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Kjære medlemmer!    

2019 er historie, og de fleste av oss er godt i gang med teateråret 2020. Vi har lagt bak oss et aktivt år 
med stor medlemsvekst. Vi satte et ambisiøst vervemål på årsmøtet i 2019, og nådde måltallet 
allerede i november. En stor takk til alle engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som gjorde dette 
mulig! 

Vi i Fagforbundet Teater og Scene står for et sterkt kollektiv. Vår medlemsmasse har en enorm 
fagkompetanse som scenekunstvirksomhetene i Norge ikke kan driftes foruten. Selv om vi i 
arbeidshverdagen er lite synlige for publikum er vår verdiskapning like betydningsfull som hos de mer 
synlige aktørene. Dette vet vi.   

Vi forventer at 2020 vil bli et krevende år. I april begynner hovedoppgjøret i en bransje hvor ABE-
reformen over år har gjort marginene mindre og presset på effektivitet større. Som part i arbeidslivet 
skal vi møte motpartens ønsker og krav med forståelse, men det skal aldri gå på bekostning av vernet 
den enkelte arbeidstaker har.  

Arbeidstakernes vern er grunnleggende behov for hvile og restitusjon, forutsigbarhet på når man 
arbeider og når man har fri, mulighet for familieliv og fritidsaktiviteter. Men å ha en helsefremmende 
arbeidssituasjon er også å kunne se sitt arbeid i en større sammenheng, å bli sett og anerkjent og å få 
tid og rom for å levere faglig kvalitet.    

Om presset på effektivitet øker og kravet til kvalitet senkes vil våre medlemmer fort vurdere andre 
arbeidsplasser enn scenekunstvirksomhetene. Skal vi sikre den kompetansen virksomhetene har og 
rekruttere de beste for fremtiden må partene i arbeidslivet sammen sørge for at lønn og 
arbeidsvilkår er konkurransedyktige. Om konsekvensen er at produksjonsvolumet går ned vil dette 
vise bevilgende myndigheter at flate innsparingsreformer har en smertegrense, og at den er nådd.  

Samtidig skal vi ikke glemme at i politisk vanskelige tider sitter arbeidsgiverne på samme side av 
bordet som oss. Dialog og fokus på de gode løsningene er aldri feil, heller ikke i en periode der det 
oppleves som om hele scenekunst-Norges fremtid er i spill. Fagforbundet Teater og Scenes slagord 
«samhold gir styrke» oppleves sjeldent så relevant som i år. 

Velkommen til årsmøte og godt 2020 til alle!  
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Årsmøtet avholdes som representantskap 27.-28. januar 2020 i Hausmannsgate 6. 

Dagsorden 

 

27. januar 2020 kl. 11-18 

1. Konstituering 

2. Årsberetning 

3. Regnskap 2019 

4. Handlingsplan 2020 

5. Innkomne forslag 

6. Budsjett 2020 

7. Valg 

 

Årsberetning 

Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i hvilken grad 
styret har lykkes med å gjennomføre handlingsplanen som årsmøtet vedtok for perioden.  

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

 

Fagforeningsstyret 

 

Navn 

 

Organisatorisk frikjøp 

Leder Henriette Jevnaker 100% 

Nestleder Mikael Gullikstad  

Opplæringsansvarlig Stephan Udbjørg  

Kasserer Magnus Ottesen 10% 

Sekretær Cathrine Hopstock  

Ungdomstillitsvalgt Elise Tunstrøm   

Styremedlem  Nora Hagen  

Styremedlem Tormod Riseng  

Styremedlem Gro Kristensen  

Styremedlem Stein Talleraas  

Styremedlem Bernt Hodnefjell  

Styremedlem Stian Johannessen  

1. vara Tommy Geving   

2. vara Line Antonsen  

3. vara Vibeke Blydt-Hansen  

 
Styret har i perioden nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av Stein Talleraas, Mikael Gullikstad, 
Nora Hagen og Henriette Jevnaker.  
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Representanter til fylkeskretsens representantskap  

Til Fagforbundet Oslo sitt representantskap har fagforeningen hatt følgende representanter: 
Magnus Ottesen, Elise Tunstrøm, Nora Hagen og Mikael Gullikstad. Henriette Jevnaker deltar i 
representantskapet som medlem i Fagforbundet Oslos regionstyre. 
 

Valgkomitéen 

Valgkomitéen har bestått av Charlotta Winger, Marita Skogen og Tormod Riseng. 

Revisorer  

Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer: Benedicte Folkmann og Ellen 
Huuse. Det har blitt utført to revisjoner: En etter første halvår, og en på årsregnskapet. 

Kontorforhold 

FTS leier tre cellekontor i Hausmannsgate 6. Vi er her samlokalisert med Fagforbundet Pleie og 
Omsorg, avd. 061. Det er felles møtefasiliteter som store og små møterom, samt et stort lokale 
som egner seg for kursvirksomhet og større forsamlinger.  

Fellestillitsvalgt i teateroverenskomsten og foreningsleder har hvert sitt kontor, kasserer og 
ansvarlig for medlemsregisteret deler ett kontor.   

FTS har arkiv, men alle eldre dokumenter er oversendt Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark) slik 
at foreningens historikk nå er samlet på et sted. Flere klubber har i løpet av de siste årene 
levert inn eldre materiale slik at dette blir ivaretatt for fremtiden.  

Foreningens regnskaper føres i Visma. Magnus Ottesen har vært ansvarlig for arbeidet.  

Foreningen har egen nettside, en åpen facebookside, flere lukkede facebookgrupper, og en 
instagramkonto som benyttes i informasjonsarbeidet.  

Frikjøp 

Foreningsleder har i perioden vært frikjøpt 100%. 

Kasserer har i perioden vært frikjøpt 10%. 
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Klubbleder og HTV ved Den Norske Opera & Ballett har i perioden vært frikjøpt organisatorisk 20% 
betalt av FTS, og 30% etter hovedavtalen betalt av arbeidsgiver. Totalt 50%. 

Fellestillitsvalgt i teateroverenskomsten har i perioden vært frikjøpt 100% etter hovedavtalen betalt 
av arbeidsgiver. 

Organisasjonssekretær har vært frikjøpt i 50% med ansvar for medlemsregister og kurs.  

Ungdomstillitsvalgt har fått dekket tapt arbeidsfortjeneste. Se mer om dette under 
ungdomstillitsvalgts beretning. 

 

 

Arbeid med personalsaker 

I løpet av 2019 har FTS har bistått i flere personalsaker. Dette er saker som gjelder medlemmenes 
lønns- og arbeidsforhold, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, omorganisering av virksomheter og/eller 
avdelinger, oppfølging av advarsler, kontraktsinngåelse og individuell tilrettelegging i arbeidet.  

Flere av sakene gjelder krav om utvidet eller fast stilling. FTS ser at det blir stadig lettere å få 
gjennomslag for våre krav i slike saker etter hvert som kompetansen om lovpålagte drøftinger øker 
blant de tillitsvalgte. Grundig lokalt arbeid som sikrer et godt faktagrunnlag er et viktig ledd i å ivareta 
medlemmenes rett til faste og hele stillinger.  

FTS har i 2019 bistått i flere oppsigelsessaker. Slike saker er krevende for medlemmet, og det er viktig 
at oppfølgingen ivaretar medlemmets verdighet og integritet samtidig som saksbehandlingsreglene 
blir fulgt. I 2019 har disse sakene fått ulike utfall. Det har blitt forhandlet sluttavtaler etter 
medlemmets ønske, noen saker er avsluttet og arbeidsforholdet videreført, andre saker er ikke 
avsluttet og følges opp videre i 2020.  

FTS har i 2019 behandlet enkelte mer komplekse saker. Dette har bakgrunn i at vi verver bredere og 
utenfor det normale arbeidsgiver/arbeidstakerforholdet. Slike saker krever at de tillitsvalgte må sette 
seg inn i andre typer reguleringer og lovverk for å kunne bistå medlemmene. 

