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Betalingssatser kultursektoren 2022
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
Barn
Voksne
Honnør

2021
kr. 70,kr. 100,kr. 70,-

2022
80
110
80

Merknad
Matiné (seniorkino)

Billettprisene på Hitra kino ble sist hevet med 10,- kr pr. billett i 2016.

b) Reglement for kinobilletter
•

Aldersgrense for voksenbillett:
Aldersgrensen for voksenbillett er fra og med fylte 15 år.

•

Barnebillett:
Gjelder fra 2 år til og med fylte 14 år, dvs. fram til man fyller 15 år.
Barnebilletter kan kun kjøpes på forestillinger med starttidspunkt før kl. 18.00 og
kun på filmer med aldersgrense 12 år eller lavere.

•

Honnørbillett:
Gjelder mot fremvisning av honnørbevis, eller legitimasjon hvis man har fylt 67
år. Honnørrabatt gis kun til innehaver av honnørkort, dvs. man får honnørrabatt
for én billett per honnørkort.

Vurdering
Vi foreslår kun en moderat økning av billettprisene i 2022. Dette for å få publikum igjen tilbake
på kinoen etter koronapandemien og oppussing av lokalene.

Postadresse:
Rådhusveien 1

Org.nr.: 938 772 924
Bankkonto: 4223 59 80139

Telefon: 72 44 17 00
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

7240 Hitra

Skattekonto: 6345.06.16178

Internett: www.hitra.kommune.no

2) Hitra kulturskole

a) Kulturskoleavgiften (pr. år)
Tekst
Elever - individuelt
Elever - gruppe
Voksne

2021
kr 2.500
kr 2.000
kr 3.750

2022
Ingen endring
Ingen endring
Ingen endring

Merknad
1,5 kulturskoleavgift

Moderasjonsordninger
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.

b) Materialavgifter for aktivitetene i kulturskolen

Materialavgifter for aktiviteter i kulturskolen er pr. d.d. følgende:
Hva
Leie av instrumenter
Materialavgift billedkunst
Noter

Beløp pr. år
2022
kr 600,- Ingen endring
kr 500,- Ingen endring
Kostpris

Merknad
300,- pr. halvår
Lerret, maling, kullstift etc.
Noter til eget bruk

c) Salg av tjenester til lokale lag og foreninger

Kulturskolen selger dirigenttjenester til lokale lag og foreninger. Pr i dag gjelder dette:
Lokalt lag
Hitterklang
Strand skolekorps

Stilling

Sats pr. %
Beløp
20 %
kr 3.000,00
30 %
kr 1.666,67

kr 60.000
kr 50.000

Det viktig at egenandelen for lag og foreninger ikke blir så høy at det blir for kostbart å kjøpe
tjenester fra kulturskolen.
Forskjell i pris mellom lagene er fordi det ene er en voksenforening, det andre en barne- og
ungdomsforening.
Vurdering
a) 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).
Begrunnelsen for ingen økning i kulturskoleavgiften for 2022 er at vi fortsatt har en
forholdsvis svak søkning til kulturskolen samtidig som elevtallet i grunnskolen går noe ned.
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Det er derfor liten venteliste ved kulturskolen. En større økning i kulturskoleavgiften vil
kunne gi færre søkere.
b) Materialavgiftene og instrumentleie foreslås holdt uendret også i 2022.
c) Det foreslås ikke noen økning i satsene for lokale lag og foreninger i 2022.

3) Hitra bibliotek

a) Purregebyr (sist regulert i 2017)
Hva
1. gangs purring
2. gangs purring
3. gangs purring

2021

0,- kr
20,- kr
Erstatningskrav

2022
Ingen endring
Ingen endring
Ingen endring

Gjeldende satser ved gjentatt purring er i dag:
• 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.
Vurdering
Purregebyr og erstatningssatser for biblioteket ble sist regulert i 2017. Det foreslås ingen
endringer i purre- og erstatningsgebyrene for 2022.

4) Hitra kultursenter

a) Satser for leie av lokaler i Hitra kultursenter
•

Ungdomsbasen
Møtelokale med kjøkken for inntil 12 personer
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Timer
Inntil 4 timer
5 – 8 timer
Over 8 timer
•

Pris
Kr 100,- pr. time
Kr 500,Kr 1.000,-

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

Satsen for bruk av utstillingslokalene til salgsutstilling ble i 2020 endret fra 10 % til 15 %
provisjon ved bruk av utstillingslokalene på Hitra kultursenter.
Vurdering
Det foreslås ingen endringer i satsene for leie av kommunale lokaler eller provisjon ved bruk av
utstillingslokaler for 2022.

5) Svømmehallen

Betalingssatsene for bruk av svømmehallen er i 2021 slik:
Hvem
Barn
Honnør/student*
Voksne
Familie (2 voksne + 2 barn)
Klippekort barn (20 klipp)
Klippekort honnør (20 klipp)
Klippekort voksne (20 klipp)

2021
2022
40,- kr Ingen endring
55,- kr Ingen endring
70,- kr Ingen endring
140,- kr Ingen endring
600,- kr Ingen endring
800,- kr Ingen endring
1 000,- kr Ingen endring

* 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.
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Vurdering
Betalingssatsene for svømmehallen ble sist regulert i 2019. Det foreslås ingen endring av
satsene for 2022. 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 – 31.12.2022.
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