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Kjære medlemmer    

Ingen hadde nok sett for seg at verden skulle bli snudd på hodet da vi starta teatersesongen 2020. I 
skrivende stund er vi rammet av en global pandemi. 12. mars ble Norge mer eller mindre stengt ned, 
inkludert mange av våre arbeidsplasser. Smittevernreglene rammer oss fortsatt både privat og på 
jobb.  

På tross av, eller kanskje på grunn av pandemien, har foreninga hatt et år med høy aktivitet og stor 
medlemsvekst. Ikke bare har organisasjonen vokst, vi har også hatt flere interne endringer med blant 
annet valg av ny leder på tampen av året. 2020 bød på tidenes medlemsrekord med 1400 
medlemmer. En stor takk til alle tillitsvalgte og engasjerte medlemmer som sørga for denne 
milepælen i vår historie. Samhold gir styrke!  

Etter nedstengingen i mars stod vi, som mange andre, foran nye og krevende utfordringer. Det har 
vært en utrygg og uforutsigbar tid med mye uvisshet. En tid som viste at behovet for å organisere seg 
er minst like viktig nå som før - kanskje viktigere enn noensinne. Jeg er utrolig stolt over den 
ekstraordinære innsatsen fra alle lokale tillitsvalgte i dette spesielle og uforutsigbare året som har 
gått. 

Vi forventer at 2021 også vil bli et krevende år, men håper det går mot lysere tider. Utsiktene for 
hvor lenge inngripende smitteverntiltak vil vare er usikre. I april begynner mellomoppgjøret i en 
bransje sterkt preget av koronatiltak hvor også ABE-reformen over flere år har gjort marginene 
mindre og presset på effektivitet større for hvert år som går. I september er det stortingsvalg og det 
knytter seg store forventninger til å få på plass en ny regjering med en ny politisk kurs. 

Velkommen til digitalt årsmøte 2021!   
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Årsmøtet avholdes som representantskap på den digitale 
møteplattformen Zoom 27. januar 2021 

Dagsorden 

27. januar 2021 kl. 10-15 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 2020 
4. Handlingsplan 2021 
5. Innkomne forslag 
6. Budsjett 2021 
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 / Mari Røsjø 100% 

Nestleder Mikael Gullikstad  

Opplæringsansvarlig Stephan Udbjørg / Balz Baumgartner  

Kasserer Magnus Ottesen 10% 
Sekretær Cathrine Hopstock  

Ungdomstillitsvalgt Regine Sorvoja Wilhelmsen  

Styremedlem  Nora Hagen / Ola Erik Blæsterdalen  
Styremedlem/ 
Organisasjonssekretær Balz Baumgartner 50%, 100% fra 7. 

november 

Styremedlem Gro Kristensen  

Styremedlem Stein Talleraas  
Styremedlem Bernt Hodnefjell  

Styremedlem Stian Johannessen  

 
Styret har i perioden nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av Stein Talleraas, Mikael Gullikstad, 
Nora Hagen/Ola Erik Blæsterdalen og Henriette Jevnaker/Mari Røsjø. Balz Baumgartner og Magnus 
Ottesen tiltrådte ved behov. 

Balz Baumgartner tok over som opplæringsansvarlig etter Stephan Lee Udbjørg som påtok seg 
ansvaret for foreningas yrkesfaglige arbeid. 
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Fram til august var Nora Hagen fellestillitsvalgt. 10. juni 2020 ble Ola Erik Blæsterdalen valgt som ny 
fellestillitsvalgt og tok over vervet fra 1. august. 

 

Styret 2020 (Mari Røsjø og Ola Erik Blæsterdalen er ikke avbildet.) 

17. November 2020 ble foreningsleder Henriette Jevnaker valgt til nestleder i LO Stat. Et 
ekstraordinært årsmøte ble derfor arrangert 4. desember for å velge ny leder. Mari Røsjø ble 
enstemmig vedtatt som foreningas nye leder. 

Representanter til fylkeskretsens representantskap  

Til Fagforbundet Oslo sitt representantskap har fagforeningen hatt følgende representanter:  
Magnus Ottesen, Balz Baumgartner, Nora Hagen, Stephan Udbjørg (vara), Stein Talleraas (vara) og 
Mikael Gullikstad. Henriette Jevnaker deltok i representantskapet som medlem i Fagforbundet Oslos 
regionstyre. 

Valgkomitéen 

Valgkomitéen har bestått av Charlotta Winger, Jon Eirik Sira, 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.  
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Fellestillitsvalgt i teateroverenskomsten og foreningsleder har hvert sitt kontor, kasserer og 
organisasjonssekretær deler ett kontor.   

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

Foreningen har egen nettside som er blitt redesignet av Ola Erik Blæsterdalen i år, 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%. 

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

Organisasjonssekretær var frikjøpt i 50% fram til 7. november med ansvar for medlemsregisteret, 
foreningens opplæringstiltak og oppfølging av henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte. På grunn 
av merarbeid i medlemsregisteret i forbindelse med konfliktforberedelser ble det vedtatt i styret å 
øke frikjøpet til 100% ut året.  

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

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og tillitsvalgte fordelt på 
tariffområder 

Fagforeningen har per 31.12.2020 1412 medlemmer, og har tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor 
følgende tariffområder: 

Spekter: 
• Teateroverenskomsten 
• Den Norske Opera & Ballett  
• Drammen Scener  
• Oslo Konserthus 
• Dansens Hus 
• Operaen i Kristiansund 

 
I tillegg er arbeidet i gang med avtaleopprettelse på Klubben i Røverstaden og Østfold internasjonale 
Teater.  

Videre har FTS lagt inn krav om tariffavtale for Oslo Kru som ligger under arbeidsgiverorganisasjonen 
Virke. 

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. Vi jobber med 
avtaleopprettelser i aktuelle områder der Fagforbundet ikke har tariffavtaler i dag. 



8 

 

Foreningens aktivitet i 2020 

 

Om annerledesåret 

10. mars anbefalte Folkehelseinstituttet avlysning eller utsettelse av innendørsarrangementer med 
mer enn 500 deltakere. 11. mars sendte Fagforbundet Teater og Scene ut første orientering til alle 
tillitsvalgte vedrørende coronaviruset. Allerede da hadde de første scenene varslet avlysninger og 
utsettelser av forestillinger, turnéer og andre arrangementer. 12. mars stengte Norge ned, og de 
fleste av våre medlemmer ble sendt hjem fra arbeidsplassene sine.  

Fagforeningen ble fra 12. mars og frem til påske driftet fra hjemmekontor. Det ble etablert faste 
møteplasser gjennom digitale kanaler. Hovedfokuset var å sikre oppfølgning av tillitsvalgte og 
medlemmer på beste måte i en svært uforutsigbar situasjon. Allerede 11. mars fikk fagforeningen 
tilbakemeldinger om at det ble vurdert permitteringer i virksomhetene.  

Permitteringsregelverket var for foreningen og de tillitsvalgte ukjent, da dette trolig sist var aktuelt 
under Teaterstreiken i 1994. I utgangspunktet skal det ikke utbetales dagpenger til ansatte som 
permitteres fra kulturvirksomheter som i vesentlig grad får økonomisk støtte fra det offentlige jfr. 
dagpengeforskriftens § 6.2. Det var derfor svært viktig å få en avklaring på om koronasituasjonen 
ville gi unntak fra hovedregelen, og at NAV ville utbetale dagpenger. Om ikke måtte virksomhetene 
selv måtte dekke disse utbetalingene jfr. Hovedavtalen i Spekter § 24. 