FTS behandler som hovedregel alle personalsaker selv. Kun der sakene går til søksmål sendes disse 
videre til behandling i Fagforbundet. I 2019 har to personalsaker blitt løst utenomrettslig med 
bistand fra Fagforbundets jurister. Den ene gjaldt avtalerett og den andre gjaldt ansettelse.   
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Regnskap 2019 

 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Rev. budsjett 2019 Regnskap 2019 

Inntekter     

Kontingent, fane2 2 132 486 2 150 000 2 150 000 2 113 570 

Overføring tilsluttet forening/klubb 360 125    

Tilskudd landsdekkende forening 473 600 480 000 480 000 496 800 

Tilskudd landssamling/rep.skap  80 000 80 000 90 000 

Tilskudd organisatorisk frikjøp 13 495 13 500 28 500 28 446 

Refusjon kontorutgifter HTV fra NTO 55 000 55 000 55 000 

Tilskudd pensjonistutvalg  7 000 0 0 

Tilskudd ny fane  10 000 10 000 10 000 

Andre inntekter 57 648   150 896 

Renteinntekter alle konti 28 034 30 000 30 000 43 554 

Sum inntekter 3 065 388 2 825 500 2 833 500 2 988 265 
     

Lønnskostnader     

Frikjøp leder 100% 550 741 750 000 750 000 720 664 

Frikjøp organisasjonssekretær 50% 235 622 320 000 320 000 331 510 

Frikjøp klubbleder DNO&B 20% 102 436 115 000 115 000 112 416 

Frikjøp kasserer 10% 39 224 60 000 60 000 58 836 

Frikjøp ungdom/frilanstillitsvalgt  25 000 40 000 35 520 

Etterslep frikjøp 2017 287 671    

Honorarer eksterne 26 000    

Sum lønnskostnader 1 241 694 1 270 000 1 285 000 1 258 946 
     

Annen driftskostnad     

Husleie 291 036 320 000 320 000 311 544 

Inventar 5 889 5 000 0 0 

Drift 3 257 4 000 2 000 4 917 

Bøker 16 069 20 000 20 000 4 891 

Tele/data 29 940 60 000 60 000 66 720 

Møter/reiser 147 086 150 000 150 000 114 151 

Porto/trykk 27 217 20 000 20 000 14 031 

Representantskap/årsmøte 317 892 370 000 370 000 346 239 

Kurs/konferanser 66 066 100 000 180 000 171 226 

Yrkesseksjon 20 421 50 000 30 000 42 609 

Styremøter 103 893 100 000 125 000 146 627 

Ungdom/lærlinger 17 726 30 000 15 000 2 188 

Pensjonister 4 444 20 000 10 000 0 

Medlemspleie/verving 70 873 80 000 60 000 27 350 

Politisk arbeid/valgkamp 1 968 20 000 10 000 4 058 

Lokale tiltak/klubber 71 786 80 000 50 000 43 716 

Kontingenter 54 992 120 000 120 000 129 017 

Gaver/markeringer 12 221 15 000 15 000 10 885 

Forsikringspremie 3 057 3 500 3 500 3 224 

Bevilgninger 127 400 66 500 66 500 66 400 

Bank og kortgebyrer 1 062 1 500 1 500 803 

Sum annen driftskostnad 1 394 295 1 635 500 1 628 500 1 510 595 

     
Resultat 429 399 -80 000 -80 000 218 724 
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Balanse per 31.12.2019 Inngående 01.01.19 Bevegelse Utgående 31.12.19 

    

Visa-konto 1 431 5 038 6 469 

Driftskonto 180 899 -65 745 115 154 

Høyrentekonto 2 379 433 279 432 2 658 865 

Eiendeler 2 561 763 218 724 2 780 487 

 

 

 
Egenkapital per 01.01.19 2 561 763 

Resultat 218 724 

Egenkapital per 31.12.19 2 780 487 

 

 

 

Kommentarer til regnskapet 2019 

Resultatet er positivt med kr. 218 724, til tross for et budsjettert underskudd på kr. 80 000. 

Inntektene har blitt høyere enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av utestående innbetalinger av 
tilskudd som skulle ha kommet inn i 2018. Dette var ikke tatt høyde for i budsjettet og har blitt 
regnskapsført under «Andre inntekter». I tillegg har både renteinntekter/kundeutbytte og enkelte 
tilskudd endt opp noe over budsjett. 

Lønnskostnadene ligger ganske nært opptil budsjett, etter at styret i løpet av perioden besluttet en 
justering av leders lønnsvilkår i tråd med den vedtatte rammen for dette på årsmøtet. Men vi ligger 
her allikevel noe under budsjett, som også bidrar til overskuddet i regnskapet. 

Når det gjelder driftskostnader har vi også i år holdt oss godt innenfor den budsjetterte totalrammen, 
men som i fjor har styret benyttet seg av sitt mandat til å omfordele mellom budsjettpostene i løpet 
av perioden ved en budsjettrevisjon etter sommeren. Den største endringen gjelder 
kurs/konferanser, hvor det tidlig ble klart at vi kom til å bruke mye mer enn budsjettert. Dette på 
grunn av reisekostnader knyttet til tillitsvalgtskolering som vi ikke hadde tatt tilstrekkelig høyde for. I 
tillegg har vi brukt mer under posten for styremøter enn forutsett på grunn av reisekostnader knyttet 
til både ordinære styremøter i Oslo og AU-møter. Budsjettets totalramme var tilstrekkelig til at det 
var rom for disse kostnadsøkningene ved revisjon av budsjettet, og styrets oppfatning er at skolering 
av våre tillitsvalgte er noe av det viktigste vi satser på for foreningens arbeid og medlemmene. Dette 
vil også reflekteres i budsjettet for 2020. 

Regnskapet viser at det stadig er noe utfordrende å budsjettere med full presisjon på alle poster på 
foreningens driftskostnader. Men jeg opplever allikevel at vi har god løpende kontroll på økonomien i 
forhold til totalrammen gjennom året, og at vi raskt oppdager større avvik fra budsjettet og er i stand 
til å gjøre nødvendige grep i forhold til dette. 

Oslo 17.01.2020 

Magnus Ottesen, kasserer FTS 
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Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og 
tillitsvalgte fordelt på tariffområder 

Fagforeningen har pr. 31.12.2019 1315 medlemmer, og har tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor 
følgende tariffområder: 

Spekter: 

• Teateroverenskomsten 

• Den Norske Opera & Ballett  

• Drammen Scener  

• Oslo Konserthus 

• Dansens Hus 

• Operaen i Kristiansund 

FTS har også medlemmer i KS-området, Virke-området og hos arbeidsgivere som ikke er organisert, 
samt medlemmer som arbeider frilans og/eller som selvstendig næringsdrivende.  

 

Foreningens aktivitet i 2019 

Det organisatoriske arbeidet 

I 2019 har styret i FTS hatt mange diskusjoner rundt sin egen rolle, og spørsmålet om hvorvidt styret 
skal være arbeidende eller inneha en kontrollerende funksjon. Det har vært ulike synspunkter på 
dette innad i styret, noe som har gitt gode meningsutvekslinger og har økt styrets samlede 
kompetanse. Styret har arbeidet for å utnytte sin sammensetning til det beste for foreningen. 
Bredden i fagfelt og erfaring, samt takhøyde for uenighet og vilje til kompromiss bygger en politisk 
plattform som foreningen kan styres etter. 

De fleste styremedlemmene har verv i egen klubb i tillegg til styreverv og full jobb. Flere av 
styremedlemmene har løpende oppgaver for foreningen mellom styremøtene, men i all hovedsak 
har styret pr. i dag en kontrollerende funksjon. Det vil si at AU og andre tillitsvalgte med spesielle 
funksjoner rapporterer til styret, som har overoppsyn med at økonomien er sunn og at foreningen 
driftes på en god og fremtidsrettet måte.  

Styret har arbeidet strategisk på kort og lang sikt. Ved å åpne foreningen for nye medlemsgrupper 
som frilansere og ansatte i bemanningsbransjen har styret måttet vurdere både om dette er 
medlemmer som passer til foreningens profil og om vi har tilbudet disse medlemmene har behov for. 
Styret har kontinuerlig gjennom året vært informert om status for det organisatoriske arbeidet, og 
har underveis i året diskutert ulike muligheter og delegert oppgaver til organisasjonssekretær eller 
AU.  
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FTS hadde i handlingsplanen for 2019 vedtak om å etablere rutinehåndbok. I etterkant av årsmøtet 
viste det seg at FTS var en av foreningene hadde blitt plukket ut av Fagforbundet Oslo til å delta i et 
klubbprosjekt. Prosjektets formål var å etablere rutiner og hensiktsmessig arbeidsform i forening og 
klubb. Siden regionens og foreningens prosjekter var sammenfallende ble disse slått sammen til ett. 
Det ble bestemt at tariffrepresentantskapet i oktober skulle utvides med en dag, og at alle klubbene 
skulle inviteres.  

Klubbprosjektet ble avviklet 15.-16. oktober på Felix konferansesenter i Oslo. I forkant av møtet 
hadde styret og organisasjonssekretær utarbeidet et forslag til rutinehåndbok som ble behandlet i 
gruppearbeid og fellesmøter. Som veiledere deltok to rådgivere fra organisasjonsenheten i 
Fagforbundet sentralt og to rådgivere fra Fagforbundet Oslo. 

