KONSESJONSBESTEMMELSER FOR VISNING AV FILM
OG VIDEOGRAM I NÆRING (KINOKONSESJON) I KRISTIANSAND KOMMUNE
Gjeldende fra 1. mars 2014

Gitt i medhold av Lov om film og videogram. Vedtatt av bystyret 12. februar 2014. Erstatter
konsesjonsbestemmelser vedtatt av bystyret 6.12.2000 med endringer av 17.6.2009.

1. Virkeområde
Bestemmelsene gjelder alle som med medhold i gjeldende Lov om film og videogram
med tilhørende forskrifter, har eller søker konsesjon for visning av film eller videogram i
næring (kinokonsesjon) i Kristiansand kommune.
2. Spesielle konsesjonsvilkår
a)
Etter søknad gis kinokonsesjon til eieren, enten virksomheten eies av enkeltpersoner,
selskaper, foretak eller sammenslutninger. Konsesjon kan ikke overdras og opphører
ved eierskifte. Ved eierskifte kan gjeldende konsesjon benyttes i en overgangsfase på
tre måneder mens søknad om ny konsesjon behandles.
b)

Konsesjon gis for det enkelte visningssted (eventuelt med flere saler), og kan ikke
overdras til andre adresser ved flytting eller utvidelse. Før konsesjon kan gis må
søker dokumentere at visningsstedet tilfredsstiller kravene til universell tilgjengelighet,
samt de krav Brannvesenet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og eventuelle andre offentlige
kontrollinstanser, stiller til slik virksomhet.

c)

Konsesjon til permanent kinodrift kan kun gis ved lokalisering i Kvadraturen eller
Kvadraturens randsone. Kinodriften må også være forenlig med
gjeldende bestemmelser i kommunedelplan for Kvadraturen og eventuell
reguleringsplan for det aktuelle området. Konsesjonærer i Kvadraturen kan etter
søknad etablere filialer i bydelssentra for visning av barne- og familiefilmer med
aldersgrense opp til 11 år.

d)

Konsesjonæren er forpliktet til å innarbeide kontrollrutiner som sikrer at gjeldende
aldersgrenser fastsatt av Medietilsynet håndheves ved visning av film. Beskrivelse av
kontrollrutinene skal inngå i den årlige rapporteringen tilbake til
konsesjonsmyndigheten, jfr pkt 5 b.

e)

Uføretrygdede skal innrømmes rabatterte billetter. Konsesjonæren plikter å
akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede, som gir gratis adgang for ledsager til
bevisets innehaver.

3. Krav til repertoar/filmtilbud
a)
Den som driver visning av film som hovednæring plikter å tilby et bredt utvalg av det
som finnes på markedet av norskspråklig film, barne- og ungdomsfilm og importert
film slik at repertoaret gjenspeiler mangfoldet i nasjonal og internasjonal
filmproduksjon.
- Utfra hva som er tilgjengelig av importert film, skal filmutvalget reflektere at
Kristiansand har en internasjonal befolkning.
- det skal være daglige visninger av barne- og familiefilmer
- med unntak for sommermånedene, skal det gis et ukentlig tilbud om
formiddagsvisninger.
- det skal vies spesiell plass til norskspråklig film
- maksimum 2/3 av antallet visninger per år kan være film fra USA.
b)

Filmene skal velges ut etter kvalitetskriterier; det vil si inneha en høy standard
innenfor sin sjanger.

c)

Repertoaret skal ikke være påvirket av konsesjonærens eventuelle interesser i
produksjon og distribusjon av film.

d)

Konsesjonæren skal være imøtekommende i forhold til samarbeid med kommunens
øvrige kulturliv om for eksempel festivaler og større arrangementer.

4. Saksbehandling
a)
Bystyret er konsesjonsmyndighet.
b)

Myndigheten for tildeling av midlertidig konsesjon i inntil 6 måneder er delegert til
kulturstyret. Myndigheten for tildeling av konsesjon for enkeltvisninger er delegert til
Rådmannen.

c)

Kommunen kan i enkeltstående tilfeller gi dispensasjon fra konsesjonsvilkårene,
særlig i forbindelse med tildeling av tidsavgrenset konsesjon.

d)

Vedtak i bystyret kan påklages til departementet etter reglene i forvaltningsloven.
Enkeltvedtak etter delegert myndighet kan påklages til kommunens klagenemnd.

5. Kontroll – sanksjoner
a)
Kommunen har rett til å gjennomføre nødvendig kontroll med at den
konsesjonspliktige virksomheten blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk.
b)

c)

Innen 1. april hvert år skal konsesjonæren levere særskilt rapport som redegjør for
hvordan bestemmelsene er oppfylt. Dersom betingelsene ikke anses oppfylt, kan
konsesjonsmyndigheten pålegge konsesjonæren å rette dette opp i løpet av
inneværende år. Ved ytterligere brudd på betingelsene kan konsesjon inndras for en
periode.
Ved alvorlige brudd på lov, forskrift eller disse konsesjonsbestemmelsene kan
bystyret inndra konsesjon med umiddelbar virkning.

6. Gyldighetstid
Konsesjon gis for en periode på inntil 5 år. Konsesjonsinnehaveren må søke om
forlengelse innen 6 måneder før konsesjonen utløper.
7. Ikrafttredelse
Disse konsesjonsbestemmelsene trer i kraft fra 1. mars 2014.