I løpet av kort tid ble det avklart fra Kulturdepartementet at virksomhetene selv måtte vurdere om 
det var grunnlag for permitteringer, og at NAV ville forestå dagpengeutbetalinger til de ansatte. 
Fagforeningen anbefalte alle tillitsvalgte å kartlegge arbeidsoppgaver som kunne utføres i perioder 
der det ikke var tillatt med fysisk publikum i salene. Det være seg ordinær produksjon av scenografi, 
kostymer, parykker, rekvisitter og lignende. Vedlikeholdsoppgaver og vedlikeholdsetterslep, samt 
kurs og kompetanseutvikling. Og ikke minst alternative visningssteder, streaming og bruk av 
alternative medier for formidling av scenekunst.  

Mange virksomheter unngikk permitteringer gjennom godt lokalt partsarbeid der ledelsen og 
tillitsvalgte fant løsninger på sysselsetting og formidling. Andre virksomheter som har lite eller ingen 
offentlig støtte måtte dessverre permittere sine ansatte, men også her fungerte partsarbeidet etter 
formålet og det var enighet lokalt om at permitteringene var uønsket, men nødvendige. 

For virksomhetene med sin hovedinntekt over offentlige budsjetter utløste de aller fleste 
permitteringene lokal og sentral uenighet. Uenighetene knyttet seg til om det var saklig grunnlag for 
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å permittere. Den 30. mars la fagforeningen ut denne teksten på hjemmesiden som oppsummerte 
vår holdning til permitteringene: 

«Fagforbundet Teater og Scene er kjent med at det er sendt ut permitteringsvarsler til ansatte ved 
flere av de offentlig støttede scenekunstvirksomhetene. Fagforbundet er ikke enige at det foreligger 
saklig grunn til å permittere våre ansatte i det omfanget som nå er gjort. 

At publikumsrettet aktivitet bortfaller betyr ikke at virksomhetene må innstille all annen aktivitet. 
Myndighetene har nedlagt forbud mot kulturarrangementer, men flere teatre gikk etter vårt syn for 
langt da de valgte å stanse all drift. Fagforbundet Teater og Scene ser behovet for tiltak som bidrar til 
å begrense smitten av koronaviruset, men mener likevel mange av våre faggruppers oppgaver kan 
utføres enten hjemmefra eller i en tilrettelagt arbeidssituasjon på arbeidsplassen.  

I dagens situasjon er mange bransjer er nødt til å legge ned arbeidet grunnet pålegg fra 
myndighetene. Vi mener derfor at det er spesielt viktig at de virksomhetene som kan bidra til å 
opprettholde sysselsettingen, gjør nettopp det.  

De offentlig støttede scenekunstvirksomhetene opprettholder i stor grad sitt inntektsgrunnlag. 
Virksomhetene omtaler seg selv som en del av infrastrukturen for fri ytring, og de opererer med et 
samfunnsoppdrag. At muligheten for alternativ drift ikke benyttes bryter etter vårt syn med det 
oppdraget virksomhetene har fått fra offentlige myndigheter. 

At arbeidsgiverne forutsetter at produksjoner skal gå som normalt når det igjen åpnes for publikum, 
er i seg selv et argument mot permitteringer av de ansatte. For eksempel vil manglende drift på 
verkstedene gi risiko for at fremtidige forstillinger blir skadelidende. Vi frykter et vedlikeholdsetterslep 
på tekniske områder, og mener virksomhetene i større grad burde benyttet mulighetene for 
kompetanseheving blant de ansatte i denne perioden.  

FTS krever at ansatte som kan sysselsettes på en fornuftig måte fortsatt skal stå i jobb. Våre 
medlemmer arbeider i svært ulike yrker, avdelinger og arbeidssituasjoner, og det er ikke grunnlag for 
å permittere i så stort omfang som arbeidsgiverne nå har gjort.»  
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Bransjestandard for smittevern i scenekunstvirksomhetene 

14. mai ble veilederen for sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon under 
koronapandemien offentliggjort. Veilederen ble utarbeidet av Fagforbundet Teater og Scene i 
samarbeid med arbeidsgiverne og organisasjonene i scenekunstområdet. Den skal bidra til godt 
arbeid med smittevern i scenekunstfeltet og har til hensikt å fungere som grunnlag for 
virksomhetenes eget arbeid med smittebegrensning og risikovurderinger som er tilpasset 
virksomhetens drift og lokaler. 

Fagforeningen skrev i forbindelse med offentliggjøringen at «det er både i kulturinstitusjonenes og 
samfunnets interesse å arbeide for at kulturinstitusjonene på en smittesikker måte kan starte opp 
igjen virksomheten. Kunst- og kulturinstitusjonene er de viktigste arbeidsgiverne for kunst- og 
kulturarbeidere i landet.» 

Utvidet permitteringsperiode 

25. april ble forbudet mot store kulturarrangementer utvidet til 1. september. Dette rammet særlig 
hardt de av våre medlemmer som har sitt arbeidsforhold tilknyttet festivalsesongen. Samme dag gikk 
Fagforbundets leder Mette Nord og fagforeningen ut i media med krav om at permitteringsperioden 
måtte utvides fra 26 til 52 uker. Den 13. august gikk regjeringen inn for en utvidelse av 
permitteringsperioden.   

Tvister - permitteringer 

Fagforbundet Teater og Scene var uenige i permitteringsgrunnlaget ved flere virksomheter. Sakene 
har fulgt ordinær saksbehandling, men partene har ikke kommet til enighet ved tvistebehandlingen.   
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Det organisatoriske arbeidet 

Som høyeste organ mellom årsmøtene har 
representantskapet avgjørende funksjoner. Fravær 
av muligheten til å møtes fysisk har medført at 
mange av dem ikke kunne utfolde sitt fulle 
potensial. Representantskapet fungerer som 
kontrollorgan og er retningsvisende. Styret er blant 
annet avhengig av dens innspill og tilbakemelding i 
sentrale prosesser. Representantskapet er videre et 
møteforum der tillitsvalgte møtes, utveksler 
erfaringer og dermed tilegner seg viktig kunnskap. 
Ikke minste er det på representantskapene vi sveiser 
sammen vårt felleskap. Digitale møter har ikke 
kunnet ivareta mange av disse funksjonene slik som 
ønsket. Kun årsmøtet i 2020 ble avholdt fysisk. De 
andre to representantskapene og ekstraordinært 
årsmøte med valg av ny leder ble avholdt digitalt. 

Med både valg av ny leder og ny fellestillitsvalgt i 
andre halvdel 2020 har det vært store omskiftninger 
på kort tid. Overgangen har vært smidig og 
kunnskap i tillegg til pågående prosesser har blitt 
overlevert på tilfredsstillende vis.  

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 hatt hyppigere og kortere møter en tidligere på 
digitale plattformer. Selv om dette har vært krevende på noen områder har det ikke utelukkende 
vært negativt. Endrede arbeidsmønstre medfører nye erfaringer og muligheter som vi kommer å ta 
med oss videre fremover. 

I løpet av 2020 har vi sett nærmere på hvordan våre medlemmer som ikke er tilknyttet en større 
klubb kan bli representert i vårt øverste organ og få inn en stemme der. Dette gjelder både frilansere 
og medlemmer uten fast ansettelsesforhold samt «enkeltstående» medlemmer ansatt i en 
virksomhet. Ved tampen av 2020 ble alle disse invitert til ett Zoommøte for å diskutere 
problemstillingen og å velge delegater som kan representere dem som gruppe. I denne 
sammenhengen ble Signe Pahle sammen med Emanuel Frogner utpekt som representanter. 
Sistnevnte har allerede i 2019 og 2020 engasjert seg på vegne av frilansmedlemmene i FTS.   