Deltakerne på klubbprosjektet ga mange tilbakemeldinger på utkastet til rutinehåndboken. Disse 
innspillene blir lagt inn i en bearbeidet versjon som vil presenteres på årsmøterepresentantskapet i 
januar 2020.  

FTS har i perioden arbeidet opp mot Fagforbundet for å videreutvikle og styrke tilbudet til våre 
frilansmedlemmer. FTS gjennomførte en spørreundersøkelse blant våre frilansmedlemmer der vi fikk 
tilbakemeldinger på disse medlemmenes behov for bl.a. rådgivning og forsikringer. Dette dannet 
grunnlag for våre ønsker for utvidelse av Fagforbundets medlemstilbud. Arbeidet vil videreføres i 
2020.  

Det er etablert tre nye klubber i 2019. Klubben i Røverstaden er en del av konsernet Oslo Konserthus, 
men er en selvstendig juridisk enhet der vi er i ferd med å etablere tariffavtale. Avtalen er forventet 
ferdigstilt i begynnelsen av 2020. Virksomheten er en klubb- og konsertscene med bar og 
matservering.  

De ansatte i Oslo Kru som tidligere var tilsluttet arbeidersammenslutningen «Black Shackles» vedtok 
sommeren 2019 å gå kollektivt inn i FTS. Virksomheten Oslo Kru leier ut sceneteknisk bemanning i 
Oslo og omegn. Etablering av klubb har foregått gjennom allmøter og møter i mindre utvalg. Den 
viktigste oppgaven til FTS har vært å legge til rette for medlemmene i Oslo Kru ved å tilby 
møtelokaler og skolering. Organisasjonssekretær Balz Baumgartner har hatt særlig ansvar for å følge 
opp dette arbeidet og har vært klubbens kontaktperson i foreningen. Oslo Kru-klubben har arrangert 
to allmøter i FTS’ lokaler, og annenhver uke avholdes det tillitsvalgtmøte i FTS’ lokaler.  

De ansatte ved BIT Teatergarasjen i Bergen meldte seg inn i FTS i 2019. BIT Teatergarasjen er en 
programmerende scene i likhet med Rosendal Teater og Black Box Teater, og er tilsluttet NTO. BIT 
skal samlokaliseres med Carte Blanche i et felles scenehus i Sentralbadet i Bergen, dette skal etter 
planen skal stå ferdig i 2023.  
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Forhandlingsarbeidet 

I 2019 har det vært mellomoppgjør, og FTS har deltatt i forhandlinger i Teateroverenskomsten, 
Operaoverenskomsten, Oslo konserthus, Drammen Scener, Operaen i Kristiansund og Dansens Hus. I 
flere av områdene var forhandlingene vanskelige, og det var bare Oslo konserthus, Drammen Scener 
og Dansens Hus som kom til enighet i uten bistand fra sentrale parter. Teatrene, Den Norske Opera & 
Ballett og Operaen i Kristiansund var igjennom flere forhandlingsrunder før alle oppgjørene ble 
landet i de avsluttende sentrale forhandlingene mellom LOstat og Spekter.  

I alle tariffområdene var det fra FTS’ side en klar 
forventning om at oppgjørene skulle være på nivå 
med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. På 
grunn av den statlige avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen var dette ingen selvfølge. 
Scenekunstvirksomhetene har i lengre tid opplevd 
kutt i bevilgningene over statsbudsjettet, og for 
flere av teatrene er den økonomiske situasjonen 
nå svært vanskelig. På tross av dette ble det 
økonomiske resultatet i vårens forhandlinger 
innenfor rammen av frontfaget for alle FTS’ 
tariffområder, noe det er grunn til å være godt 
fornøyd med.  

I tillegg til det økonomiske resultatet ble det avtalt arbeid i partssammensatte utvalg i flere av 
områdene. Ved Dansens Hus skal det gjøres et arbeid knyttet til lokal lønnspolitikk, herunder 
vurdering av lønnsrammer og lønnsstige. Ved DNO&B er det nedsatt et utvalg som skal vurdere 
endringer i overenskomstens bestemmelser med det mål å øke ressursutnyttelsen og øke 
mulighetene for høyere egeninntekter. Samtlige fagforeninger deltar i dette arbeidet.  

For teateroverenskomsten er det enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg som har som mål 
å komme fram til endringsforslag i overenskomsten i god tid før hovedoppgjøret 2020. Dette 
arbeidet er en videreføring av et partsarbeid som ble startet på initiativ fra Spekter etter at partene i 
hovedoppgjøret 2018 ikke kom til enighet om noen tekstlige endringer. Det har de senere årene vært 
mange tvistesaker og tolkningsuenigheter i teateroverenskomsten, noe som er med på å gjøre 
forhandlingene om en ny overenskomst utfordrende. Samtidig registrerer FTS at partene blir med 
prinsippfaste i sine tolkninger, og at dette igjen bidrar til å vanskeliggjøre tillitsvalgtarbeidet ute i 
virksomhetene.  

De siste årene har det vært utfordringer knyttet til tallgrunnlaget for forhandlingene i 
teateroverenskomsten, og det er derfor enighet om at Spekter og LOstat skal nedsette et teknisk 
beregningsutvalg som skal utarbeide grunnlaget for forhandlingene i 2020.  

I 2019 har FTS fremmet krav om tariffavtale for medlemmene på klubben i Røverstaden. 
Forhandlingene ble påbegynt i desember 2019, og vil etter all sannsynlighet bli sluttført tidlig i 2020.  

FTS har i 2019 også gjennomført særavtaleforhandlinger med flere arbeidsgivere. Det er 
hovedsakelig arbeidstid som er tema for særavtalene, og ofte omhandler avtalene søndagsarbeid, 
forskyving av arbeidstid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Flere tillitsvalgte opplever et 
stort press på å godta avvikende arbeidstidsordninger, enten det er for en kort periode eller som en 
ny fast ordning. FTS’ fokus i slike forhandlinger er å sikre de ansatte helsefremmende 
arbeidstidsordninger gjennom tilstrekkelig vern og forutsigbarhet.  
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Det yrkesfaglige og politiske arbeidet 

FTS har levert innspill til kulturdepartementets 
Scenekunststrategi.  

FTS har levert innspill til stortingsmeldingen Kulturens kraft – 
kulturpolitikk for framtida. 

FTS har bidratt til Fagforbundets innspill til Kulturmelding for 
barn og unge. 

FTS deltar i Faggruppe kultur, Fagforbundets yrkesfaglige 
gruppe for kulturarbeidere. Gruppen gir innspill til og deltar i 
utviklingen av Fagforbundets kulturpolitikk.  

FTS var representert på Oktoberkonferansen i Yrkesseksjon 
kirke, kultur og oppvekst. 

FTS arrangerte turnéforum for tillitsvalgte våren 2019.  

Det ble arrangert 1.maifrokost flere steder, og våre medlemmer var synlige i 1.maitogene i Oslo, 
Trondheim, Bergen, Mo i Rana og Kristiansand. 

FTS har deltatt på flere fanemarkeringer til støtte for andre fagforeninger, bl.a. i forbindelse med 
sykehusstreiken, Foodora-streiken og protestmarkering mot EUs Jernbanepakke 4.  

FTS var representert på LO Stats kartellkonferanse, Trondheimskonferansen og Manifestkonferansen.  

Faglige råd 

Yrkesfaglig utdannelse i Norge er i endring. Det skal utvikles en ny tilbudsstruktur for yrkesfagene 
som skal sikre at fagene er «relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god 
rekruttering». I den forbindelse gjøres et svært viktig arbeid i de faglige rådene. Faglig råd er en 
sentral bidragsyter til utdanningsdirektoratet, og vil bidra til å utvikle nytt utdanningsprogram og nye 
læreplaner. 

FTS er representert i faglig råd for design og tradisjonshåndverk ved Elise Henden og Torhild Jensen. 
Faglig råd for design og tradisjonshåndverk (FRDT) jobber med å utvikle kvaliteten i håndverksfagene 
på videregående nivå. 

Faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign (FRFBI) jobber med å utvikle kvaliteten og innholdet 
for fagene i det nye utdanningsprogrammet. Eva Sharp og Therese Roald representerer 
Fagforbundet.  
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Ytringsfrihet  

Våren 2019 ble kunstnerisk ytringsfrihet tema i det offentlige ordskiftet etter at en gruppe 
scenekunstnere brukte videoer av kjente politikeres boliger i teaterforestillingen Ways of seeing. 
Gruppen møtte kritikk fra den politiske høyresiden, og selv statsminister Erna Solberg valgte å uttale 
seg kritisk til kunstnerne og forestillingen. Oslo Frp gikk så langt at de foreslo å kutte støtten til Black 
Box Teater fordi teatret hadde vist forestillingen på sin scene.  

