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Kinoen ‐ en viktig del av det
kulturelle og sosiale livet
En levedyktig kulturinstitusjon
Den første permanente kinoen i Norge ble åp‐
net i 1904. Populariteten til det nye mediet
vokste raskt, og i de største byene ble det i løpet
av kort tid etablert flere private kinoer. Det var
for eksempel 8 faste kinolokaler i drift i Stav‐
anger i 1911. Med kinoloven av 1913 ble konse‐
sjonsmyndigheten for kinodrift overført fra po‐
litiet til kommunene, noe som i stor grad ledet
til en kommunalisering av kinodriften. Kinoer er
fortsatt ofte (del)eid av kommuner, men der er
også enkelte større private aktører som driver
kinovirksomhet i Norge.
Filmen som kunstart og kinoen som kulturinsti‐
tusjon har vært i en kontinuerlig utvikling siden
1904. De siste årene er det den teknologiske ut‐
viklingen som i størst grad har preget kinodrif‐
ten. Teknologisk utvikling har endret selve kino‐
driften/‐tilbudet, men har også ledet til økt kon‐
kurranse fra nære substitutter som DVD/Blu‐

Ray og senere fra ulike strømmetjenester. Ki‐
noen står også overfor økt konkurranse fra
andre kultur‐ og fritidstilbud.
Kinoen er i dag likevel en kjerneinstitusjon i det
kulturelle og sosiale livet. Kinoen er en sentral
del av kulturtilbudet gjennom å ha et stort antall
besøkende som representerer et bredt spekter
av brukergrupper. Kinoen bidrar til mangfold i
kulturtilbudet, og samlokalisering av kinoen
med kulturhus og andre kulturtilbud legger til
rette for samarbeid og positive synergieffekter
mellom tilbudene.
Et kinobesøk kombineres ofte med andre aktivi‐
teter, og genererer således betydelige positive
ringvirkninger for det øvrige kultur‐, handels‐ og
utelivstilbudet i kommunene. Kinoen bidrar på
denne måten til å vitalisere bylivet. Kinodriften
er således en sentral faktor i kommunenes sen‐
trumspolitikk og byutvikling.
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SF Kino Stavanger/Sandnes AS
SF Kino Stavanger/Sandnes AS er det største sel‐
skapet i Stavanger‐regionen som driver kino‐
virksomhet, og et av de største kinoselskapene
i landet. Svensk Filmindustri Kino AS (49 %),
Stavanger kommune (33,15 %) og Sandnes
kommune (17,85 %) er aksjonærer i selskapet.
Det offentlige og private eierskap har bidratt til
en profesjonell og forretningsmessig drift kom‐
binert med et tjenestetilbud karakterisert ved
bredde og høy kvalitet. Kjedetilhørigheten til SF
Kino har hatt og vil ha stor betydning for selska‐
pets utviklingen. Kjedetilhørigheten gir en rekke
stordriftsfordeler gjennom felles innkjøp, avta‐
ler, systemer mv. Dette gjelder bl.a. filmleieav‐
taler med distributører. Distributørene styrer
hvilke filmer som er tilgjengelig på det norske
markedet og mottar en betydelig andel av kino‐
selskapenes billettinntekter.
Selskapet har til formål å drive kinovirksomhet
og annen virksomhet som understøtter kjerne‐
virksomheten. Selskapet skal fremme interesse
for filmen som kunstart og kinoen som attraktiv
arena for visning av film. Selskapet skal tilby et
allsidig utvalg av film basert på kvalitetskriterier
og vie filmtilbud til barn og unge spesiell opp‐
merksomhet. Selskapet kan også drive nærings‐
virksomhet med relevans for kjernevirksomhe‐
ten, enten selv eller i samarbeid med andre.
SF Kino Stavanger/Sandnes AS har forretnings‐
adresse i Stavanger. Selskapet driver kinovirk‐
somhet i leide lokaler i Stavanger (Sølvberget,
Stavanger kulturhus) og Sandnes (Amfi Vågen).
Det har de siste årene blitt gjennomført betyde‐
lige investeringer i kinosentrene i form av digi‐
talisering, nye lydanlegg, nye lerret, nye stoler
og utvidelse av kapasiteten med flere nye saler.
SF Kino Stavanger har i dag 11 kinosaler med til
sammen 1358 sitteplasser. SF Kino Stavanger
var den første kinoen i Norden som åpnet en
luksussal. SF Kino Sandnes har i dag 7 kinosaler
med til sammen 887 sitteplasser. Sal 7 er en luk‐
sussal med 56 seter. Selskapet driver også
kioskvirksomhet ved kinoene.
SF Kino Stavanger/Sandnes AS hadde i 2014 et
samlet besøk på 736.217. Norske filmers andel

av besøket var på 18,3 %. Selskapet hadde en
samlet omsetning på kr 104,6 mill. og et årsre‐
sultat etter skatt på kr 10 mill. Billettomset‐
ningen i 2014 ble på kr 74 mill. Selskapet for‐
midlet om lag 275 titler, hvorav de 10 mest
sette filmene utgjorde 24,9 % av det totale be‐
søket. Selskapet hadde i snitt 29 årsverk i 2014.

Eierstrategi
De offentlige aksjonærene er både eiere og
konsesjonsmyndighet overfor selskapet. Kom‐
munene fastsetter konsesjonsbetingelser for
visning av film i næring med hjemmel i Lov om
film og videogram. Søknader om konsesjon og
endringer i konsesjonsbetingelsene behandles i
kommunene Stavanger og Sandnes av hen‐
holdsvis Kommunalstyret for kultur og idrett
(KKI) og Sandnes bystyre. Konsesjonene for pe‐
rioden 2016‐2019 tildeles i 2015.
Av konsesjonsbetingelsene framgår det bl.a. at
konsesjonæren plikter å tilby et bredt utvalg av
norsk og utenlands film som gjenspeiler mang‐
foldet i den årlige filmproduksjonen. Filmene
skal velges ut etter klare kvalitetskriterier, og
det skal legges vekt på å ha et filmtilbud til men‐
nesker i alle aldersgrupper. Det inngår også be‐
stemmelser som regulerer lokaliseringen av
kinovirksomheten.
Kommunene legger vekt på opptre ryddig i ut‐
øvelsen av rollene som både konsesjonsmyn‐
dighet og aksjonær i selskapet som forestår
kinodriften. De kulturpolitiske målene knyttet til
kinodriften vil således primært fastsettes i kon‐
sesjonsbetingelsene. Aksjonærenes mål for sel‐
skapets virksomhet og forventinger til selska‐
pets forretningsdrift fastsettes i en eierstrategi.
Aksjonærene har utarbeidet en felles eierstra‐
tegi som bl.a. definerer kjernevirksomheten og
kjerneområdet, angir retningslinjer for organi‐
seringen og styringen av selskapet, angir finan‐
sielle målsettinger mv. Eierstrategien skal såle‐
des bidra til å sikre en sunn forretningsdrift og
sikre at konsesjonsbetingelsene og det ved‐
tektsfestede formålet ivaretas på en tilfredsstil‐
lende måte. Eierstrategien vil derigjennom gi
føringer for styrets forvaltningen av selskapet
og gi representantene på generalforsamlingen
et mandat i utøvelse av eierskapet.
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daterte fasiliteter. Dette for å bevare attrak‐
tiviteten til kinotilbudet og derigjennom
styrke konkurransekraften opp mot nære
substitutter som f.eks. strømmetjenester,
samt andre kultur‐ og fritidstilbud.

1. Aksjonærenes mål for selskapet
Aksjonærene fastsetter mål og trekker opp ram‐
mer for virksomheten til selskapet i vedtektene.
Motivasjonen for eierskapet og målene for sel‐
skapets virksomhet utdypes i eierstrategien.
Aksjonærenes motivasjon for eierskapet i SF
Kino Stavanger/Sandnes AS er å bidra til å vide‐
reutvikle kinoen som et konkurransedyktig kul‐
turtilbud som er kjennetegnet av høy kvalitet,
mangfold i tilbudet og et bredt spekter av bru‐
kergrupper. Virksomheten skal samtidig drives
etter forretningsmessige prinsipper og skal så‐
ledes gi aksjonærene en tilfredsstillende avkast‐
ning på den investerte kapitalen.
Aksjonærene har målsettinger om at:
‐ Selskapet skal ha moderne kinosentra som
har ny teknologi for filmfremvisning og opp‐

‐

Selskapet skal tilby et allsidig utvalg av både
norske og utenlandske filmer som gjenspei‐
ler mangfoldet i norsk og internasjonal film‐
produksjon. Programmeringen skal baseres
på klart definerte kvalitetskriterier. Bredden
i utvalget skal i seg selv bidra til å stimulere
til interessen for filmen som kunstart.

‐

Selskapet skal søke å inngå samarbeid med
ulike kultur‐/næringsaktører i regionen for å
bidra til å fremme kinoen som kulturinstitu‐
sjon. Slike samarbeid kan etableres med kul‐
turinstitusjoner som kinoen er samlokalisert
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med, festivaler, lokale filmproduksjonsmiljø,
utdanningsinstitusjoner, cinematek mv.
‐

‐

Selskapet skal legge vekt på å ha et filmtil‐
bud for ulike grupper i samfunnet, herunder
for alle aldersgrupper og personer med ulik
kulturbakgrunn. Kinoen er en kulturinstitu‐
sjon som er særlig viktig for barn og unge.
Filmtilbud til barn og unge skal av den grunn
vies spesiell oppmerksomhet.
Selskapet skal drives etter forretningsmes‐
sige prinsipper for å sikre grunnlaget for
framtidig drift, muliggjøre nødvendige in‐
vesteringer i kinosentrene, gi en konkurran‐
sedyktig avkastning mv. Selskapet skal in‐
nenfor rammen av formålet søke å genere
inntekter (utover billettinntekter) som kan
bidra til å understøtte kjernevirksomheten.

2. Kjernevirksomhet og kjerneområde
Aktivitet med relevans for kjernevirksomheten
Kjernevirksomheten til SF Kino Stavanger/Sand‐
nes AS skal være å drive kinematografvirksom‐
het. Selskapet skal ikke forestå produksjon og
distribusjon av film. Kjernevirksomheten er for
øvrig definert gjennom det vedtektsfestede for‐
målet, konsesjonsbetingelsene og aksjonære‐
nes mål for selskapet, jf. pkt. 1. i eierstrategien.
Selskapet kan i henhold til formålet også drive
næringsvirksomhet/‐utvikling med relevans for
kjernevirksomheten, enten selv eller i samar‐
beid med andre. Selskapet er i dag aksjonær i
tre selskap som har virksomhet med relevans
for kjernevirksomheten. Selskapet driver videre
kioskvirksomhet i tilknytning til kinosentrene.
Denne aktiviteten står for en betydelig andel1 av
selskapets samlede omsetning, og bidrar til å
understøtte kjernevirksomheten.

‐

‐

‐

Selskapets valg om å etablere/delta i ny
virksomhet skal primært være basert på be‐
driftsøkonomiske vurderinger knyttet til av‐
kastning og risiko.
Det bør vurderes hvorvidt partnerskap med
andre aktører kan være en hensiktsmessig
måte å redusere risiko.
Engasjement i ny virksomhet skal ikke være
egnet til å svekke kjernevirksomheten øko‐
nomisk, kapasitetsmessig, omdømmemes‐
sig eller på annen måte.

Kjerneområde
Kommunene Stavanger og Sandnes er kjerne‐
området til SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Per‐
manent kinodrift skal lokaliseres i sentrum av de
aktuelle byene.2 Annen virksomhet kan lokalise‐
res utenfor sentrum. Selskapet kan også etab‐
lere virksomhet i andre byer/tettsteder i Stav‐
anger‐regionen.
Beslutning om å etablere ny permanent kino‐
drift andre steder i regionen, skal hovedsakelig
være basert på kommersielle hensyn. Kinodrif‐
ten skal således ha et besøksgrunnlag som mu‐
liggjør en varig lønnsom drift, og dermed for‐
hindrer kryss‐subsidiering fra de etablerte kino‐
sentrene. Ved etablering av ny kinodrift skal be‐
søksgrunnlaget og konkurransesituasjonen i
hele regionen vurderes nærmere.

3. Organisering av virksomheten
SF Kino Stavanger/Sandnes AS skal organisere
virksomheten på en måte som bl.a. sikrer en til‐
fredsstillende styring og kontroll, begrenser ri‐
siko og gir fleksibilitet med hensyn til å inngå i
samarbeid. Dette er i stor grad ivaretatt med
gjeldende organisering.

Ved eventuelle nye engasjement i virksomhet
med relevans for kjernevirksomheten, skal føl‐
gende vurderinger ligge til grunn:

Kinodrift og kioskvirksomhet ved kinosentrene
er i dag organisert i SF Kino Stavanger/Sandnes
AS. Selskapet er videre aksjonær i Filmparken
AS (1,5 %) som driver utleie av studioer og kon‐
torlokaler, samt Kinovasjon Norge AS (6,83 %)
som driver med distribusjon av kinoreklame.
Dette eierskapet er hovedsakelig historisk be‐
tinget og selskapet vil vurdere hvorvidt aksjene
bør avhendes. Selskapet er også medlem av

1

2

I overkant av 25 % av omsetningen i 2014.

Lokaliseringen reguleres også av kommunenes
konsesjonsbetingelser.
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sentrumsforeningene Sandnes Sentrum AS og
Stavanger Sentrum AS.
Dersom permanent kinodrift etableres andre
steder i regionen bør det vurderes hvorvidt det
er formålstjenlig å skille ut virksomheten i eget
datterselskap. Dette vil kunne bidra til å redu‐
sere risikoen ved engasjementet.

4. Eierstyring og selskapsledelse
Aksjonærene i SF Kino Stavanger/Sandnes AS
legger til grunn et langsiktig, aktivt og forutsig‐
bart eierskap i selskapet. Virksomheten skal sty‐
res med utgangspunkt i anerkjente prinsipper
for god eierstyring og selskapsledelse.
‐ Styret
Styret består av 7 medlemmer og 4 vararepre‐
sentanter, hvorav 2 medlemmer og 1 vararep‐
resentant velges av og blant de ansatte. Én vik‐
tig oppgave for aksjonærene er å velge et styre
som kan forvalte selskapet på en god måte gjen‐
nom å ha kompetanse, erfaring og kapasitet ut
ifra selskapets egenart.
Det kan anvendes valgkomité i forbindelse med
styrevalg dersom aksjonærene finner dette for‐
målstjenlig. Valgkomiteen oppnevnes av og gis
mandat av generalforsamlingen. Aksjonærene
skal da fremme forslag til styrekandidater for
valgkomiteen.3 Det bør fremmes forslag til flere
kandidater enn antallet som skal velges, herun‐
der kandidater av begge kjønn. Dette for å legge
til rette for valgkomiteens arbeid.
Ved styrevalg skal det tas utgangspunkt i blant
annet følgende kriterier:
‐
‐
‐

Styrerepresentasjonen skal reflektere eier‐
strukturen i selskapet.
Det skal bestrebes å oppnå kjønnsbalanse.
Styret bør som kollegium ha kompetanse in‐
nenfor følgene områder: Bransjekunnskap/
fagkunnskap knyttet til kjernevirksomheten.
Kompetanse innenfor økonomi, juss, mar‐
kedsføring, ledelse, organisasjonsutvikling,
styrearbeid mv. kan også være aktuelle kri‐
terier.

‐

‐

‐

Styret bør ha representasjon fra folkevalgte
i eierkommunene. Dette for å sikre at styret
har kunnskap om offentlig forvaltning, her‐
under innsikt i beslutningsprosesser og den
politiske og administrative organiseringen i
eierkommunene.
Styrets samlede kompetanse bør ses i sam‐
menheng med selskapets behov og stilling
på det aktuelle tidspunktet.
Ved en eventuell bruk av valgkomité så skal
komiteen avgi en skriftlig innstilling til gene‐
ralforsamlingen.

Godtgjøringen til styret bør holdes på et mode‐
rat nivå. Det skal ses hen til andre sammenlign‐
bare selskap ved fastsettelsen av nivået på
godtgjøringer.
‐ Generalforsamling
Aksjonærenes eierstyring skal kun utøves gjen‐
nom generalforsamlingen som er selskapets
øverste myndighet. Generalforsamlingen skal
utøve eierskapet i tråd med vedtektene, eier‐
strategien, konsesjonsbetingelsene mv. På ge‐
neralforsamlingen har hver aksje en stemme.
Innkalling og sakspapirer til generalforsamlinger
bør sendes ut uten ugrunnet opphold og senest
tre uker i forkant av møtet.
‐ Eiermøter/kontaktmøter
Selskapet og aksjonærene kan ta initiativ til å
innkalle samtlige aksjonærer til et eiermøte der‐
som det er behov for en uformell drøfting av en
aktuell sak. Formålet vil da hovedsakelig være å
foreta prosessuelle avklaringer i aktuelle saker.
Dette kan være aktuelt i forbindelse med stra‐
tegiske valg/planer av vesentlig betydning eller
ved større investeringer. Eiermøtet har ikke
beslutningsmyndighet.
Den enkelte aksjonær kan også ta initiativ til å
avholde egne kontaktmøter mellom selskapets
ledelse og relevant organ hos aksjonæren. Kon‐
taktmøtene skal sikre en løpende informasjons‐
utveksling mellom partene.

3

Valgkomiteen bør få seg forelagt CV for de ulike
kandidatene.
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‐ Likebehandling av aksjonærene
Likebehandling av aksjonærene skal være et
grunnleggende prinsipp. Selskapet skal til en‐
hver tid søke å likebehandle aksjonærene med
hensyn til transaksjoner med aksjonærer, infor‐
masjonstilgang, involvering mv.

selskapet. Resultat‐/avkastningskravene tar av
den grunn utgangspunkt i gjennomsnittlig årlig
resultat/avkastning siste 5 år. Aksjonærene har
følgende resultat‐/avkastningskrav:
‐ Selskapet skal ha en resultatgrad4 på mini‐
mum 12 % (snitt 2009‐2013 ‐ 12 %).

‐ Samfunnsansvar
SF Kino Stavanger/Sandnes AS skal være bevisst
sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar bør inte‐
greres i selskapets strategiarbeid, den løpende
virksomhetsstyringen og i selskapets rapporte‐
ring. Selskapet bør også utarbeide etiske ret‐
ningslinjer tilpasset selskapets virksomhet. Sty‐
ret har ansvar for å påse at selskapet utarbeider
og følger opp etiske retningslinjer.
‐ Meroffentlighet
SF Kino Stavanger/Sandnes AS er ikke omfattet
av offentlighetsloven da selskapet "hovudsakleg
driv næring i direkte konkurranse med og på
same vilkår som private", jfr. offl. § 2 annet ledd.
Meroffentlighet må således praktiseres i den ut‐
strekning konkurransesituasjonen tillater. Det
bør i størst mulig grad være transparente be‐
slutningsprosesser. Innkallinger og protokoller
for generalforsamlinger skal gjøres lett tilgjeng‐
elige på selskapets nettsider.

5. Avkasting og utbytte
Eierskapet i SF Kino Stavanger/Sandnes AS er
motivert ut ifra aksjonærenes ønske å bidra til å
videreutvikle kinoen som kulturinstitusjon. Eier‐
skapet er også finansielt motivert, og aksjonæ‐
rene ønsker å bidra til at selskapet videreutvik‐
les som en bærekraftig og lønnsom kulturbe‐
drift. Aksjonærenes avkastningskrav og utbytte‐
forventing skal gjenspeile balansegangen mel‐
lom de forannevnte hensyn. Aksjonærene øns‐
ker å sikre en effektiv kapitalisering av selska‐
pet. Styret skal til enhver tid påse at selskapet
har en forsvarlig likviditet og egenkapital ut fra
risikoen ved og omfanget av virksomheten.
‐ Resultat‐/avkastningskrav
Aksjonærene forventer en konkurransedyktig
avkastning på den investerte kapitalen. Aksjo‐
nærene legger til grunn et langsiktig eierskap i
4

Resultatgrad = ((Driftsresultat + Finansinntekter)
*100))/Driftsinntekter.

‐ Selskapet skal ha en egenkapitalrentabilitet5
på minimum 23 % (snitt 2009‐2013 – 26 %).
‐ Selskapets investeringsbeslutninger skal ba‐
seres på hvorvidt internrenten (IRR)6 er over
et avkastningskrav i intervallet 8‐12 % (av‐
hengig av prosjektets karakter).
‐ Utbytte
Styret avlegger årsregnskap, med forslag om
disponering av årsresultat, for ordinær general‐
forsamling. Styret foreslår således nivået på et
eventuelt utbytte. Generalforsamlingen kan
ikke vedta et høyere utbytte enn det styre fore‐
slår. Aksjonærene har likevel forventninger om
en direkteavkastning, som kommer til uttrykk i
utbytteforventingen fastsatt i eierstrategien:
Utbytteforventning:
‐ Basert på en forventet resultatgrad på mini‐
mum 12 %, har aksjonærene en forventning
om et gjennomsnittlig årlig utbytte på mini‐
mum 6 MNOK.
‐ Dersom egenkapitalandelen er under 20 %
eller selskapet står overfor særskilt store in‐
vesteringsbehov, bør utbytteandelen redu‐
seres slik at en større andel av resultatet kan
tilføres den bokførte egenkapitalen.

6. Revidering av eierstrategien
Eierstrategien skal revideres minimum én gang
hvert fjerde år (i løpet av kommunevalgperio‐
den). Eierstrategien skal således legge til rette
for et langsiktig å forutsigbart eierskap. Eierstra‐
tegien skal ellers revideres ved behov, herunder
ved vesentlige endringer i selskapets virksom‐
het, rammevilkår, økonomiske stilling o.l.

5

Egenkapitalrentabilitet = (Ordinært resultat før
skatt *100)/Gjennomsnittlig egenkapital
6
Angir prosjektets avkastning i prosent.
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