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Vedlegg 8:  
 
Betalingssatser for kultursektoren 2021 
 
 

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 
Hitra formannskap   

 
Vedlegg: 
  

Innstilling: 

Hitra Formannskap vedtar å legge ut til høring følgende forslag til betalingssatser for kultursektoren i 
2021: 
 

1) Hitra kino 
a) Betalingssatsene for kinoen 

Det foreslås ingen endringer i betalingssatsene for Hitra kino i 2021.  
 

2) Hitra Kulturskole 
a) Kulturskoleavgiften 

Det foreslås ingen økning i kulturskoleavgiften for 2021.  
b) Materialavgifter 

Det foreslås ingen endringer i andre avgifter for kulturskoleelevene i 2021 
 

3) Hitra Bibliotek 
a) Purregebyrer 

Det foreslås ingen endringer av satsene for 2021. 
b) Erstatningssatser 

Det foreslås ingen endringer av satsene for 2021. 
 

4) Hitra kultursenter 
Det foreslås ingen endringer i satsene for 2021. 

 
5) Hitra Svømmehall 

Det foreslås ingen endringer av satsene for bruk av svømmehallen i 2021. 
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Side 2 
 

Årlig regulering av betalingssatser og gebyrer i kultursektoren. 
 
 
Saksopplysninger 
Kulturenheten foreslår at følgende betalingssatser for 2021 legges ut på høring: 
 

A. Lovverk 
Det er ikke hjemlet i lov hva betalingssatsene for kulturskole, bibliotek, kino, idrettsanlegg etc. skal 
være. Det er derfor opp til kommunestyre å fastsette betalingssatsene for disse områdene i Hitra 
kommune. 
 

B. Betalingssatser 
1) Hitra kino 
a) Billettprisene på Hitra kino:   
 

Tekst 2020 2021 Merknad 
Barn kr. 70,- Ingen endring  
Voksne kr. 100,- Ingen endring  
Honnør kr. 70,- Ingen endring Matiné (seniorkino) 

  
Billettprisene på Hitra kino ble sist hevet med 10,- kr pr. billett i 2016. 
 
For sammenlignbare kinoer er prisene pr. i dag (hentet på nettet): 
 

Kino Barn Voksne Merknad (ordinære visninger) 
Vinstra kino 80 115 + 5 kr for kjøp i kasse 
Frøya kino 90 135 Ny kinosal. Ikke oppdatert priser pga korona 
Orkdal kino 80 100  
Ørland kino 95 110  
Melhus kino 90 110  

 
 
b) Aldersgrense for voksenbillett: 
Aldersgrensen for voksenbillett er 15 år. 
 
Billettinntekter og inntekter fra kinokiosken i budsjettet 

Avdeling Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Merknad 
Kinoen 712.942 791.449 550.700 Inkl. kinokiosk 

 
 
Vurdering 
Billettprisene ved de ulike kinoene varierer mer nå enn tidligere. Flere av kinoene opererer med egne 
priser for 3D visninger. Det foreslås ingen økning i billettprisene i år, og det foreslås å ha samme priser 
på 2D og 3D visninger. Det selges honnørbilletter både på matiné og andre forestillinger. 
 
Begrunnelsen for å holde billettprisene på samme nivå er at kinosalen begynner å bli merkbart slitt. 
Både lerret og lydanlegg holder ikke lengre god nok kvalitet til å forsvare en økning i billettprisen. Hitra 
kino skal i løpt av 2020 vurderes av et eget utvalg, og det skal gjøres valg vedr. fremtiden til kinoen. I 
påvente av utvalgets innstilling foreslås det at billettprisene holdes uendret på dagens nivå.  
 
 
2) Hitra kulturskole 
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Kulturskoleavgiften er p.t. satt til kr 2.500 pr skoleår (sist regulert i 2020). Gruppeaktiviteter koster kr 
2.000 pr år (sist regulert i 2020). Det ble i 2009 innført 50 % søskenmoderasjon, og i 2013 ble det 
innført 50 % aktivitetsmoderasjon i kulturskolen. 
 