 

Da politiadvokaten i Oslo valgte å sikte kunstnerne bak forestillingen for brudd på privatlivets fred, 
vakte det sterke reaksjoner i kunst- og kulturfeltet. Flere organisasjoner, deriblant Fagforbundet 
Teater og Scene, gikk sammen om å arrangere demonstrasjoner i Oslo, Trondheim, Kristiansand og 
Bergen. 

Arrangementenes felles hovedparole var "Forsvar kunstnerisk ytringsfrihet", og i uttalelsen fra 
organisasjonene sto det bl.a. følgende:  

«Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske 
ytringsfriheten i Norge. All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver 
form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser. 
 
Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres 
kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling. Når 
landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for 
tryggheten til politikere er dette alvorlig fordi det begrenser den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp 
i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme 
forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på 
ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er 
av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller 
spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of Seeing», 
viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig. 
 
Landets politikere, og særlig statsministeren, har spesielt ansvar for ikke å uttale seg på en måte som 
rammer enkeltkunstnere og deres virke. Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha 
utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.» 
 

Organisasjonene som arrangerte demonstrasjonene var Unge Kunstneres Samfund, Norske 
Billedkunstnere, Dramatikerforbundet, Creo og Fagforbundet Teater og Scene.  
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Fagforbundet Teater og Scenes teknikerpris 

Heddaprisen deles ut til mange fagområder innenfor teater og sceneproduksjon, men ikke til oss som 
jobber innenfor de tekniske og administrative områdene. 

Styret vedtok i 2019 å utlyse foreningens egen teknikerpris for utdeling under teaterfestivalen 
Heddadagene i juni. Det gikk ut utlysning til alle klubbene med mulighet for å nominere sine beste, 
mest innovative eller hardtarbeidende kolleger:  

«Fagforbundet Teater og Scenes teatertekniske pris skal gå til en person eller en gruppe som har 
gjort en ekstraordinært faglig innsats i året som har gått.  Dette gjelder selvfølgelig innenfor alle våre 
områder vi har medlemmer, så om du vet om en lydtekniker, metallarbeider, påkleder eller for 
eksempel en resepsjonist som fortjener en ekstra oppmerksomhet er det bare å nominere i vei.» 

Styret fikk inn 9 forslag på enkeltpersoner, avdelinger og kollegier. Selve oppgaven med å velge de 
nominerte ble ikke tatt lett på, og var gjenstand for grundige diskusjoner i styret.  

De nominerte var:  

Kristian Riis Madsen, snekker ved Rogaland Teater, for sin innsats i Trollmannen fra Oz. 

Påklederavdelingen på Det Norske Teatret, for sin innsats under "Book of Mormon". 

Inger Kari Rosten og Kathrine Dokken, fra fargeriet på DNO&B, for sin innsats i en ekstremt travel 
periode. 

Billettluken ved Rogaland Teater, for sin innsats under bytte av billettsystem og 
dramakortutfordringer. 

 

Vinnerne ble kåret ved Fagforbundet Teater og Scenes eget Hedda-arrangement ved Dansens Hus. 

Og vinnerne ble påklederavdelingen ved Det Norske Teatret for sin innsats under forestillingen «Book 
of Mormon». Påklederne hadde strøket ikke mindre enn 3657 skjorter i løpet av 245 forestillinger! En 
høyst fortjent og verdig vinner ble overrakt den unike teknikerprisen, en statuett laget av Stephan 
Udbjørg, til odel og eie. Det vanket også blomster og diplom. 

 

Hederlig omtale og diplom vanket også på de andre nominerte, som alle var svært nære å ta prisen 
hjem til sine respektive teatre.  
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Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere 

(jfr. vedtektenes § 11.7). 

 

Arbeidsgiver Tariffområde Navn på klubbleder/tillitsvalgt Klubbstyre 
(JA/NEI) 

Den Norske Opera & Ballett Spekter/DNO&B Kristoffer Ringerike Ja 

Nationaltheatret Spekter/Teater Are Hansen Ja 

Det Norske Teatret Spekter/Teater Mats Ivar Takle Ja 

Den Nationale Scene Spekter/Teater Rune Kjelby Ja 

Oslo Nye Teater Spekter/Teater Stein Talleraas Ja 

Oslo Konserthus Spekter/Oslo Konserthus Jan Olsen Skare Ja 

Drammen Scener Spekter/Drammen Scener Tormod Riseng Nei 

Hålogaland Teater Spekter/Teater Eivind Steinholm  Ja 

Det Vestnorske Teatret Spekter/Teater Jon Eirik Sira Nei 

Kilden TKS Spekter/Teater Timo Helmers Ja 

Teatret Vårt Spekter/Teater Jonas Fuglseth Nei 

Carte Blanche Spekter/Teater Jan Tore Solberg Nei 

Nordland Teater Spekter/Teater Johan Haugen Ja 

Teater Ibsen Spekter/Teater Rune Gaasodden Nei 

Dansens Hus Spekter/Dansens Hus Christian Schei Nei 

Riksteatret Spekter/Teater Cathrine Godager Ja 

Teater Innlandet Spekter/Teater Thorleif Silkebækken Nei 

Sámi Našunálateáhter Beaivváš Spekter/Teater Ole Thomas Nilut Nei 

Rogaland Teater Spekter/Teater Kari Hillesund Ja 

Trøndelag Teater Spekter/Teater Mikael Gullikstad Ja 

Turnéteatret i Trøndelag Spekter/Teater Geir Ola Brattaker Nei 

Operaen i Kristiansund Spekter/OiK Jeanette Weiseth Nei 

Rosendal Teater Uten tariffavtale Anniken Arnøy Nei 

Olavshallen KS Henrik Torgersen Ja 

Klubben i Røverstaden Spekter/Uten tariffavtale Amanda Kjærnes Nei 

BiT Teatergarasjen Uten tariffavtale Andreas Langenes/Ingrid Ellestad Nei 

Oslo Kru Virke/Uten tariffavtale Kristian Bredal/ Monica Zak Ja 

 

 

 

 



17 

 

Møtevirksomheten  

Årsmøtet ble avholdt som representantskap 28.-29. januar 2019 i Hausmannsgate 6.  

Det er i tillegg til årsmøtet avholdt 2 representantskapsmøter. Møtet i mai ble avholdt over to dager i 
Trondheim. Tariffrepresentantskapet i oktober ble utvidet med en ekstra dag der alle tillitsvalgte ble 
invitert til en klubbstyresamling.  

Møtene behandlet følgende saker:  

• Første representantskapsmøte ble avholdt 6.-7.mai. Tema for møtet var oppsummering av 
mellomoppgjøret, valgkamp og innspill til politiske utvalgsarbeider. Videre ble informasjons- og 
kommunikasjonsstrategien presentert. Tarjei Leistad fra Fagforbundet Trøndelag og Per 
Ananiassen fra Rosendal Teater holdt innledninger.  

• Andre representantskapsmøte ble avholdt 14.-15. oktober, med påfølgende klubbstyresamling 
16.oktober. Møtet hadde form som tariffrepresentantskap, og handlet i hovedsak om å 
forberede krav til hovedtariffoppgjøret 2020. Det ble utarbeidet en tariffpolitisk uttalelse og 
fremlagt hovedkrav for Spekters område 1. Lars Christian Fjeldstad fra LOs juridiske avdeling og 
Marianna Traustadottir fra Islandske LO holdt innledninger.  

Det har i 2019 blitt avholdt 8 styremøter og 5 møter i arbeidsutvalget. 

FTS har deltatt på 3 representantskapsmøter i Fagforbundet Oslo.  

Representanter for styret har i perioden besøkt Nationaltheatret, Den Norske Opera & Ballett, 
Dramatikkens Hus, Det Norske Teatret, Det Vestnorske Teateret, Turnéteatret i Trøndelag, 
Riksteatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Drammen Scener, Carte Blanche, Brageteatret, 
Dansens Hus, Operaen i Kristiansund, Teater Innlandet, Kilden TKS, Oslo Nye Teater, Teater Vestland, 
Oslo Kru, BiT Teatergarasjen, Klubben i Røverstaden, Rosendal Teater, Operahuset Nordfjord og Oslo 
Konserthus.  

Ungdoms- og pensjonistarbeid 

Det har i perioden ikke vært et fungerende pensjonistutvalg, og FTS har i dag ingen 
pensjonisttillitsvalgt. 