Til tross for vanskelighetene, eller kanskje nettopp på grunn av utfordringene organisasjonen sto 
ovenfor i 2020 har FTS blitt styrket i løpet av året. Gjennom hele krisen har tillitsvalgte i alle ledd i 
organisasjonen samarbeidet tett, oppnådd gode resultater og har understreket fagforeningas 
betydning. Dette både ovenfor arbeidsgivere og medlemmene. Det har vist seg at vi har vokst 
sammen som landsdekkende forening etter sammenslåingen samtidig som vi har innlemmet nye 
yrkesgrupper og klubber. Sistnevnte utgjør nå en betydningsfull del av organisasjonen og har bidratt 
til at vi har utviklet oss til en ny og sterkere organisasjon enn tidligere. 
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Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere 

(jfr. vedtektenes § 11.7). 

Arbeidsgiver Tariffområde Navn på hovedtillitsvalgt Klubbstyre 
Den Norske Opera & Ballett Spekter/DNO&B Kristoffer Ringerike Ja 
Nationaltheatret Spekter/Teater Are Hansen Ja 
Det Norske Teatret Spekter/Teater Ola Erik Blæsterdalen/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/Olav Johan Eira Nei 

Rogaland Teater Spekter/Teater Kari Hillesund Ja 
Trøndelag Teater Spekter/Teater Mikael Gullikstad Ja 
Turnéteatret i Trøndelag Spekter/Teater Geir Ola Brattaker/Mari Jarstein 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 
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Forhandlingsarbeidet 

Representantskapet vedtok i oktober 
2019 de overordna tariffkravene for 
hovedoppgjøret 2020. Kravene 
omhandla samla lønnsmasse, likelønn, 
kompetanseplaner- og utvikling, tiltak for 
å øke antall lærlingplasser, livsvarig og 
kjønnsnøytral tjenestepensjon, utredning 
av arbeidstidsforkortelse og 
bestemmelser om design og åndsverk.  

FTS har deltatt i forhandlinger hos 
teatrene som er en del av 
Teateroverenskomsten, Den Norske 
Opera & Ballett, Oslo Konserthus, Dansens Hus, Operaen i Kristiansund og Drammen Scener.  

Dansens Hus, Drammen Scener og Oslo Konserthus kom til enighet uten bistand fra sentrale parter. 
Teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund var gjennom både B-
delsforhandlinger og Fase-3 forhandlinger. På grunn av at kravet om hybridpensjon ble avvist endte 
forhandlingene i brudd. Dette medførte at oppgjørene på Dansens Hus, Drammen Scener og Oslo 
Konserthus ikke ble effektuert, da dette ikke skjer før hele området er lukket. 

Første datoer for mekling som var aktuelle var 3. og 4. desember, men på grunn av kø hos mekleren 
ble datoen utsatt til etter nyttår. LO Stat og Spekter ble innkalt til mekling hos Riksmekleren 11. 
januar. På en pressekonferanse 3. januar iverksatte regjeringa forsterkede nasjonale smitteverntiltak. 
5. januar tok Riksmekleren kontakt med partene og ba innstendig om å utsette meklingen grunnet 
smittesituasjonen. I samråd med Spekter aksepterte forhandlingsutvalget til LO Stat Riksmeklerens 
anmodning. Istedenfor å utsette meklingen på ubestemt tid, valgte partene å forlenge den 
midlertidige innskuddspensjonsordningen, slik at hovedoppgjøret kunne sluttføres. 

I protokollen fra 5. januar ble det avtalt at lokale parter skulle forhandle gjenstående krav i 
lønnsoppgjøret med frist 11. januar. Det ble også avtalt at pensjonsspørsmål kan forhandles i 
mellomoppgjøret 2021 dersom en av partene krever det. Deretter ble området lukket med en 
avsluttende protokoll mellom LO Stat og Spekter 13. januar.  

For Fagforbundet Teater og Scene er det viktig å påpeke at dette ikke betyr at kravet om 
hybridpensjon er frafalt. Det var stor vilje til å ta denne konflikten i hovedoppgjøret 2020, og det er 
kun henvendelsen fra Riksmekler som gjorde at saken ble utsatt. Pensjon er en viktig del av den 
enkeltes lønns- og arbeidsvilkår, og FTS vil ikke godta at dagens midlertidige ordning blir stående som 
en permanent løsning. 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 for 
å ivareta likebehandling mellom ulike ansattgrupper. Ved DNO&B er det nedsatt et utvalg som skal 
vurdere lønnsinnplasseringen av fagarbeidere med formell utdannelse. På Operaen i Kristiansund 
videreføres arbeidet med oppdatering og endring av overenskomsten.  

For teateroverenskomsten er det enighet om å fortsette de partssammensatte utvalgene på 
endringsforslag til overenskomsten, og det tekniske beregningsutvalget. Arbeidet med 
overenskomsten 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. FTS håper å se 
resultater av dette arbeidet inn i hovedoppgjøret 2022. 
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Det tekniske beregningsutvalget ble nedsatt fordi det har vært utfordringer knyttet til tallgrunnlaget 
for forhandlingene i teateroverenskomsten, og det er derfor enighet om at Spekter og LO Stat skal 
videreføre dette for å utarbeide et riktig grunnlag inn i oppgjørene. Det tekniske beregningsutvalget 
vil også se nærmere på ansatte med fagbrev i Fagforbundets tariffområde.  

FTS er fortsatt i prosess med å opprette tariffavtale for medlemmene på klubben i Røverstaden. 
Dette har dessverre blitt forsinka på grunn av pandemien. 

 

Om pensjonsstriden  

Fram til 2016 hadde ansatte i teaterområdet en ytelsespensjonsordning. Denne ble kostbar for 
virksomhetene, med krav om å regnskapsføre fremtidige pensjonsforpliktelser. Derfor ble partene 
enige i 2014 om å finne en ny varig pensjonsordning. Dette ble forhandlet om i hovedoppgjøret 2016, 
men partene greide ikke å bli enige om en varig ordning. Det ble derfor avtalt en midlertidig 
innskuddspensjonsordning, forutsatt en målsetting om at den framtidige pensjonsordningen skulle 
ha livslange og kjønnsnøytrale ytelser. Når nå arbeidsgiverne har spart mye penger i flere år med 
midlertidig innskuddspensjon, er det på tide at de oppfyller sin del av avtalen. Fagforbundet mener 
at den eneste ordningen som kan innfri målsettingen om livslange og kjønnsnøytrale ytelser er 
hybridpensjon. 

Likelønn 

På vegne av flere kvinner på Nationaltheatret har FTS klaget inn arbeidsgiver for 
Diskrimineringsnemda. Saken har pågått gjennom hele 2020, og FTS har hatt skriftlig og muntlig 
dialog med Nemnda underveis. Nemdas vedtak ventes tidlig i 2021. Grunnet sakens kompleksitet har 
partene etter hvert fått juridisk bistand. FTS har i samarbeid med forbundsadvokater krevd høyere 
lønnsplasseringer, erstatning for lønnstap og oppreisning. Saken har vært tidskrevende og 
arbeidsintensiv. Samtidig kan økt kunnskap og erfaringsgrunnlag bidra til å forenkle oppfølging av 
lignende saker hos andre medlemmer der det er grunnlag å hevde at likelønnsbestemmelsene er 
brudd. 