For sammenlignbare kulturskoler er prisene pr. i dag: 
 
Kulturskole Pr. år 

høy sats 
Andre satser/merknader 

Ørland kulturskole kr 3.100 Grupper kr 2.600 
Instrumentlån kr 500 pr år 

Frøya kulturskole kr 2.400 Grupper kr 1.700 pr år 
Instrumentlån kr 600 pr år 

Orkanger kulturskole kr 2.860 kr 1.430 for de under 7 år  
Instrumentleie kr 600 pr år 

Indre Fosen kulturskole kr 3.036 kr 2.431 for dans 
 

Heim kulturskole kr 2.970 Grupper kr 1.430 
Instrumentleie kr 400 

 
Alle prisene er hentet ved besøk på kommunens/institusjonens hjemmesider, det tas derfor forbehold 
om sidene er oppdaterte. Prisene gjelder for 2020. 
 
 
Materialavgifter for aktivitetene i kulturskolen 
Materialavgifter for aktiviteter i kulturskolen er pr. d.d. følgende: 

 
Hva Beløp pr. år 2021 Merknad 
Leie av instrumenter kr 600,- kr 600.- 300,- pr. halvår 
Noter Kostpris Kostpris Noter til eget bruk 
Materiellavgift 
billedkunst 

kr 500,- kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. 

 
Kulturskoleavgift for voksne 
Kulturskoleavgift for voksenelever holdes uendret på kulturskoleavgift x 1,5 
 
Moderasjonsordning 
Kommunen har tidligere vedtatt følgende moderasjonsordninger: 

• Søskenmoderasjon  50% 
• Aktivitetsmoderasjon 50 % 
• Opplevelseskortet 50 % 

 
Følgende presisering er tidligere lagt til i reglementet: 

- Moderasjon for 2. plass (søsken eller samme bruker) er 50 %. Moderasjonen gis på den 
rimeligste elevplassen. 

 
Dvs. at alle familier betaler 1 hel kulturskoleavgift, men får 50 % moderasjon på øvrige elevplasser i 
kulturskolen. Dette er en meget god moderasjonsordning og god familiepolitikk.  
 
Elevinntekter i budsjettet 

Avdeling Regnskap 2017 Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Budsjett 2020 Merknad 

Kulturskolen 297 517 281.478 256.260 200.000 Færre elever 
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Vurdering 
Kulturskoleavgiften på Hitra ligger litt under sammenlignbare kommuner, mens nabokommunen ligger 
litt under vårt nivå igjen, spesielt på gruppeundervisning. 
 
Kulturskoleavgiften ble i 2020 økt moderat. For ordinær kulturskoleplass med kr 100 og for 
gruppeaktivitet kr 400. For gruppeaktiviteten dans ble materialavgiften på kr 200 fjernet slik at reell 
økning var på kr 200. Det foreslås ingen endring på kulturskoleavgiften i 2021. 
 
Nivået på de andre materialavgiftene og instrumentleie foreslås holdt uendret også i 2021.  
  
På sikt tenker en at all undervisning likestilles og gis samme kulturskoleavgift, dette kan innarbeides 
over flere år.  
 
Begrunnelsen for ingen økning i år i kulturskoleavgiften er at vi ser en svakere søkning til kulturskolen 
samtidig som elevtallet i grunnskolen går noe ned. Det er derfor liten eller ingen venteliste ved 
kulturskolen. En større økning i kulturskoleavgiften vil kunne gi enda færre søkere.  
 
 
3) Hitra bibliotek 
a) Purregebyr (sist regulert i 2017) 
Gjeldende satser ved gjentatt purring er i dag:  

o 1. gangs purring, gratis   
o 2. gangs purring kr. 20,-  

Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. 
Purregebyret gjelder bare lånere i lånegruppe «voksen» (f.o.m. 18 år). 
 
 
b) Erstatningssatser 
Lånere forplikter seg til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter enhver tids gjeldende satser (jfr. 
Låneregler for Hitra bibliotek). 
 
Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiell:  

• Låner må erstatte faktisk pris for tapt/skadet materiell (veiledende pris for innkjøp av 
tilsvarende materiell).  

• Generell erstatningssats er kr. 250,- for materiell som er utgått (ikke kan erstattes). 
 
Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte etter avtale med biblioteket. 
Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt.  
 
Omkostninger/gebyrer kommer i tillegg. 
 