Elise Tunstrøm har vært ungdomstillitsvalgt. Her følger hennes beretning for arbeidet: 

På årsmøte til Fagforbundet Teater og Scene i 2019 ble det vedtatt at det skulle avsettes økonomi til 
rollen som ungdomstillitsvalgt for å kompensere for tapt arbeidsfortjeneste. Dette har gjort at 
ungdomstillitsvalgt har kunnet jobbe med flere arbeidsoppgaver i tillegg til å delta på styremøter og 
representantskap. Disse arbeidsoppgavene har dreid seg rundt hvordan vi kan nå unge medlemmer 
gjennom bedre kommunikasjon, i tillegg til å sette fokus på grupperinger i arbeidslivet hvor mange 
unge jobber, slik som frilansere og personer i deltids- eller midlertidige stillinger. 
 
I arbeidet med kommunikasjon har ungdomstillitsvalgt utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som 
ble vedtatt på representantskapet våren 2019. En del av denne kommunikasjonsstrategien er hvordan 
FTS skal jobbe med sosiale medier. Dette har ungdomstillitsvalgt jobbet med å realisere ila 2019 og vi 
har hatt jevn aktivitet og mye respons på både facebook og instagram. 
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I arbeidet med frilans og deltid/midlertidig ansatte har ungdomstillitsvalgt hatt flere arbeidsoppgaver. 
Hun har bidratt med å gjennomføre en spørreundersøkelse hvor FTS kartla frilanserne innad i 
foreningen. I tillegg har hun jobbet frem en vervekampanje rettet mot deltid og midlertidig ansatte. 
Kampanjen besto av en vervebrosjyre, artikkel på hjemmesiden og aktivitet på sosiale medier. 
 

 

Kursvirksomhet 

Det er i perioden avholdt to Fase 1-kurs (grunnskolering for tillitsvalgte). 

Det har blitt avholdt ett Fase 2-kurs i egen regi. Dette er videreskolering for tillitsvalgte som har 
gjennomført Fase 1-kurs. Kurset ble avholdt over én uke, og det ble benyttet både interne og 
eksterne foredragsholdere. 

Det har blitt avholdt ett kurs i åndsverk og opphavsrett med foredragsholder fra advokatselskapet 
Bing Hodneland.  

Det har i perioden blitt utbetalt kr 11 498,- i kursstøtte til medlemmer.  
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Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden 

 

I 2019 har vi hatt en positiv medlemsutvikling og målet i handlingsplanen for 2019 med å få 1300 
medlemmer ble nådd. Medlemsveksten skyldes flere faktorer. For det første har de etablerte 
klubbene opprettholdt en høy organisasjonsgrad. Det har ikke vært utmeldinger grunnet misnøye 
med tillitsvalgte eller Fagforbundet. At det har vært vekst i medlemstallet i virksomheter med 
allerede høy organisasjonsgrad tyder på at våre tillitsvalgte har vært synlige og har gjort et 
formidabelt arbeid på arbeidsplassene. For det andre har vi fått flere enkeltmedlemmer som ikke er 
tilknyttet scenekunstinstitusjonene. Dette er først og fremst frilansere og ansatte i privat sektor. 
Altså ansattgrupper som tidligere i liten grad har organisert seg i FTS. Disse gruppene søker også det 
yrkesfaglige og sosiale felleskap FTS tilbyr i tillegg til individuell bistand. Til slutt har vi hatt kollektiv 
innmeldelse fra ansatte i to virksomheter: BIT Teatergarasjen og Oslo Kru.   

 
Fordeling pr. medlemsstatus 

 

   

 

 
        

 

Per 
31.12.2018 

 
Per 31.12.2019 Endring   

 

Alle 1242  1315 +73  
 

Yrkesaktive 925  973 +48  
 

Pensjonister 205  222 +17  
 

Permisjon 4  7 +3  
 

Arbeidsavklaring 14  13 -1  
 

Arbeidsledige 13  10 -3  
 

Uføre 31  29 -2  
 

Studenter 33  41 +8  
 

Lærlinger 14  15 +1  
 

Andre 3  2 -1  
 

  
 

   
 

 
Aldersfordeling        

        

 31.12.2018  31.12.2019 Endring år    

Alle 1242  1315 +73  
 

 

Under 30 år 133  145 +12  
 

 

30-50 år 497  550 +53  
 

 

Over 50 år 612  620 +8  
 

 
 

 

11 %

42 %

47 %

Aldersfordeling FTS

Under 30 år

30-50 år

Over 50 år
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Medlemsfordeling mellom 
yrkesseksjonene      

      

   31.12.2018 31.12.2019       Endring 

Alle     1242 1315 +73 

1: Helse- og Sosial (SHS)   7 5 -2 

2: Kirke, Kultur og Oppvekst 
(SKKO)   95 117 +22 

3: Samferdsel og Teknisk (SST)   1066 1122 +56 

4: Kontor og Administrasjon 
(SKA)   74 71 -3 

  

Representasjon 

Oversikt over hvor fagforeningen har verv eller har vært representert: 

• Regionstyret Fagforbundet Oslo: Henriette Jevnaker 

• Faggruppe kultur: Henriette Jevnaker og Nora Hagen 

• Styret i LOstat Trøndelag: Mikael Gullikstad (vara) 

• LOs kulturpolitiske utvalg i Stavanger: Marita Skogen 

• LOs kulturpolitiske utvalg i Oslo: Øyvind Svarstad 

• LO i Oslo: Henriette Jevnaker og Nora Hagen 

• LO i Trondheim: Mikael Gullikstad 

• Faglige råd: Eva Sharp, Therese Roald, Torhild Jensen og Elise Henden 

Oslo 21.01.2020  

Styret i Fagforbundet Teater og Scene 
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HANDLINGSPLAN 2020  

Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 27.-28. januar 2020. 

Innledning 

Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. 
Handlingsplanen bygger på Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram, Fagforbundets 
strategiplan for årsmøteperioden, samt andre vedtak fattet i overordnete organer.  

Medlemmene vil bli orientert om resultatene av arbeidet fortløpende gjennom foreningens 
informasjons- og kommunikasjonskanaler, og helhetlig i form av årsberetning.  

Kostnadene som følger av handlingsplanen er konkretisert i fagforeningens budsjett. 

Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt 

Utfordringer overfor arbeidsgiver 

FTS har i 2019 deltatt i mange partsarbeider med arbeidsgivere i de ulike tariffområdene. Dette er 
positive møter der det er dialog rundt felles utfordringer, med forsøk på å løfte blikket og finne 
løsninger sammen. Partsarbeidene har omhandlet uenigheter, men partene har også søkt å finne 
felles plattform for å utvikle bestemmelser i avtaleverket knyttet til arbeidstid, reise og lønn.  

Det er fortsatt mange uløste tvistesaker, spesielt knyttet til teateroverenskomsten. Arbeidsgiverne 
fortolker stadig tariffavtalen på nye måter, noe som skaper uro blant de ansatte. Vi ser at 
arbeidsgivere som er trygge på egen kompetanse i lov- og avtaleverk har færre uenigheter, da disse 
søker løsninger i det lokale partsarbeidet.  

Vi har også i 2019 sett at det på tvers av tariffområder er utfordringer knyttet til 
arbeidstidsplanlegging, og et stadig tilbakevendende tema er drøfting av arbeidsplaner. Det er 
uklart hvorfor mange arbeidsgivere ikke klarer å sette lovens bestemmelser om medvirkning i 
system i utarbeidelsen av arbeidsplaner. Konsekvensene ved manglende drøfting blir ofte 
konflikter rundt arbeidstid og overtidskompensasjon, for når arbeidstiden beregnes på 
etterskudd fremfor å planlegges i forkant er det kort vei til uenigheter.  

Hovedoppgjøret 2020 forventes å bli vanskelig i alle områder som er avhengige av offentlige 
bevilgninger. ABE-reformen skaper dårligere økonomiske rammevilkår, og vi må forvente at 
dette vil bli brukt som argument fra arbeidsgiversiden for å legge press på bestemmelser knyttet 
til arbeidstid. Videre må vi forvente at vi blir møtt med at virksomhetene ikke har råd til at 
lønnsveksten er på høyde med samfunnet forøvrig.  

Mange av arbeidsgiverne har varslet at manglende kompensasjon av lønns- og prisvekst over 
offentlige budsjetter vil påvirke produksjonsvolumet. Vårt inntrykk er at arbeidsgiverne fremfor å 
senke produksjonstakten og vise de økonomiske begrensningene gjennom et svekket tilbud til 
publikum heller presser ansatte til å løpe raskere og i ytterste konsekvens å senke kvalitetskravet 
til eget arbeid. Problemet blir at arbeidstakerne betaler prisen for bevilgende myndigheters 
pålegg om innsparing og effektivitet. Våre medlemmer er i mange tilfeller siste ledd i 
næringskjeden på scenekunstproduksjoner, og det er der kravet til effektivitet er størst. God 
scenekunst krever tid, faglighet og kompetanse i alle ledd. Arbeidsgiverne må huske at i en tid 
der presset kommer fra myndighetene er fagforeningene allierte, ikke motstandere.  
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Yrkesfaglige utfordringer 

Samfunnsutviklingen tilsier at arbeidstakere skal stå lengre i arbeid. Dette krever et arbeidsliv 
som kan tilrettelegges for alle livets faser og en arbeidsgiver som har fokus på de ansatte i et 
livslangt perspektiv.  Skal ansatte ivaretas må arbeidsgiver sørge for kontinuerlig utvikling av 
rammene for arbeidsforholdet. Dette gjelder arbeidstidsordninger og tilrettelegging av disse, 
men også å sørge for planmessig faglig utvikling.  

Arbeidsmiljølovens innledende bestemmelser pålegger arbeidsgiver «å sikre et arbeidsmiljø som 
gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i 
samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet».  

For å oppfylle loven må planlegging og oppfølging av kompetansefremmende tiltak være en del 
av virksomhetenes ordinære drift. Der det historisk har vært forutsigbare roligere perioder med 
tid for vedlikeholdsarbeid og skolering er dagens situasjon heller slik at kravet til inntjening og 
effektivisering ikke gir disse pusterommene. Dermed nedprioriteres den faglige utviklingen. På 
sikt er dette bekymringsfullt, da den teknologiske utviklingen på utstyrsparken går fort og kravet 
til dokumentert opplæring øker.   

FTS ser at virksomhetene i større grad krever formell utdannelse ved ansettelser. Det er i dag 
ingen offentlig godkjent teaterteknisk utdannelse i Norge, slik at kompetansegapet mellom 
eksisterende og ønsket kompetanse må fylles internt i virksomhetene. Det er i dag ulik 
tilnærming til rekruttering i scenekunstvirksomhetene, men utviklingen tilsier at det i mindre 
grad vil være mulig for fremtidens arbeidssøkere å bli ansatt ved institusjonene uten formell 
utdannelse.  

Den samme utviklingen ser vi innenfor administrative fagområder. Myndighetenes økte krav til 
dokumentasjon og større forventninger til formalitet i alle ledd gjør at færre administrative 
stillinger rekrutteres internt. På mange måter er det positivt at virksomhetene tilføres friskt blod 
og nye perspektiver fra andre områder enn scenekunst, men det skaper også utfordringer da 
våre virksomheter har en egenart som ikke nødvendigvis kan likestilles med det øvrige 
arbeidslivet.  

 



23 

 

Politiske utfordringer 

I 2020 kommer to store politiske reformer til å sette sitt preg på scenekunstvirksomhetene: 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) og regionreformen.  

Regjeringens ABE-reform innebærer at offentlige og statlig støttede virksomheter får stadig lavere 
tilskudd over statsbudsjettet med den hensikt at dette skal tvinge virksomhetene til å drifte på en 
mer effektiv måte. Reformen ble innført i 2015, og har medført betydelige budsjettkutt i årene siden. 
Nå videreføres reformen også for 2020, og det er grunn til bekymring for hvilke konsekvenser dette 
vil få i scenekunstfeltet.  

Utfordringen er at ABE-reformen rammer en lang rekke institusjoner uten at regjeringen vurderer 
den enkelte virksomhets reelle effektiviseringspotensial. Scenekunstvirksomhetene er 
personalintensive virksomheter, og det er begrenset hvor lenge det er mulig å effektivisere i disse 
virksomhetene før det begynner å gå ut over de ansattes arbeidsvilkår og tilbudet til publikum.  

Kulturminister Trine Skei Grandes svar på kritikken har vært at hun "nekter å tro at det ikke er mulig 
å jobbe 0,5% smartere". Dette utsagnet vitner om liten forståelse for hvordan scenekunstfeltet 
driftes, og manglende tillit til institusjonenes evne til å forvalte offentlige tilskudd på en god måte. At 
en stor andel av teatrenes budsjetter er knyttet til personalkostnader handler ikke om byråkratiske 
eller ineffektive driftsmåter, men om scenekunstfeltets egenart.  

På toppen av uforutsigbarheten knyttet til ABE-reformen kommer regionreformen. Diskusjonene 
rundt de økonomiske og politiske konsekvensene av denne reformen for scenekunstfeltet var godt i 
gang i 2019, og kommer til å fortsette utover i 2020 – spesielt gjelder dette debatten om 
finansieringsmodell. For regionteatrenes del handler dette om hvorvidt de opprettholder den delte 
finansieringen mellom stat, fylke og kommune som har fungert godt i mange år, eller om de nå i 
større grad blir flyttet over på regionale budsjetter.  

Den åpenbare utfordringen ved dette er at kulturinstitusjonenes budsjettpost i regionene blir satt 
opp mot andre viktige formål som sykehjemsplasser eller fergeavganger. Presset på at lokalpolitikere 
kutter i institusjonenes budsjetter vil være langt sterkere og få langt større konsekvenser dersom 
kulturinstitusjonene i sin helhet skal flyttes til regionale/kommunale budsjetter. Enkelte politiske 
partier har allerede gjort et poeng av å foreslå store kutt i budsjettene til bl.a. Figurteatret i Nordland 
og Operaen i Kristiansund.  

En ekstra utfordring kan bli at de ulike institusjonene får ulike finansieringsmodeller, da 
kulturmeldingen åpner for at det skal forhandles om finansieringsmodell for den enkelte institusjon. 
Det betyr at sittende politisk ledelse i regionene vil være utslagsgivende for hvilken modell som 
velges, fremfor at det legges objektive faglige kriterier til grunn for hele feltet. Det er dessuten ingen 
garanti for at en region som overtar forvaltningsansvaret for en institusjon har den rette 
kompetansen til å ivareta dette arbeidet.  

Et annet aspekt ved dette er signaleffekten av at kulturmeldingen åpner for endret 
finansieringsmodell for regionteatrene ved å skille mellom institusjoner med og uten nasjonalt 
mandat. FTS mener at dette er et kunstig skille, og at det er galt å sende signaler om at det kun er de 
store byene som skal ha institusjoner med nasjonalt mandat. 

FTS mener at både regionreformen og ABE-reformen gir grunn til bekymring fordi institusjonene 
mister den forutsigbarheten de er avhengige av for å løse sine oppgaver. Den økonomiske 
situasjonen i virksomhetene definerer handlingsrommet og angir rammene for det kunstneriske 
tilbudet til publikum. I tillegg vil svekkede rammevilkår på sikt få negative konsekvenser for de 
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ansatte. Det er dessuten liten tvil om at den økonomiske situasjonen virksomhetene står i kommer til 
å sette sitt preg på vårens tarifforhandlinger. 

Utfordringer i egen organisasjon: 

Omlag halvparten av medlemmene i FTS er over 50 år. Dette reflekterer aldersgjennomsnittet ute i 
de tariffbundne virksomhetene. Slik sett er dette ikke dramatiske tall, da vi forventer rekruttering 
av nye medlemmer i virksomheter der det blir generasjonsskifter. Samtidig må vi gjøre en innsats 
for å sikre at fagforeningen oppleves relevant også for nye generasjoner. Vi kan ikke ta for gitt at 
ungdom melder seg inn, vi må henvende oss aktivt til denne gruppen. 

Skal ungdom ha eierskap til fagforeningen må de inviteres inn dit beslutninger tas. I 2020 bør alle 
styrer og utvalg vurdere sin sammensetning og sikre representasjon også fra unge medlemmer. 
Forenings- og klubbstyrer og representantskapet er møteplasser der vi trenger unge stemmer inn. 

Representantskapene vil også i 2020 være en viktig møteplass for tillitsvalgte i scenekunstområdet. At 
så mange prioriterer disse samlingene i en hektisk arbeidshverdag gir representantskapene tyngde. 
Representantskapet sikrer at foreningens drift bedre reflekterer medlemmenes behov, da aktuelle 
temaer blir gjennomgått og diskutert på tvers av virksomhet og fagområder. Slik kan styret ta 
kvalifiserte beslutninger for driften, med forankring i representantskapets innspill. 

Utfordringen vil også i 2020 være å sikre stemmene til de medlemmene som ikke er representert i 
disse arenaene. Frilansere og medlemmer uten fast ansettelsesforhold er ikke tilknyttet en klubb og 
mangler det tradisjonelle fagforeningsfelleskapet som de fast ansatte har. Samtidig tilhører våre 
frilansmedlemmer ofte svært ulike fagområder, slik at å etablere felles plattformer basert på fag er 
krevende. Fellesnevneren er ofte bare at de fakturerer tjenester fremfor å være lønnsmottakere, 
dermed må foreningen fortsette arbeidet med å finne meningsfulle møteplasser også for en gruppe 
med svært ulike behov.   
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Målsetninger og planer i perioden 

 

1. Organisering og organisasjonsbygging 

For å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er foreningen avhengig av en sterk organisasjon. 