Arbeid med personalsaker 

I løpet av 2020 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.  
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Koronapandemien har medført oppfølging av medlemmer i individuelle saker. Det har vært 
problemstillinger knyttet til avtaleinngåelser for oppdragstakere der arrangementer og produksjoner 
har blitt avlyst grunnet myndighetenes pålegg. Foreningen har også bistått enkeltmedlemmer med å 
avklare rettigheter opp mot NAV og arbeidsgiverne. 

FTS har i 2020 bistått i flere oppsigelses- og stillingsvernsaker. Slike saker er krevende for 
medlemmet, og det er viktig at oppfølgingen ivaretar medlemmets verdighet og integritet samtidig 
som saksbehandlingsreglene blir fulgt. Kompetansesenteret i Oslo og LOs juridiske avdeling har 
bistått foreningen med å følge opp saker som ikke har funnet lokal løsning. 

Det politiske og yrkesfaglige arbeidet 

I samarbeid med Norsk Teater og Orkesterforening, 
Creo, NTL og LO Stat har vi bestilt en forskningsrapport 
fra FAFO om hvilke konsekvenser ABE-reformen har fått 
for tilskuddsvirksomhetene innen musikk- og 
scenekunst. FAFO vil bl.a. studere bakgrunnen for at 
tilskuddsvirksomhetene i kultursektoren ble trukket inn 
under ABE-reformen og hvilke begrunnelser som er gitt 
for dette. Rapporten skal være ferdig innen 30. juni 
2021. 

Fagforeningen leverte fortløpende høringsinnspill på 
kompensasjons- og stimuleringsordninger, samt nye og 
endrede forskrifter i perioden. I tillegg leverte 
fagforeningen innspill til finanskomiteen i forbindelse 
med revidert nasjonalbudsjett. FTS har levert innspill til 
regjeringas budsjettforslag 2021. FTS har levert innspill 
til Miljøfyrtårnets nye kriteriesett for scenekunst. 

Representantskapet skrev en uttalelse om regionreformen, og i mai kom den gode nyheten om at 
regjeringa beslutta å ikke gå videre med forslaget om å overføre et større ansvar for kulturområdet 
til fylkeskommunene som et ledd i regionreformen. Dette er blant annet takket være den grundige 
jobben som har blitt gjort fra hele kultursektoren med å etterlyse kulturfaglige begrunnelser for å 
gjøre endringer i dagens ansvarsdeling, og bekymringa for at budsjettmidler til kulturformål kunne bli 
omprioritert til andre formål.  
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Som så mye annet ble også årets 1. mai feiring annerledes. Siden det ikke var mulig å samle store 
folkemengder var parolene i mini-format og demonstrasjonstogene digitale. Våre kreative 
medlemmer lot seg ikke stoppe av korona-restriksjonene, men laget mini-paroler, hang fanen godt 
synlig i bybildet og en gruppe medlemmer laget sitt eget lille tog da de tok med fanen ut for å ta 
bilder utenfor scenekunstinstitusjonene i Bergen. 

Kulturbygg over hele landet ble 1. oktober farget røde i sympati med aksjonen #RedALERT, initiert av 
frilansere og selvstendig næringsdrivende kulturarbeidere. Aksjonen satte fokus på den vanskelige 
situasjonen kulturarbeidere står i, og hvilke konsekvenser manglende videreføring av 
kompensasjonsordningene i kultursektoren ville få. Aksjonen ble gjennomført som 
protestmarkeringer hvor teknikere trilla tomme flighter gjennom flere byer, med påfølgende appeller 
og lyssetting av bygg senere på kvelden. Fagforbundet Teater og Scenes medlemmer aksjonerte i 
flere byer, enten fordi de er direkte rammet som frilansere eller i sympati med sine kolleger som er 
det.  

Fagforbundet Teater og Scene har hatt tett dialog med politiske partier i løpet av 2020. Dette har 
vært viktige kontaktpunkter for å sikre at våre medlemmers interesser ble ivaretatt i krisen. 
Fagforbundet Teater og Scene har i dette arbeidet også brukt interne kanaler i Fagforbundet og LO. 
Fagforeningen hadde besøk av Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV. Videre hadde 
vi eget møte med representanter fra Rødts stortingsgruppe. I møtene tok vi opp problemstillinger 
rundt støtteordningene til kulturfeltet som er viktig å få belyst. I møtene deltok representanter for 
frilansere og faste ansatte, bl.a. tillitsvalgte fra Olavshallen, Oslo Kru og DNO&B sammen med 
foreningsleder og fellestillitsvalgt. Dette medførte bl.a. at våre medlemmer i Oslo Kru fikk nødvendig 
oppmerksomhet både i rikspolitisk kulturdebatt og fra Stortingets talerstol.   
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Fagforbundet Teater og Scene har arbeidet politisk for å bidra til å sikre Teater Ibsen nødvendige 
midler til etablering av ny prøvesal. I november slapp regjeringa nyheten om at økonomien er sikret, 
og at Kulturdepartementet går inn med 3 millioner kroner for å realisere prosjektet. 

FTS har deltatt på flere fanemarkeringer til støtte for andre fagforeninger, blant annet i forbindelse 
med busstreiken i september, Schindler-konflikten i Heismontørenes fagforening og prestestreiken i 
desember. 

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

Media 

Mange medier hadde stor interesse av permitteringer i kultursektoren. Fagforbundet Teater og 
Scene var synlig i mediebildet for å snakke medlemmenes interesser opp mot arbeidsgiverne og 
myndighetene. Fagforeningen ved lokale tillitsvalgte sendte leserbrev til utvalgte aviser. Vi leverte to 
kronikker til Norsk Shakespearetidsskrift i debatt med representanter fra arbeidsgiversiden. 
Tillitsvalgte ble intervjuet i en rekke aviser og fagblader, bl.a. Aftenposten, VG, Klassekampen, 
Stavanger Aftenblad og Adresseavisa. Vi hadde mange lesere på hjemmesiden, og flere aviser siterte 
herfra.  

I forbindelse med årets hovedoppgjør var det et stort oppslag i Dagbladet om pensjonssaken og flere 
lokale tillitsvalgte har også skrevet leserinnlegg.  

Det har blitt publisert totalt 59 innlegg på egne nettsider i 2020. 
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Faglige råd 

FTS er representert i faglig råd for design og tradisjonshåndverk (FRDT) ved Elise Henden og Torhild 
Jensen. Eva Sharp og Therese Roald representerer Fagforbundet i faglig råd for frisør, blomster- og 
interiørdesign (FRFBI). 

Yrkesfaglig utdannelse i Norge fikk ny tilbudsstruktur for yrkesfagene i 2020, dette skal sikre at 
fagene er «relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering». Flere 
av våre yrkesgrupper inngår i dette. I den forbindelse har de faglige rådene hatt et omfattende arbeid 
med å finne læreplangrupper og å kvalitetssikre disse. 

Lærerplaner for VG 1 ble klare i 2020, nå i 2021 settes arbeidet i gang med VG 2 og VG 3. Faglig råd er 
en sentral bidragsyter til utdanningsdirektoratet, og vil bidra til å utvikle nytt utdanningsprogram og 
nye læreplaner. 

Faglig råd er en del av trepartssamarbeidet der arbeidsgiver, arbeidstaker og staten samarbeider om 
blant annet utdanning. 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.  

Utvidelse av medlemstilbudene og nye medlemsgrupper 

I løpet av 2020 har FTS jobbet med å 
kunne tilby en kollektiv ansvarsforsikring 
til alle medlemmer som har minst 40% av 
inntekten sin gjennom frilansvirksomhet 
eller som selvstendig næringsdrivende 
inkludert i medlemskapet. Dette vil være 
på plass i løpet av 2021. Ordningen er 
utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte 
fra Oslo Kru, forsikringsselskapet 
Fremtind og organisasjonsenheten i 
Fagforbundet. I en 2 årsperiode vil 
Fagforbundet sentralt finansiere 
ordningen. Deretter vil den bli evaluert 
med tanke på kostnader, verveeffekten 
og betydning for medlemmene. 

Forsikringstilbudet er et ledd i å utvide medlemstilbudet til FTS og videreutvikle seg som relevant 
fagforening for flere yrkesgrupper. I tråd med LO selvstendig må fagbevegelsen tilpasse seg 
strukturelle endringer i samfunnsøkonomien, særlig økt grad av frilansvirksomhet. FTS vil fortsatt ha 
som mål å arbeide for faste heltidsstillinger i tråd med hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig er 
det ønske å ha gode medlemstilbud for frilansere og selvstendig næringsdrivende i 
scenekunstbransjen. 

Å etablere en felles plattform, skape et felleskap for frilansere i FTS samt å sikre dem god 
medlemsoppfølging blir krevende. Våre frilans- og enkeltmedlemmer tilhører svært ulike fagområder. 
Dermed må foreningen fortsette arbeidet med å finne meningsfulle møteplasser og medlemstilbud 
for en gruppe med svært ulike behov.  Med en kollektiv ansvarsforsikring på plass er stort skritt i 
riktig retning når det gjelder denne problemstillingen. Allikevel er det ett godt stykke arbeid som 
ligger foran oss på dette feltet.  
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Fagprisen 2020 

For andre år på rad ble fagprisen delt ut til et medlem som var nominert for sin ekstraordinære 
faglige innsats. Fagprisen skulle etter planen deles ut som en del av Heddadagene, men da disse ble 
gjennomført digitalt i år, så ble kåringen i stedet en del av Fagforbundsuka. 

Styret fikk inn 4 forslag på 5 enkeltpersoner. Selve oppgaven med å velge en vinner blant de 
nominerte ble ikke tatt lett på, og var gjenstand for grundige diskusjoner i styret.  

De nominerte var:  

Helge Stewart Bergstad – lystekniker og AV-tekniker på Kilden Teater og Konserthus for den tekniske 
løsningen til forestillingen Trolle og den magiske fela. 

Anniken Arnøy – lystekniker og driftsansvarlig på Rosendal teater for sin innsats i planleggings, bygge 
og innflytningsprosessen av Rosendal teater. 

Fabian Den Otter – tidligere teknisk sjef på Det Vestnorske Teatret, nå ansatt ved Hålogaland Teater, 
for sitt arbeid med planlegging av påbygget til DVT. 

Tor Egil Ingebrigtsen – produksjonssjef/scenemester på Operaen i Kristiansund 
Kjersti Eckhoff – leder for systua på Operaen i Kristiansund – Tor Egil og Kjersti er nominert for at de 
hvert år produserer/planlegger og tilrettelegger 2 store fullverdige operaer, med hjelp av noen få 
innleide.  

Vinneren av Fagprisen 2020 ble Helge Stewart Bergstad ved Kilden Teater og Konserthus for 
løsningen han forsket fram til forestillingen Trolle og den magiske fela. I forestillingen blir huset til 
Trolle satt fyr på i et hjørne og brannen sprer seg videre til hele huset. Brannen i huset er helt sentral 
for å kunne fortelle historien og ikke minst for å kunne holde spenningen inn mot andre akt. 

En høyst fortjent og verdig vinner ble overrakt den unike teknikerprisen, en statuett laget av Stephan 
Udbjørg i samarbeid med verkstedene på Den Norske Opera & Ballett, til odel og eie. Det vanket også 
blomster og diplom som ble overlevert av administrerende direktør Harald Furre. 
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Møtevirksomhet  

Årsmøtet ble avholdt som representantskap 27.-28. januar 2020 i Hausmannsgate 6.  

Det er i tillegg til årsmøtet avholdt to digitale representantskapsmøter, et digitalt møte for 
representanter fra teatrene med valg av ny fellestillitsvalgt og et digitalt ekstraordinært årsmøte med 
valg av ny leder for foreningen. Det har i 2020 blitt avholdt 17 styremøter og flere møter i 
arbeidsutvalget. FTS har deltatt på 3 representantskapsmøter i Fagforbundet Oslo.  

Representanter for styret har i perioden besøkt Nationaltheatret, Den Norske Opera & Ballett, Det 
Norske Teatret, Det Vestnorske Teateret, Dansens Hus, Operaen i Kristiansund, Kilden TKS, Oslo Nye 
Teater, Oslo Kru, BiT Teatergarasjen, Teatret Vårt, Teater Ibsen, Østfold Internasjonale Teater og Oslo 
Konserthus.  

Representanter for styret har i perioden også deltatt på digitale medlemsmøter i flere klubber, bl.a. 
på Trøndelag Teater, Nordland Teater og Den Nationale Scene. 

 

 

 

Ungdoms- og pensjonistarbeid 

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

Ungdomstillitsvalgt har deltatt på styremøtene og blitt kjent med foreninga og styrearbeidet. 
Ungdomstillitsvalgt har deltatt i komitéen for Fagprisen 2020. Ungdomstillitsvalgt har i samarbeid 
med leder og organisasjonssekretær planlagt møte med lærlinger, men dette måtte utsettes på 
grunn av pandemien. 
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Kursvirksomhet 

Foreningen jobbet med å opprettholde den planlagte kursvirksomheten så langt det lot seg gjøre. 
Der fysiske møter ikke var mulig ble det arrangert digitale kurs. Allikevel måtte enkelte planlagte 
kursaktiviteter avlyses, siden det ble vurdert som lite hensiktsmessig å avholde disse digitalt. 

Det er i perioden avholdt to av tre planlagte Fase 1- kurs/ grunnskolering for tillitsvalgte (27./28. 
februar og 8./9. juni). Fase-2 kurset som var planlagt avholdt i hele uke 47 ble avlyst.  

Det ble tilbudt en rekke kurs til medlemmene i FTS. Blant annet «sikker jobbanalyse» i regi av 
studieforbundet AOF og foredrag om partsamarbeid og arbeidsmiljøloven. I regi av FTS ble det 
avholdt et webinar om åndsverk og opphavsrett med foredrag av LO advokat Lars Christian Fjelstad. I 
regi av Fagforbundet Region Oslo ble det avholdt kurs for ansattvalgte styremedlemmer i 
bedriftsstyrer og om midlertidige ansatte. 

Samlinger som var planlagt, men som forutsatte fysiske møter ble avlyst deriblant samling for 
verneombud. 

Det har i perioden blitt utbetalt kr 7 045,- i kursstøtte til medlemmer.  

 

Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden 

Både pandemien og konflikten rundt pensjonsspørsmålet i forbindelse med hovedoppgjøret har ført 
til mange innmeldinger i foreningen. I tillegg til ordinære utmeldinger har det også vært utmeldinger 
i forbindelse med at medlemmer har søkt seg arbeid utenfor scenekunstbransjen grunnet 
nedstengingen av store deler av kulturlivet. Det har vært få utmeldinger grunnet misnøye med 
foreningen eller Fagforbundet generelt.   

Ytterligere vekst i medlemstallet i virksomheter med allerede høy organisasjonsgrad bekrefter at de 
tillitsvalgte har vært synlige og har gjort et formidabelt arbeid på arbeidsplassene.  Også i år har vi 
økt tilgang av enkeltmedlemmer som ikke er tilknyttet scenekunstinstitusjonene. Dette er først og 
fremst frilansere og ansatte i privat sektor. At disse ansattgrupper blir medlemmer i FTS viser at 
foreningen har etablert seg som relevant interesseorganisasjon også utover de «tradisjonelle» 
medlemsgruppene.   

