
TJENESTEBESKRIVELSE 

 

KINOVISNING OG UTLEIE AV LOKALER 

 
FAUSKE KINO 

 

FORMÅL MED TJENESTEN 
I Fauske skal alle ha mulighet til å oppleve filmens magi både som en ren 
underholdningsfaktor og som et middel til opplevelse og virkelighetsflukt. 
Kulturlivet i Fauske og kulturinstitusjoner utenfor kommunen skal kunne bruke Fauske 
kino til framføring av sine kulturuttrykk. 
 

HVEM KAN FÅ TJENESTEN 
Alle kan bruke Fauske kino, både som kino og kulturhus, etter gjeldende aldersgrenser. 
 

TJENESTENS INNHOLD 
 Så fremt det er mulig, viser vi film alle dager (pr.d.d. 4-5 dager i uka). Vi forsøker 

å tilpasse programmet til ulike aldersgrupper, interessegrupper og målgrupper 
som skoler, barnehager og pensjonister. 

 Vi stiller Fauske kino til disposisjon for andre kulturytringer, hvis lokalene er 
ledig og det passer med avtaler inngått for filmtitlene. Også diverse lys- og 
lydutstyr, samt annet eksisterende utstyr kan benyttes til produksjonene. 

 

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS 
 Kinoprogrammet er det mest aktuelle som vi kan skaffe til veie. 
 Programmets form når ulike aldersgrupper og målgrupper. 
 Om mulig prioriteres kulturlivet, når Fauske kino ønskes leid til konserter, teater, 

revy, seminar, dans, m.m. 
 Fauske kino skal være konkurransedyktig på både kino og utleie. 
 Vi møter alle som benytter tjenestene med høflighet og respekt. 

 

HVA VI FORVENTER AV DEG 
 Du har respekt for andre brukere og tar hensyn. 
 Du behandler inventar og utstyr med forsiktighet og respekt for at andre skal 

bruke det etterpå. 
 Du er offensiv og søkende til nye, kjente og ukjente kulturuttrykk. 
 Du sier ifra hva du ønsker av oss og hva du ikke er fornøyd med. 

 
 
 
 
 



PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
Informasjon: 

 All virksomhet i Fauske kino annonseres i Saltenposten og AN-Nordland. 
 Månedsprogram distribueres på venterom, skoler og butikker. 
 Fauske kino har egen nettside med informasjon om både filmprogram, 

kommende filmer og andre arrangement, samt billettsalg via internett hvor du 
kan skrive billetten ut hjemme. http://www.fauskekino.no 

 

 
Utleie: 

 For leie av Fauske kino til konserter, teater, revy, seminar, dans, m.m., kontakt 
kino-/arrangementansvarlig. 

 

Betaling: 
 Billettprisene på filmvisningene følger standard oppsett for Norge. Vanligvis er 

det lavere pris på visninger som starter før kl.18. 
 Andre forestillinger, der Fauske kino står som utleier av lokalet, bestemmes 

billettprisene av arrangør. Leiesatser for kinolokalene finner du på: 
www.fauske.kommune.no 

 

Saksbehandlingstid: 
 Alle forespørsler behandles fortløpende. 

 

Garantibrudd: 
 Hvis filmvisningen ikke kan gjennomføres, eller at det blir et brudd som 

innebærer stopp, refunderes billettene eller det tilbys fribillett på en valgfri 
senere forestilling. 

 

Klagegang: 
 Klager på en visning vurderes enkeltvis. Alle klager rettes til kinopersonalet. 

 

Ansvarlig for tjenesten: 
 Enhetsleder kultur 

 

Tilgjengelighet: 
 Besøksadresse: Fauske Rådhus, Torggt. 11, 8200 Fauske 
 Postadresse:     Fauske kino, Pb. 93, 8201 Fauske 
 Telefon:            75 60 06 45 
 Telefax:            75 60 07 35 
 E-post:              jan.helge.johansen@fauske.kommune.no 
                                hermod.osnes@fauske.kommune.no 
 Webadresse:    www.fauskekino.no 
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