Det viktigste arbeidet foregår i klubbene der medlemmene har sitt daglige virke. Foreningen må 
sikre at tillitsvalgte har den nødvendige støtte til å utfør sitt verv, og alle medlemmer skal få like 
god oppfølging og bistand uavhengig av geografi og virksomhet. 

Sterke nettverk mellom tillitsvalgte bygges i representantskapene, erfaringsdelingen som foregår i 
disse møtene bygger hele organisasjonens samlede kompetanse. Problemstillinger kan være like, 
men har ulike løsninger i de forskjellige klubbene.  

Det forventes at presset på økonomi og effektivisering vil øke i perioden. Å videreføre arbeidet 
med rutiner, særlig knyttet til lov- og avtaleregulerte drøftinger i den enkelte virksomhet, er en 
sentral prioritering. Mer hensiktsmessig utnyttelse av virksomhetens ressurser kan bare skje der 
lokale parter har god dialog og utvikler driften sammen. FTS vil også i 2020 jobbe for mer og bedre 
medbestemmelse og medvirkning fra de tillitsvalgte på plassene. 

 

  Tiltak/aktivitet organisasjon Ansvarlig Frist 

1.1 
Avholde tre representantskap. Årsmøte, et 
ordinært første halvår, et tariffrepresentantskap 
andre halvår. Datoer sendes ut innen 01.04.2020.  Styret 31.11.2020 

1.2 
Etablere arbeidsutvalg (AU) som arbeider mellom 
styremøtene Styret 01.03.2020 

1.3 
Sørge for at tillitsvalgte og klubbstyrer er kjent 
med innholdet i klubbhåndboka Styret 31.03.2020 

1.4 Frikjøpe klubbleder på DNO&B 20% Foreningsleder 31.01.2020 

1.5 Frikjøpe kasserer 10% Foreningsleder 31.01.2020 

1.6 1.mai-arrangementer og synlighet i 1.maitog Klubbene 01.05.2020 

1.8 
Sosialt arrangement under Hedda-dagene – med 
utdeling av FTS-prisen Styret 30.06.2020 

 

 

2. Skolering og kurs for tillitsvalgte 

Å sikre god medlemsoppfølging krever at vi har dyktige tillitsvalgte i alle ledd, og Fagforbundets 
grunnskolering for tillitsvalgte (Fase 1-kurs) er for mange det første møtet med foreningen 
utenfor egen klubb. FTS avholder egne Fase 1-kurs over to dager, og kursene holdes gjerne ute i 
virksomhetene dersom det er flere nye tillitsvalgte i samme klubb.  

I 2019 avholdt FTS for første gang Fase 2-kurs (videre skolering for tillitsvalgte) i egen regi. Dette 
er kurs som krever mer tid og ressurser, og det vil derfor kun bli avholdt ett slikt kurs i 2020.  

Det er ofte rom for å planlegge flere kurs enn de som er prioritert i handlingsplanen, og det vil 
også komme tilbud om kurs fra Fagforbundet. FTS oppfordrer alle tillitsvalgte til å melde inn 
ønsker og behov for skolering.  

 

  Tiltak/aktivitet skolering og kurs for tillitsvalgte Ansvarlig Frist 

2.1 Avholde tre Fase 1-kurs Opplæringsansvarlig 31.12.2020 

2.2 Avholde ett Fase 2-kurs Opplæringsansvarlig 31.12.2020 

2.3 Arrangere samling/kurs for verneombud Opplæringsansvarlig 31.12.2020 

2.4 
Arrangere samling/kurs styremedlemmer i 
virksomhetsstyrer  Opplæringsansvarlig 31.12.2020 
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3. Arbeidsliv og tariff 

Våren 2020 skal det gjennomføres hovedoppgjør i alle tariffområder.  Det er ventet at dette vil bli 
ressurskrevende for foreningen, og forhandlingene vil være foreningens hovedfokus hele våren. 
FTS har i 2019 utarbeidet en egen tariffpolitisk uttalelse som sammen med de overordnede 
tariffkravene vil ligge til grunn for forhandlingene i 2020. I tillegg til det konkrete 
forhandlingsarbeidet er det nødvendig å sikre konfliktberedskapen gjennom å sørge for god 
informasjon til tillitsvalgte og at foreningen har et oppdatert medlemsregister. 

  Tiltak/aktivitet arbeidsliv og tariff Ansvarlig Frist 

3.1 
Sørge for at alle forhandlingsutvalg er kjent med 
foreningens overordnede politikk i forkant av 
hovedoppgjøret Styret 15.03.2020 

3.2 
Gjennomføre hovedoppgjør i alle tariffområder 

Forhandlingsutvalg 
og styret   

3.3 Kreve drøftinger om bruk av midlertidige 
ansettelser og innleie fra bemanningsforetak 

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 31.12.2020 

3.4 
Fremme krav etter arbeidsmiljølovens kapittel 14 
for ansatte som har rettigheter i henhold til disse 
bestemmelsene 

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 31.12.2020 

3.5 
Sørge for at konfliktberedskapen er ivaretatt 
gjennom informasjon til tillitsvalgte og 
oppdatering av medlemsregister 

Styret og Fane2-
ansvarlig 01.03.2020 

 

4. Yrkesfaglig arbeid 

FTS har de siste årene hatt ambisiøse mål for det yrkesfaglige arbeidet, men det har ikke vært lett 
å få gjennomført alle planene. Styret ser at dette har sammenheng med at FTS ikke har hatt 
yrkesfaglig ansvarlige (seksjonstillitsvalgte) i styret. Hovedfokuset innenfor det yrkesfaglige 
arbeidet vil derfor for 2020 være å få på plass en struktur som sikrer at målene nås og aktivitetene 
knyttet til det yrkesfaglige arbeidet gjennomføres. Det viktigste elementet for å få dette til er å 
tildele det yrkesfaglige ansvaret til ett eller flere styremedlemmer. I tillegg planlegger styret å ha 
yrkesfag som tema på representantskapet i mai, og i den forbindelse vil også medlemmer som 
deltar i faglige råd bli invitert til å snakke om arbeidet der.  

 

  Tiltak/aktivitet yrkesfaglig arbeid Ansvarlig Frist 

4.1 Utpeke yrkesfaglig ansvarlige i styret Styret 01.03.2020 

4.2 Ha yrkesfag som tema på representantskap i mai Styret 01.06.2020 

4.3 
Invitere medlemmer som representerer 
foreningen i faglige råd til representantskap i mai Styret 01.06.2020 

4.4 
Bidra til gjennomføring av Worbla-kurs for 
rekvisitører 

Opplæringsansvarlig 
og foreningsleder 01.06.2020 

4.5 
Arrangere samling for ansatte i 
publikumsområdene/FOH Y-ansvarlig 31.12.2020 

4.6 
Videreutvikle faglige forum som turnéforum og 
lydforum Y-ansvarlig 31.12.2020 

4.7 
Arrangere fagdag med tema opphavsrett og 
åndsverk 

Opplæringsansvarlig 
og foreningsleder 31.12.2020 

4.8 Kurs om selskapsform, regnskap og 
næringsoppgave for medlemmer 

Opplæringsansvarlig 
og foreningsleder 31.12.2020 
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5. Unge arbeidstakere 

Nærmere halvparten av FTS’ medlemmer er over 50 år. Å sikre fortsatt vekst i foreningen vil 
innebære målrettet rekruttering av unge arbeidstakere, og for at foreningen skal være attraktiv 
for denne gruppen må unge arbeidstakere også slippe til i foreningens beslutningsfora. For å sikre 
tilvekst i foreningens styre og andre sentrale organer, må klubbene også ta ansvar for at unge 
medlemmer blir involvert i foreningsarbeid gjennom for eksempel klubbstyreverv. 

 
Tiltak/aktivitet unge arbeidstakere Ansvarlig Frist 

5.1 Kartlegge nye lærlinger og gjennomføre 
lærlingepatrulje 

Ungdomstillitsvalgt 
og foreningsleder 31.12.2020 

5.2 
Sørge for rekruttering av unge medlemmer til 
klubbstyrer, representantskapet og 
foreningsstyret Styret 31.12.2020 

 

 

6. Verving og medlemsutvikling 

FTS har god medlemsdekning der vi har etablerte klubber. Likevel er det flere plasser det er 

vervepotensiale. Spesielt i grupper med stor grad av deltids- og midlertidig ansatte som i 

publikumsområdene, samt i avdelinger vi ikke har vervet aktivt i tidligere. I mindre virksomheter er 

det hensiktsmessig at alle er organisert i samme fagforening for å sikre en samlet personal- og 

lønnspolitikk for alle ansatte. Videre er det potensiale for nye medlemmer i frilansområdet, i 

tilgrensende virksomheter som tekniske leverandører og scenetekniske bemanningsselskaper. 