Alt i alt er vervemålet for 2020 med 100 nye medlemmer nådd med god margin. Samtidig har 
regulære utmeldinger sørget for at foreningens absolutte medlemsvekst ligger på 97 til tross for 
langt over 100 nyinnmeldinger.  
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Fordeling per medlemsstatus    
     

  Per 31.12.2019         Per 31.12.2020 Endring  
Alle 1315  1412 +97 
Yrkesaktive 973  1020 +47 
Pensjonister 222  238 +16 
Permisjon 7  5 -2 
Arbeidsavklaring 13  15 +2 
Arbeidsledige 10  15 +5 
Uføre 29  26 -3 
Studenter 41  39 -2 
Lærlinger 15  11 -4 
Permitterte -  43 +43 
     
Aldersfordeling     

 31.12.2019  31.12.2020 Endring år 
Alle 1315  1412 +97 
Under 30 år 145  160 +15 
30-50 år 550  612 +62 
Over 50 år 620  640 +20 

 

2019 2020 

  

 

Fordeling per yrkesseksjon       
    31.12.2019 31.12.2019 Endring 
Alle      1315 1412 +97 
 1: Helse- og Sosial (SHS)   5 8 +3 
 2: Kirke, Kultur og Oppvekst (SKKO)   117 127 +10 
 3: Samferdsel og Teknisk (SST)   1122 1192 +70 
 4: Kontor og Administrasjon (SKA)   71 85 +14 

11%

42%
47%

Aldersfordeling FTS

Under 30 år

30-50 år

Over 50 år

11%

44%
45%

Alderfordeling FTS

Under 30

30 - 50

Over 50
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Representasjon 

Oversikt over hvor fagforeningen har verv eller har vært representert: 

• Regionstyret Fagforbundet Oslo: Henriette Jevnaker (gikk av 17.11.20) 
• Faggruppe kultur: Henriette Jevnaker og Nora Hagen 
• Styret i LO Stat Trøndelag: Mikael Gullikstad 
• LOs kulturpolitiske utvalg i Stavanger: Marita Skogen 
• LOs kulturpolitiske utvalg i Oslo: Øyvind Svarstad 
• LO i Oslo: Magnus Ottesen/Nora Hagen og Henriette Jevnaker  
• LO i Trondheim: Mikael Gullikstad 
• Faglige råd: Eva Sharp, Therese Roald, Torhild Jensen og Elise Henden 

 

«Never waste a good crisis» 

Sitatet er en kjent lærdom i leder- og politikerkretser. Kriser åpner alltid muligheter og bærer med 
seg kimen til noe nytt. Det gjelder å se disse og bruke dem på best mulig vis. Slik kan man komme 
styrket ut av en tung og vanskelig tid. Vi er sikre på at vi som foreningen har vokst av motgangen og 
utfordringene det har vært i 2020 og at vi nå har et enda bedre grunnlag for å møte fremtidige 
utfordringer. 

Oslo 15.01.2021  
Styret i Fagforbundet Teater og Scene 
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Regnskap 2020 
 Regnskap 2019 Budsjett 2020  Regnskap 2020  
Inntekter    
Kontingent, fane2 2 113 570  2 150 000  2 358 809  
Tilskudd landsdekkende forening 496 800  500 000  526 000  
Tilskudd landssamling/representantskap 90 000  90 000  90 000  
Tilskudd organisatorisk frikjøp 28 446  28 500  29 339  
Refusjon kontorutgifter HTV fra NTO 55 000  55 000  55 000  
Andre inntekter 150 896   10 000  
Renteinntekter og kundeutbytte bank 43 554  45 000  27 880  
Sum inntekter 2 978 265  2 868 500  3 097 028  

    
Lønnskostnader    
Frikjøp leder 100% 720 664  750 000  627 464  
Frikjøp organisasjonssekretær 50% 331 510  350 000  384 600  
Frikjøp klubbleder DNO&B 20% 112 416  120 000  112 416  
Frikjøp kasserer 10% 58 836  65 000  58 836  
Frikjøp ungdom/frilanstillitsvalgt 35 520    
Andre frikjøp   37 962  
Sum lønnskostnader 1 258 946  1 285 000  1 221 278  

    
Annen driftskostnad    
Husleie 311 544  320 000  311 220  
Inventar  40 000  50 511  
Drift 4 917  2 000  2 516  
Bøker 4 891  10 000  2 378  
Tele/data 66 720  60 000  106 852  
Nettside   45 242  
Møter/reiser 114 151  130 000  85 578  
Porto/trykk 14 031  15 000  16 100  
Representantskap/årsmøte 346 239  350 000  149 655  
Kurs/konferanser 171 226  180 000  35 570  
Yrkesseksjon 42 609  50 000  7 765  
Styremøter 146 627  140 000  51 423  
Ungdom/lærlinger 2 188  10 000  0  
Pensjonister 0  10 000  0  
Medlemspleie/verving 27 350  50 000  107 781  
Politisk arbeid/valgkamp 4 058  5 000  5 896  
Lokale tiltak/klubber 43 716  60 000  41 241  
Kontingenter 129 017  135 000  122 147  
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Gaver/markeringer 10 885  15 000  21 223  
Forsikringspremie 3 224  3 500  3 396  
Bevilgninger 66 400  61 500  41 500  
Bank og kortgebyrer 803  1 500  960  
Sum annen driftskostnad 1 510 595  1 648 500  1 208 954  

    
    
Resultat 208 724  -65 000  666 796  

    
    
Balanse per 31.12.2020 Inngående 01.01.20 Bevegelse Utgående 31.12.20 
Visa-konto 6 469  34 632  41 101  
Driftskonto 115 154  -63 773  51 381  
Høyrentekonto 2 658 865  695 937  3 354 802  
Eiendeler 2 780 488  666 796  3 447 284  

    
    
Egenkapital per 01.01.20 2 780 488    
Resultat 666 796    
Egenkapital per 31.12.20 3 447 284    

 

Kommentarer til regnskapet 2020 

Resultatet er positivt med kr. 666 796, til tross for et budsjettert underskudd på kr. 65 000. 

Inntektene har blitt en del høyere enn budsjettert, først og fremst på grunn av økt kontingentinntekt 
som følge av medlemsvekst. 10 000 kr i andre inntekter var et tilskudd fra forbundet til en 
vervekampanje rettet mot ansatte i Oslo Kru. Nedjusteringen av styringsrenta i året som gikk førte til 
lavere renteinntekter enn budsjettert. 

Når det gjelder lønnskostnadene har frikjøp av leder endt opp et godt stykke under budsjett, fordi vi 
ikke har hatt utgifter til dette i en overgangsperiode mellom Henriette Jevnakers avgang og oppstart 
av permisjon og frikjøp av Mari Røsjø som ny foreningsleder. Andre frikjøp er en kombinasjon av et 
lite etterslep i frikjøp av Elise Tunstrøm fra 2019, samt et par uforutsette frikjøp i løpet av året som 
gikk. Først Ola Erik Blæsterdalen i et kortvarig frikjøp for å få foreninga opp og gå på digitale 
plattformer i forbindelse med møtevirksomhet i pandemi-tider. Senere et kortvarig frikjøp av Nora 
Hagen for å sikre en god overlevering til ny fellestillitsvalgt for Teateroverenskomsten. 

Det er under driftskostnadene vi finner de største bidragene til fjorårets betydelige overskudd. Av 
naturlige årsaker har vi hatt markante kostnadsreduksjoner under flere store budsjettposter som 
forutsetter fysisk samvær. 