Salgsinntekter i budsjettet 

Avdeling Regnskap  
2017 

Regnskap 2018 Regnskap 
2019 

Budsjett 2020 Merknad 

Biblioteket 30.062 42.758 38.733 15.420 Inkl. billettsalg 
 
Regnskapsbeløpet for 2017 er etter at det ikke har vært kjørt erstatningssaker på flere år. Nå kjøres det 
regelmessig. Beløpet for 2018 og 2019 inneholder også billettinntekter til arrangementer på biblioteket.  
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Vurdering 
Purregebyr og erstatningssatser for biblioteket ble sist regulert i 2017. Det har vist seg vanskelig å 
inndrive purregebyrer, det foreslås derfor ingen endringer i purre- og erstatningsgebyrene for 2021. 
 
 
4) Hitra kultursenter 
a) Satser for leie av lokaler i Hitra kultursenter 
 
Ungdomsbasen og sceneområdet på biblioteket  
 

• Ungdomsbasen 
Møtelokale med kjøkken for inntil 12 personer 
 
 
 
 
 
 

• Sceneområdet 
Foredrag, møter etc. for inntil 50 personer 
Samme timepris som Ungdomsbasen 

 
Det skilles mellom ideelle organisasjoner og kommersiell aktører ved leie. Ideelle organisasjoner og 
kommunale avdelinger betaler ikke leie. 

 
• Musikkbingene 

Kr 250,-  pr. gang og kr. 1.000 pr mnd. 
Barn/ungdom i kulturskolealder bruker bingene gratis 

 
 
b) Kjøp av tjenester fra kommunen 

• 15 % av salgsinntekter ved bruk av utstillingslokalene på biblioteket  
• 10 % av salgsinntekter ved salg av billetter via kommunens billettsystem  

 
 
Vurdering 
Det foreslås ingen endringer i satsene for leie av kommunale lokaler for 2021. 
Satsen for bruk av utstillingslokalene til salgsutstilling ble i 2020 endret fra 10 % til 15 % provisjon ved 
bruk av utstillingslokalene på Hitra kultursenter. 
 
 
5) Svømmehallen 
Betalingssatsene for bruk av svømmehallen er i 2020 slik: 
 

Hvem 2020 Endring fra 2019 
Barn 40,- kr  
Honnør/student* 55,- kr Nytt fra 2020 
Voksne 70,- kr + 10,- kr 
Familie (2 voksne + 2 barn) 140,- kr + 10,- kr 
Klippekort barn (20 klipp) 600,- kr  

Timer Pris 
Inntil 4 timer Kr   100,- pr. time 
5 – 8 timer Kr    500,- 
Over 8 timer Kr 1.000,- 
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Klippekort honnør (20 klipp) 800,- kr Nytt fra 2020 
Klippekort voksne (20 klipp) 1 000,- kr  

 
* Studentpriser ved fremlagt gyldig studentbevis innen fylte 28 år. 
 
Fra 2019 til 2020 ble satsene for voksen og familie økt med 10 kr, samt at det ble innført 
honnør/studentpris i svømmehallen samt klippekort for honnør. 
 
Nabokommunen Frøya har følgende satser i 2020: 
 

Barn 44,- kr 
Voksne 88,- kr 
Familie (Min. 1 voksen og 1 barn) 182,- kr 
Klippekort barn (20 klipp) 437,- kr 
Klippekort voksne (20 klipp) 875,- kr 

 
Bassenget på Hitra og Frøya kan ikke umiddelbart sammenlignes da det er et større basseng på Frøya. 
 
 
Vurdering 
Betalingssatsene for svømmehallen ble sist regulert i 2019. Det foreslås ingen endring av satsene for 
2021. Vurdering av satsene er gjort i samarbeid med leder v/Hitrahallene. 
 
 

C. Generelt 
3.1 Betalingsperioder  

Kulturskoleavgiften betales 2 ganger pr. år, for høsthalvåret og for vårhalvåret. Utmeldingsfristen for 
høsthalvåret er 1. mai, og for vårhalvåret 1. desember. Ved for sen utmelding er det en mellomfrist (31. 
august og 31. januar) som gir halv avgift for gjeldende halvår. 
 

 
3.2 Endringer i betalingsregulativet  

Betalingsregulativ for kultursektoren vedtas normalt en gang i året, i forbindelse med 
budsjettprosessen knyttet til kommende budsjett for kommunen hvert år. Satsene fastsettes av 
kommunestyret, og endringer kan kun skje etter nytt vedtak i kommunestyret.  
 
 
3.3 Gyldighetsperiode  
Betalingsregulativ for kultursektoren gjelder for perioden 01.01 – 31.12.2021. 
 
 
 
 


	Innstilling:

