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Budsjettregulering renovering av Nordkapp kino 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar en tilleggsbevilgning på inntil kr. 454.000 for full finansiering av 
prosjektet renovering av Nordkapp kino og kultursal. Totalrammen for prosjektet vil da være på 
kr. 2.329.000,-.  
 

Saksutredning 
Det henvises til sak i Kommunestyret 9.6.2016 sak 58/16, renovering av kinosalen. 
Kommunestyret vedtok renovering av kinosalen med et budsjett på kr 1.875.000,- inklusive 
tilskudd fra spillemidler.  
 
Det er gjennomført en forprosjektering på renovering av Nordkapp kino og kultursal.  
Prosjekteringen er gjennomført av HRprosjekt i Alta. Det er blitt innhentet tilbud og priser fra 
aktuelle leverandører på de ulike elementene som prosjektet består av. 
Prosjekteringen viser at prosjektets kostnadsramme vil bli på kr 2 156 000, pluss en reserve på 8 
% som utgjør et tillegg på kr 172 000. I opprinnelig kostnadsberegning var det ikke innarbeidet 
reserve.  
Total kostnadsramme inkludert reserve vil da komme på kr. 2.329.000, en merkostnad på inntil 
kr 454 000 i forhold til det opprinnelige budsjettet. Alle priser er eks mva.  
 
Anskaffelse av nytt lyd- og lysanlegg utgjør kr. 294.000,- av kostnadene.  
Bakgrunn for anskaffelse av lyd- og lysanlegg er at scenen ved Nordkapp kino og kultursal skal 
gjøres mer tilgjengelig og attraktiv for kulturformidling for publikum og artister. Rådmannen 
anbefaler at dette fortsatt inkluderes som en del av prosjektet.  
  
Nordkapp kommune fikk i oktober 2016 tilsagn på spillemidler fra Finnmark fylkeskommune på 
kr 603.000,- til prosjektet. Kommunen har anledning til å fremme søknaden for ny vurdering 
med oppdatert kostnadsoverslag. Kriteriene for tilsagn på spillemidler er inntil 1/3 av 
kostnadsrammen for prosjekter.  
Prosjektet kan etter søknad tildeles inntil 1/3 av de totale kostandene for prosjektet fra 
spillemidlene med ny kostnadsramme på kr. 2.329.000. En ny søknad kan fremmes i 



søknadsprosessen Finnmark fylkeskommune har for 2017, med søknadsfrist 1 juli.  Behandling 
av søknaden vil foreligge i oktober 2017.  
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