Pandemien har rammet store deler av foreningas møte-, reise- og kursvirksomhet i året som har gått, 
og samtidig ført til store økonomiske besparelser. Vi har brukt noe av det ekstra økonomiske 
handlingsrommet på andre budsjettposter. Tele/data har endt langt over budsjett. Dette henger dels 
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sammen med økt behov for innkjøp av nytt data- og teleutstyr i løpet av året, og dels økte utgifter til 
ulike abonnementer og lisenser i forhold til hva som var forutsatt i budsjettet. 

Nettside ble lagt til som egen post i løpet av året etter å ha blitt behandlet som særskilt sak og 
godkjent av representantskapet. Det ble framlagt et kostnadsoverslag på 30 000 kr. Mot slutten av 
året dukket det opp en mulighet for å få kjøpt domenet teaterogscene.no for 15 000 kr. Det ble 
besluttet å slå til på dette, slik at totalkostnaden for en etterlengtet «oppussing» av nettsiden endte 
på rundt 45 000 kr. Også posten for medlemspleie/verving er overskredet i forhold til budsjettet, på 
grunn av beslutningen om å trykke opp t-skjorter og sende ut til alle medlemmer.  

Oppsummert mener jeg at regnskapet viser at foreninga har god oversikt og kontroll over økonomien 
innenfor det som er rimelig å kunne overskue, samtidig som året som gikk ble såpass spesielt og 
uforutsigbart at det på mange måter nok må anses å ha vært et økonomisk unntaksår. Vi må i alle fall 
håpe på det. 

Oslo 12.01.20 
Magnus Ottesen, kasserer FTS 
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HANDLINGSPLAN 2021  
Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 27. januar 2021. 

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 

Pandemien skaper utfordringer i det lokale partsarbeidet. I mange tilfeller møtes ikke ansatte, 
tillitsvalgte og arbeidsgiverne fysisk på arbeidsplassen, og arbeidsoppgavene har blitt endret grunnet 
myndighetspålagte krav til smittevern. Svikt i virksomhetenes inntekter på grunn av myndighetenes 
smittevernrestriksjoner kan også bli utfordrende.  

Det er fortsatt mange uløste tvistesaker, spesielt knyttet til teateroverenskomsten. Arbeidsgiverne 
fortolker stadig tariffavtalen på nye måter, noe som skaper uro blant de ansatte og en tøff situasjon 
for mange tillitsvalgte å stå i. 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.  

Mellomoppgjøret i 2021 forventes å bli krevende. Pandemien skaper fortsatt mye usikkerhet, og selv 
om vaksineringa er i gang er det fortsatt uklart når det vil være mulig å ha publikum fysisk inne i 
salene igjen. Pensjonsspørsmålet er fortsatt ikke avklart, og den midlertidige ordningen er derfor 
videreført. Pensjon kan forhandles i mellomoppgjøret 2021 dersom en av partene krever det. Vi 
forventer nå at arbeidsgiverne har hatt tid til å gjøre beregninger slik at de ser at merkostnaden ikke 
er så stor og at de innfrir protokollen fra hovedoppgjøret i 2016. Der var partene enige om det 
følgende: «Det er en målsetting at den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale 
og livsvarige pensjonsytelser.»  

Ikke alle arbeidsgiverne i feltet viser like stort initiativ til å tenke nytt når virksomhetene ikke kan 
møte publikum på tradisjonelt vis. Denne passiviteten kan være en utfordring for å holde 
scenekunstvirksomhetene relevante og aktuelle. Det kan også føre til frustrasjon blant de ansatte, 
samtidig som mange av våre medlemmer har opplevd å bli permittert, og kjenner på jobbusikkerhet. 

Alle ledd i fagforeninga må styrke innsatsen for å sikre at midlertidige ansettelser, deltid, innleie og 
likestilling blir drøftet minst en gang i året i henholdt til lov- og avtaleverk.  Arbeidsmiljøloven har 
tydelige bestemmelser om årlige drøftinger med tillitsvalgte om disse temaene. At drøftingene finner 
sted er helt avgjørende for å kunne jobbe systematisk og målrettet for kjernesakene i fagbevegelsen, 
som for eksempel kampen for hele og faste stillinger. Partene er også forpliktet til å aktivt jobbe for å 
forebygge diskriminering i arbeidslivet. Selv om arbeidsgiver har en særskilt aktivitetsplikt ser FTS at 
det i liten grad arbeides systematisk og målrettet mot diskriminering slik lov- og avtaleverk krever.  
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Tillitsvalgte spiller en nøkkelrolle ved å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på deres plikter ved å kreve 
reelle drøftinger i henhold til lov- og avtaleverk før beslutninger tas. Her skal styret gi all støtte og 
kunnskap som tillitsvalgte lokalt trenger.   

 

Yrkesfaglige utfordringer 

Når det gjelder det yrkesfaglige ser vi mange av de samme utfordringene som i fjor, i tillegg til de nye 
utfordringene korona og smittevern har skapt. 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.  
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Politiske utfordringer 

I 2021 kommer fortsatt korona-pandemien til å sette sitt preg på scenekunstvirksomhetene. De 
inngripende tiltakene vil med stor sannsynlighet videreføres mange steder til smitten går markant 
ned og vaksineringa har kommet et godt stykke på vei. Usikkerheten og de korte tidshorisontene 
skaper mange utfordringer for scenekunstfeltet.  

Permitteringsperioden og retten til dagpenger ble etter mye politisk press forlenget til 1. juli. Hva 
som skjer etter dette, er foreløpig uklart. Fagforbundet Teater og Scene er bekymret over 
regjeringens forslag til kompensasjonsordning for kulturlivet. Når stimuleringsordningene for 2021 
heller ikke er ferdig utformet skaper dette stor usikkerhet i den delen av sektoren som ikke er 
omfattet av offentlige overføringer. Dette gjør det vanskelig for virksomhetene å planlegge, de har 
lang tidshorisont og ordningene kommer for sent til at man får programmert et godt 
publikumstilbud.  Disse virksomhetene er like fullt en del av den infrastrukturen kulturlivet er 
avhengige av, både når det gjelder kompetanse og arbeidskraft.  

FTS frykter kompetanseflukt og konkurser i kulturlivet. Det er en utfordring at ikke 
Kulturdepartementet har større forståelse og lytter mer til bransjen. Det er håp om at 
festivalsommeren vil gå som normalt, men spørsmålet er om det kommer på plass ordninger som vil 
begrense risikoen for festivalene. 

Regjeringens såkalte 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 også kuttet for 2021 og det er grunn til bekymring for hvilke konsekvenser 
dette vil få i scenekunstfeltet. For statlige etater øker kuttet nå fra 0,5 til 0,6% noe som vil ramme 
Riksteatret. 

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. At en 
stor andel av teatrenes budsjetter er knyttet til personalkostnader handler ikke om byråkratiske eller 
ineffektive driftsmåter, men om scenekunstfeltets egenart.  

FTS mener at både pandemien 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 ansatte. Det er 
dessuten liten tvil om at den økonomiske situasjonen virksomhetene står i kommer til å sette sitt 
preg på vårens tarifforhandlinger. 

FTS er bekymret for overføringa av de programmerende scenene BIT Teatergarasjen, Østfold 
Internasjonale Teater, Black Box Teater, Rosendal Teater og Unge Viken Teater til en annen post på 
statsbudsjettet og forvalting under Norsk Kulturråd. Spesielt bekymringsfullt er det at dette foreslås 
uten at det har vært forutgående arbeid og diskusjoner med de dette gjelder.   

