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HVEM ER DRAMMEN SCENER?

• Bygget i 1870 for 22.094 spesidaler.
• Arkitekt var Emil Victor Langlet, som står bak stortinget.
• Regnet som Norges første moderne teaterhus.
• Brant i 1993.
• Gjennoppbygd i samme stil som det nedbrente Teatret i 1997.
• Vant Europa Nostera-diplomet: «For forbilledlig gjenskaping av den
gamle teaterbygningen».
• Eies stiftelsen Drammens Teater og Kulturhus.
• Bygget forvaltes av Drammen Eiendom.

• Sto ferdig som kulturhus og kunstsenter 2005.

• En av Norges mest særpregete og aktive konsertscener.
• Drammen Scener leier og drifter hovedscenen, klubbscenen, 2
multisaler og Centralen/Himmelrommet
• Hovedscenen ombygd i 2019 og finansiert over egen drift.
• Andre aktører på Union Scene er Brageteatret, Buskerud
Kunstsenter, Kulturskolen og kulturavdelingen i kommunen.
• Eies av Papirbredden Eiendom, hvor Drammen Kommune eier 40%

gjennom Drammen Eiendomsutvikling og Entra 60%.
• Bygget forvaltes av Entra

•

Selskapets hovedformål er å drifte, utvikle og stå
for aktiviteten ved Drammens Teater og Union

Scene.
•

35 fast ansatte i selskapet (29,30 årsverk).

•

Forvalter 5 scener/saler på Union og 5 på

Drammens Teater.
•

Markedsfører, informerer og programmerer og tar
seg av lyd og lys, økonomi, regnskap, konferanse
og salg på tvers av alle scenene/salene.

•

Antall arrangementer per år 800-1000.

•

Antall besøkende ca. 160.000

•

Antall solgte billetter 80-90.000 til 3-400 arr.
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Eierstrategi

• Drammen Scener er et verktøy for å realisere kommunens
kulturpolitikk gjennom å drive kulturformidling og
kulturutvikling, samt tilknyttede aktiviteter.

• Hovedformålet er å drifte, utvikle og forestå aktiviteten ved
kulturarenaene Drammens Teater og Union Scene
• Drammen Scener er organisert som et aksjeselskap med
samfunnsmessig formål, og kommunen forutsetter at
virksomheten drives faglig profesjonelt og effektivt, med

størst mulig grad av selvfinansiering.
• Kommersiell aktivitet er avgjørende for å opprettholde
driften med med 67% egeninntjening.

REGNSKAP
Inntekter:

Utgifter:

• 20. mill. driftstilskudd

• 11.6 mill. husleiekostnader

• 10-12. mill. konferanse/event • 8-10. mill. driftskostnader
• 8-9. mill. servering

• 23-24. mill. lønnskostnader

• 18-20. mill. kultur

• 14-15. mill. varekostnader

Langsiktige mål i kommunens strategi for eierskapet:
• Kulturutvikling og opplevelser skal være bærebjelker i

byutviklingen
• Øke antall besøkende ved kulturinstitusjoner og arrangementer i

Drammen
• Kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal

sammenheng
• Opplevelser og aktivitet for alle grupper av befolkningen

• Kulturarrangementer av nasjonal interesse hvert år

Selskapsstrategi for Drammen Scener AS

Visjon
Drammen Sceners visjon:
Mangfold av opplevelser - Fra tårer til latter

Vi vil by på mangfold av gode kulturopplevelser – fra tårer til
latter, og bidra til vellykkede kurs, konferanser og events.

Tilbudet skal bestå av førsteklasses fasiliteter og høy
servicegrad.

Hovedmål
Drammen Sceners hovedmål:
• Sunn økonomisk drift
• Raus og tydelig for lokale kulturaktører
• Den beste totalopplevelsen for publikum
• Et bredt tilbud av kulturopplevelser som begeistrer
• Etterspurt tjenesteleverandør av kurs, konferanser og
events

Hovedstrategier
Drammen Sceners hovedstrategier
• Framstå som en tydelig premissgiver for kulturformidling
• Utvikle våre produkter som gir flere besøkende
• Treffe godt lokalt og synes godt nasjonalt, hvert år
• Gi forestillinger og arrangementer et kvalitetsløft

Fakta, driften 2019
•

Total omsetning:

•

Herav driftsstøtte:

+ husleietilskudd

-

2020

50.35 millioner

36.48 (47.62) millioner

9.18 millioner

10.76 millioner

9.45 millioner
(ikke i omsetning)

11.14

millioner (inkl. i omsetning)

•

Herav kurs/konferanse

10.69 millioner

3.63 millioner

•

Herav servering:

8.67 millioner

2.92 millioner

•

Herav kulturinntekter

20.98 millioner

9.16 millioner

•

Andre inntekter (sponsor o.l.)