 

Vervemål for 2020: 100 medlemmer, hvorav 50 i våre tariffregulerte virksomheter og 50 i nye 
områder.  
 Tiltak/aktivitet verving og medlemsutvikling Ansvarlig Frist 

6.1 
 Arrangere informasjons- og vervemøter på teatre 
og avdelinger med lav organisasjonsgrad Klubbene 31.12.2020 

6.2 
Utrede mulighet for medlemskap for ansatte på 
kulturhusene Styret 31.06.2020 

6.3  Styrke medlemstilbudet for frilansere Styret 31.06.2020  

 

 

7. Klima og miljø 

Klima- og miljøsaken har i 2019 blitt aktualisert gjennom ungdommens engasjement. Norge har 
hatt egne skolestreiker og aksjoner som har sendt unge aksjonister ut i gatene for å kreve 
handling fra landets politiske ledelse. I en oljerik nasjon som Norge blir miljødebatten fort 
polarisert, også internt i fagbevegelsen. Fagforbundet har i sitt strategidokument for 2020 vedtatt 
at alle nivåer i organisasjonen skal fokusere på klima- og miljøspørsmål i perioden. For FTS krever 
dette blant annet at vi gjennom året gjør bevisste valg og hele tiden vurderer om våre reiser og 
innkjøp er bærekraftige.  

Til handlingsplanen foreslår styret at foreningen utvikler sin egen miljø- og klimastrategi. 
 Tiltak/aktivitet klima og miljø Ansvarlig Frist 

7.1 Utarbeide miljø/klima-strategi for foreningen Styret 01.06.2020 

7.2 
Utrede mulige samarbeidsprosjekter med 
arbeidsgiverne  HTV på plassene 01.06.2020 

7.3 
Arrangere seminar om klimavennlige turnéer i 
forbindelse med Hedda-dagene Y-ansvarlig i styret 01.06.2020 
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8. Informasjon og kommunikasjon 

FTS har de senere årene tatt i bruk flere digitale plattformer i informasjonsarbeidet, og dette 
arbeidet skal struktureres og videreutvikles i 2020. Det har vært god respons på den aktiviteten 
foreningen har både når det gjelder informasjon om foreningsarbeidet og synliggjøringen av ulike 
arbeidsplasser og fagområder. FTS’ informasjons- og kommunikasjonsstrategi gir et godt grunnlag for 
videre arbeid. 

Det er også viktig å ha fokus på hvordan tillitsvalgte og medlemmer skal holdes informert om 
arbeidet i foreningen mellom representantskapene. Viktige avveininger her er de positive sidene ved 
bruk av sosiale medier sett opp mot det faktum at ikke alle medlemmer er aktive på disse 
plattformene, og hvordan man skal sørge for tilstrekkelig informasjon uten at det oppleves 
påtrengende eller masete. 

 

  Tiltak/aktivitet informasjon og kommunikasjon Ansvarlig Frist 

8.1 
Publisere minimum 3 faglige artikler på egen 
nettside Styret 31.12.2020 

8.2 
Sørge for take-over på FTS' instagramkonto 4 
ganger pr. halvår Styret 31.12.2020 

8.3 
Benytte nettside, epost og sosiale medier aktivt 
for å informere tillitsvalgte og medlemmer om 
foreningens arbeid Styret 31.12.2020 
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Budsjett 2020 

 

Inntekter  
Kontingent, fane2 2 150 000 

Tilskudd landsdekkende forening 500 000 

Tilskudd landssamling/representantskap 90 000 

Tilskudd organisatorisk frikjøp 28 500 

Refusjon kontorutgifter HTV fra NTO 55 000 
Renteinntekter og kundeutbytte 
Sparebank1 45 000 

Sum inntekter 2 868 500 

  

  

Lønnskostnader  
Frikjøp leder 100% 750 000 

Frikjøp organisasjonssekretær 50% 350 000 

Frikjøp klubbleder DNO&B 20% 120 000 

Frikjøp kasserer 10% 65 000 

Sum lønnskostnader 1 285 000 

  

  

Driftskostnader  
Husleie 320 000 

Inventar 40 000 

Drift 2 000 

Bøker 10 000 

Tele/data 60 000 

Møter/reiser 130 000 

Porto/trykk 15 000 

Representantskap/årsmøte 350 000 

Kurs/konferanser 180 000 

Yrkesseksjon 50 000 

Styremøter 140 000 

Ungdom/lærlinger 10 000 

Pensjonister 10 000 

Medlemspleie/verving 50 000 

Politisk arbeid/valgkamp 5 000 

Lokale tiltak/klubber 60 000 

Kontingenter 135 000 

Gaver/markeringer 15 000 

Forsikringspremie 3 500 

Bevilgninger 66 500 

Bank og kortgebyrer 1 500 

Sum driftskostnader 1 653 500 

  

  

Resultat -70 000 

  
 



30 

 

Kommentarer til budsjettet 2020 

 

Budsjettet er satt opp med et negativt resultat kr. 70 000. 

 

Erfaringen fra det siste året er at det koster en del med skolering av tillitsvalgte, og da styret er av den 

oppfatning at dette er noe av det viktigste vi kan bruke ressurser på har vi valgt å foreslå å sette av en 

sum tilsvarende fjoråret etter budsjettrevisjonen. 

 

Posten for styremøter viste seg også å være underbudsjettert i fjor, men vi satser på at vi kan klare å 

holde kostnadene rundt fjorårets nivå, da det er planlagt å prøve å avholde noen møter som 

videomøter i det kommende året. 

 

Den største utgiftsposten ved siden av frikjøpene våre er representantskapsmøtene, hvor vi i år har 

budsjettert med at alle skal avholdes i våre egne lokaler i Oslo. 

 

Det er et ønske å sette av et større beløp til inventar i år. Dette er ment å dekke utgifter til et 

faneskap, samt låsbare skap til dokumenter på kontorene i Hausmannsgate. 

 

For øvrig er budsjettet forsøkt satt opp etter beste skjønn ut fra forventninger og erfaringer på den 

enkelte post. Styret vil også i år be om årsmøtets fullmakt til å kunne fordele mellom postene i løpet 

av perioden. 

 

Oslo 21.01.2020 

Magnus Ottesen, kasserer FTS 

 

 

Bevilgninger og medlemskap  

Budsjettposten for bevilgninger for 2020 er satt til kr. 66.500 basert på at styret innstiller på følgende 
bevilgninger og medlemskap:  

 

Forslag til bevilgninger: 

1. Prøverommet støttes med kr 25.000,- 

2. Scenekunst.no støttes med kr 10.000,- 

3. Scenerommet.no støttes med kr 10.000,- 

4. Norsk Folkehjelp støttes med kr 2.500,- 

5. Fagforbundets barneby støttes med kr 2.500,- 

6. Popvenstre støttes med kr 5.000,- 

 

Forslag til medlemskap: 

1. Jernmedlemskap i Manifest Analyse kr 5.300,- 

2. Medlemskap i Østkanten Bluesklubb kr 1.200,- 

3. Medlemskap i Balansekunst kr 5.000,- 
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Representasjon 

Til representantskap fordeles representanter fra klubb/virksomhet etter følgende skala:  

 

5–25 medlemmer: 1 representant 

26–50 medlemmer: 2 representanter 

51–100 medlemmer: 3 representanter 

101–150 medlemmer: 4 representanter 

151–200 medlemmer: 5 representanter 

Deretter 1 ekstra representant for hver 50 

 

Antall representanter pr. virksomhet til representantskapene i 2020: 

 

Virksomhet Representanter 

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT 5 

NATIONALTHEATRET 4 

DET NORSKE TEATRET 3 

TRØNDELAG TEATER  3 

DEN NATIONALE SCENE  3 

KILDEN TKS  3 

OSLO NYE TEATER 3 

ROGALAND TEATER  2 

RIKSTEATRET 2 

HÅLOGALAND TEATER  2 

OLAVSHALLEN  1 

DRAMMEN SCENER  1 

OSLO KRU 1 

CARTE BLANCHE 1 

DANSENS HUS  1 

NORDLAND TEATER  1 

TURNÉTEATRET I TRØNDELAG  1 

OSLO KONSERTHUS  1 

TEATRET VÅRT  1 

TEATER INNLANDET 1 

OPERAEN I KRISTIANSUND 1 

TEATER IBSEN 1 

BIT TEATERGARASJEN 1 

BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER 1 

DET VESTNORSKE TEATERET 1 
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