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Drammen kino - virksomheten

• Eierskap

- Drammen kommune eier 1/3 av aksjene 

- Nordisk Film eier 2/3 av aksjene

• Drammen kino består av 6 saler og 920 sitteplasser og med moderne teknologi

• Kinoen skal drives på forretningsmessig prinsipp

• Antall medarbeidere er 35/15 årsverk



Vedtekter

• Vedtektsendring

–Sikret utbyttemulighet

–Vedtektene og aksjonæravtalen legger viktige rammer for virksomheten

–Alle norske spillefilmer som finansieres med støtte fra det offentlige skal 

vises

–Selskapet skal ha løpende samarbeid med Drammen kommunes kultursektor

–Daglig fremvisning av barnefilm

–Skolekino

–Pensjonistforestillinger

–Oppsetning av garantifilmer 



Utfordringer

- Konkurrerende underholdningstilbud

- Varig besøksfall / endring av vaner

- Avhengighet av blockbustere

- Frafall av den yngre generasjon

- Press på kinovinduet

- Sterk avhengighet av eksterne faktorer (innhold, vær etc)

- Økende inflasjon / renter / husholdningskostnader



Muligheter

• Lavterskel tilbud

• Styrke totalopplevelsen og kunderelasjonen

• B2B – Alternativt innhold

• Kinopluss - lojalitetsklubb



Fokusområder – Gjesteorientert!

• Bredt filmtilbud

–Det finnes en film for alle – god kombinasjon av bredde og mangfold

–Optimalisering av program daglig

• Det gode vertskap

–Enda mere gjestefokuserte i alt vi gjør

–Øke kompetansen - trening av personalet

–CRM

–Kinopluss

–Eventer

–Bærekraft



Fokusområder – Gjesteorientert!

• Kiosk

–Økt salg

–Bedre innkjøpsbetingelser

–Mer samarbeid på tvers av landegrensene

–Porteføljeoptimalisering 

• B2B

–Størst fokus på salutleie på dagtid



Omsetning / resultater

2020 2021 Hittil 2022 Budsjett 2023

Antall gjester 115.000 126.400 124.000 273.000

Omsetning 32,5 mill 29 mill 25,4 mill 53,3 mill

Driftsresultat før skatt 3,6 mill 0,07 mill -0,4 mill 3 mill

Driftsresultat i % 11% 0,003 % 5,6%



Topp 15 filmer i Drammen 2022

Filmer Forestillinger Besøk Omsetning (brutto)

Top Gun: Maverick 345 14473 2292811

Spider-Man: No Way Home 268 14417 2159900

Minions: Historien om Gru 326 12553 1626130

Syng 2 202 8389 1001895

Thor: Love and Thunder 176 5802 909305

The Batman 114 5540 868925

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 127 5350 781165

Sonic The Hedgehog 2 172 5341 666240

Olsenbanden - siste skrik 113 5097 708865

Uncharted 98 4648 655645

Jurassic World: Dominion 189 4550 699475

Elvis 179 3701 563675

Lange flate ballær III 105 3505 498770

Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter 107 3252 512625



Investeringer

• Sal 5 og 6 ombygges til luksussaler

• Verdi 2,9 mill

• Toaletter oppusses verdi ca 1 mill

• Ny laserprosjektor sal 1 ca 1 mill



Oppsummering

• Tilfredsstillende økonomiske resultater i en krevende situasjon

• Aksjonæravtalens forutsetninger blir etterlevd

• Partnerskap som sikrer kulturpolitisk påvirkning og profesjonell drift av kino

• Viktig med en godt drevet kino for byen – bidrar til økt omsetning og gjør byen mer 

attraktiv

1. Gjestene elsker stemningen og gode film på et stort lerret

2. Kino danner rammen for felles opplevelser (til fornuftig pris)

3. Kinomarkedet har vært stabilt – selv i resesjon



TAKK

Vi sees på kino… 