•

Resultat:

- 0.23 millioner

•

Arrangementer pr år:

883

403

•

Kulturarrangementer pr år:

638 (365 billetterte)

294 (153 billetterte)

•

Kurs/konferanse/event pr. år

245 (27,7 %)

109 (27.04 %)

•

Besøkende pr år:

153 773

42 991

•

Solgte billetter pr år:

82 922

25 595

0.83 millioner

0.68 + 10.64 millioner
1.8 millioner

ARRANGEMENTER 2019

UNION:
• 248 arr. med lokale arrangører/aktører
• 130 arr. i regi av Drammen Scener med både lokale,
nasjonale og internasjonale artister
TEATRET:
• 244 arr. med lokale arrangører/aktører
• 138 arr. i regi av Drammen Scener med både lokale,
nasjonale og internasjonale artister

UNION:
• Konserter:
• Teater/scenekunst

TEATRET:
114
1

• Konserter:

76

• Teater/scenekunst

94

63

• Show/revy/standup:

11

• Show/revy/standup:

• Dans

20

• Dans

8

• Quiz/film/vinkurs etc. 45

• Quiz/film/vinkurs etc.

6

• Foredrag

• Foredrag

9

• Øvelse/prøver
• Annet

0

115
33

• Øvelse/prøver

84

• Annet

13

KORONA
• Stengt fra 12. mars til 1. aug. 2020 og fra 9. nov. 2020 til 10. juni 2021
• Drift preget av en veldig stor uforutsigbart og usikkerhet på mange plan

• 36 ansatte helt/delvis permitterte ansatte fra medio mars-medio juni 2020
og fra 19. mars 2021 inntil juni 2021
• 500 flyttede/avlyste arrangementer.

• Refundert over 21.000 billetter til over 8,6 millioner kroner.
• Inntektstap 2020
o Kultur

12 millioner

o Servering

6 millioner

o Konf./event

8 millioner

• Offentlig støtte

10,6 millioner + økt egenkapital

o Stimulerings- og kompensasjonsordning for kultur, komp. ordning for næringslivet og kommunal
ordning
o Likviditetslån på 8 millioner som ble konvertert til egenkapital fra eier – helt uvurderlig for å sikre
driften siden 12. mars i fjor og gitt en økonomisk sikkerhet i en totalt uforutsigbar hverdag.

HVA SKJER ETTER KORONA?
• Vi merker fortsatt en STOR tilbakeholdenhet til å kjøpe billetter.

• Artister/arrangører har ofte lang planleggingshorisont. Mange har
sittet på gjerdet, våget ikke igangsatte arrangementer, større
produksjoner og turneer pga. de ulike og uforutsigbare tiltakene og

den store økonomiske risikoen.
• Dette er en situasjon som vil prege Drammen Sceners mulighet for
inntekter et godt stykke ut i 2022.
• Usikkerhet i konferanse/event markedet
o Kan gi store økonomiske svingninger siden det bringer inn 11-12
millioner i året
o Et bortfall av inntekter som subsidierer denne aktiviteten vil gå ut
over kulturen som blir subsidiert av disse inntektene.

HUSLEIESTØTTE
• Utleiestøtte til lokale aktører er en ordning vi heier på!
 Det synliggjør for aktørene den reelle kostnaden ved å leie lokaler hos en
profesjonell aktør med en profesjonelt utstyr og stab.
 Deler av kostnader til utstyr, scene, lyd, lys og profesjonelle teknikere
m.m. dekkes.
 Alle arrangører/aktører behandles likt og kommunen tildeler støtte til lokale
aktører/arrangører direkte.

 Denne potten kan med fordel økes til det beste for alle lokale aktører.

VEIEN VIDERE
• Vår normale planleggingshorisont langt frem i tid medfører at det er utfordrende
å få tildelt drift- og husleiestøtte i desember før et nytt budsjett- og
regnskapsår.
• Akutt behov for for lønns- og prisvekst på tilskudd. Kutt fører til:

o Færre samarbeidsprosjekter med lokale aktører.
o Mer kommersielle arrangementer
 Mindre mangfold
 Færre arrangementer
o Inntektsbringende arrangementer som konferanser/event må ta plass fra
kulturopplevelser for å sikre høyere inntekter.

OPPSUMMERING
• Drammen Scener er en vesentlig støttespiller for kulturlivet i hele
regionen, med stor lokal forankring.

• Har en effektiv stab og en svært høy egeninntektsgrad.
• Driftstøtten på 20 millioner går direkte til husleie og drift av de to
lokalene. I tillegg henter Drammen Scener årlig inn 40 millioner til å
dekke lønn til de ansatte og varekostnader.
• Ble ikke deflator regulert for 2021. Det utgjør et reelt kutt på 800 k.
Viktig at dette rettes opp for 2022.
• Heier på husleiestøtte til lokale aktører.
• 5 lokale arrangementer per hus hver eneste uke, 52 uker i året.
• Er et viktig verktøy for å realisere kommunens kulturpolitikk, bruk oss!

