. Departementet har
imidlertid ikke gått videre med saken etter høringen.
Kommunaldirektøren merker seg at Odeon Kino AS har sendt inn søknad om fornyelse av konsesjon
for kinodrift etter at forrige løyve har gått ut, men vurderer at dette kan koples til en uklar situasjon
om hvorvidt ny konsesjon var nødvendig eller ikke etter kommunaldepartementets forslag i 2017.
Det bør også bemerkes at det i perioden ikke kommet initiativ og/eller søknader om konsesjon fra
andre aktører. Kommunen har hatt et godt samarbeid med Odeon Kino og kommunaldirektøren
anbefaler derfor at konsesjonen for kinodrift i Sandvika fornyes for fem år.
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Søknad kinokinokonsesjon Bærum kommune
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Behandlingen i møtet 23.09.2020 Kommunestyret
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-23.09.2020- 094/20:
Vedtak:
Med hjemmel i Lov om film og videogram av 15. mai 1987 § 2 gis Odeon Kino AS konsesjon for
videre kinodrift i Sandvika frem til 31.03.2025.
Behandlingen i møtet 16.09.2020 Formannskapet
Votering:
Innstillingen fra hovedutvalg miljø, idrett og kultur ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-16.09.2020- 181/20:
Innstilling:
Med hjemmel i Lov om film og videogram av 15. mai 1987 § 2 gis Odeon Kino AS konsesjon for
videre kinodrift i Sandvika frem til 31.03.2025.