Det er bekymringsfullt at alternativ hovedscene for Nationaltheatret i byggeperioden 2022 – 2027 
ikke er avklart. Kulturdepartementet er kjent med at både publikumstilbud og sysselsetting vil bli 
sterkt begrenset i perioden teatret ikke kan arbeide fra hovedhuset på Johanne Dybwads plass. 
Prognosene fra «Norge mot 2025» viser at det er stor usikkerhet om pandemiens konsekvenser for 
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norsk økonomi, både på kort og lang sikt. Sett i lys av dette er det dramatisk når Nationaltheatret har 
varslet en mulig nedbemanning på 50-70 årsverk i byggeperioden dersom hovedscenen ikke blir 
erstattet. 

13. september 2021 er det stortingsvalg og jobben med å få en ny regjering som støtter 
Fagforbundets mål og arbeid vil prege hele dette året.  

Utfordringer i egen organisasjon: 

Vi må regne med at på grunn av smittevern, må møter gjennomføres digitalt også et godt stykke inn i 
2021. Det er krevende å ikke kunne møte medlemmer og tillitsvalgte fysisk i like stor grad som før 
pandemien. Noen av de viktigste møtepunktene vi har er i de uformelle samtalene som oppstår i 
pausene og etter møter, hvor det er tid til å høre hva som engasjerer og frustrerer. Disse 
møtepunktene har det vist seg vanskelig å gjenskape i digitale kanaler. 

FTS har en jevn kjønnsbalanse i medlemsmassen, men blant de tillitsvalgte og de med frikjøp er det 
nå et flertall av menn. Utfordringen i 2021 blir å få flere kvinner til å ta på seg tillitsverv i foreninga. 
Både styret og klubbene har et ansvar for å legge til rette for å gjøre dette mulig. Vi ønsker også flere 
med minoritetsbakgrunn i alle styrer og utvalg og må jobbe aktivt for å bli et attraktivt sted for alle 
våre medlemmer å ta på seg verv. 

Styret skal arbeide med kontingentsystemet og se på handlingsrommet når det gjelder 
tilleggskontingenten. Dette påvirker foreningas økonomi direkte og det er derfor mange hensyn å ta. 
Overgangen til landsdekkende forening, medlemsvekst og behovet for profesjonalisering har ført til 
både økte inntekter, økte kostnader og større budsjett. I samarbeid med Fagforbundet sentralt skal 
styret også fortsette arbeidet for å gjøre kontinentsystemet enda mer solidarisk for de som ikke har 
full stilling og de som er direktebetalende medlemmer. 

Vi ønsker oss flere aktive pensjonistmedlemmer. Styret vil jobbe for å få på plass en 
pensjonisttillitsvalgt som skal jobbe for aktivitet hos disse medlemmene.  

45 % 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. 
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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 utføre sitt verv, og alle medlemmer skal få like god 
oppfølging og bistand uavhengig av geografi og virksomhet.  

Digitaliseringen i løpet av 2020 har skapt nye muligheter og kontaktpunkter som foreninga ønsker å 
benytte seg av også i fremtiden. Dette gjelder muligheten for å kunne skape nye og varierende 
møteplattformer raskt og enkelt. Et eksempel er åpne digitale medlemsmøter dedikert til aktuelle 
temaer. 

Så snart situasjonen tillater det skal det også avholdes fysiske representantskaper igjen. 
Erfaringsdelingen som foregår i disse møtene, bygger hele organisasjonens samlede kompetanse.  

I 2020 ble det ikke avholdt tariffrepresentantskap for mellomoppgjøret. Dette blir i stedet avholdt 
digitalt i starten av februar.  

I lys av utfordringene foreningen står ovenfor i 2021, omskiftninger i foreningen og større 
medlemsmasse ønskes kapasiteten til kontoret økt ved å utvide frikjøpet til organisasjonssekretær til 
80%. Et utvidet frikjøp sørge for nødvendig kontinuitet og kapasitet i fagforeningsarbeidet. Også 
handlingsplanen i 2021, foreningens nye satsningsområder og videreføring av foreningens 
aktivitetsnivå krever økt kapasitet.  I tillegg vokser medlemsmassen i foreningen kontinuerlig og nye 
medlemsgrupper krever oppfølging og økt administrativ kapasitet. 

 

  Tiltak/aktivitet organisasjon Ansvarlig Frist 

1.1 

Avholde minst tre representantskap. Digitalt 
årsmøte, digitalt tariff-representantskap i februar, 
ett ordinært første halvår og ett tariff-
representantskap i andre halvår. Datoer sendes 
ut innen 01.04.2021.  Styret 31.11.2021 

1.2 Etablere arbeidsutvalg (AU) som arbeider mellom 
styremøtene Styret 01.03.2021 

1.3 Sørge for at tillitsvalgte og klubbstyrer er kjent 
med innholdet i klubbhåndboka Styret 31.03.2021 

1.4 Frikjøpe leder for fagforeningen 100% Styret 31.01.2021 

1.5 Frikjøpe klubbleder på DNO&B 20% Styret 31.01.2021 

1.6 Frikjøpe kasserer 10% Styret 31.01.2021 
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1.7 Frikjøp organisasjonssekretær 80% Styret 31.01.2021 

1.8  
Sørge for rekruttering av unge medlemmer, 
kvinner og minoriteter til klubbstyrer, 
representantskapet og foreningsstyret.  

Styret og 
klubbstyrer 31.12.2021 

1.9 Åpne digitale medlemsmøter. Styret 31.12.2021 

1.10 Utarbeide sak til årsmøtet i 2022 om mulig 
reduksjon av tilleggskontingenten Styret 31.12.2021 

 
 
2. Skolering og kurs for tillitsvalgte og medlemmer 

De lokale tillitsvalgte er ryggraden i FTS. God medlemsoppfølging og ryddig partsforhold forutsetter 
engasjerte og kunnskapsrike medlemmer og tillitsvalgte i alle ledd. En sentral oppgave for foreningen 
er å tilby kursing for tillitsvalgte. 

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.  

Etter at det i 2019 for første gang ble avholdt Fase 2-kurs (videre skolering for tillitsvalgte) i egen regi 
måtte det planlagte kurset i 2020 avlyses. Vi tar igjen kurset i 2021 men ettersom dette er et kurs 
som krever mer tid og ressurser vil det kun bli avholdt ett slikt kurs i 2021.  

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 31.12.2021 

2.2 Avholde ett Fase 2-kurs Opplæringsansvarlig 31.12.2021 

2.3 Arrangere samling/kurs for verneombud Opplæringsansvarlig 31.12.2021 

2.4 Arrangere samling/kurs styremedlemmer i 
virksomhetsstyrer  Opplæringsansvarlig 31.12.2021 

2.5 Fire åpne medlemsmøter med kursing via Teams 
AML., partsamarbeid, m.m. Opplæringsansvarlig 31.12.2021 

2.6 Videreføring av kunnskap i klubbhåndboka Styret 31.12.2021 
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3. Arbeidsliv og tariff 

I 2021 er det mellomoppgjør, og pensjonsspørsmålet kan tas opp igjen etter at dette ble utsatt etter 
anmodning fra Riksmekleren. Det er ventet at dette vil bli ressurskrevende for foreninga. 
Forhandlingene vil være foreningas hovedfokus hele våren. 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 
mellomoppgjøret Styret 15.03.2021 

3.2 Gjennomføre mellomoppgjør i alle tariffområder 
Forhandlingsutvalg 
og styret   

3.3 
Sørge for at konfliktberedskapen er ivaretatt 
gjennom informasjon til tillitsvalgte og 
oppdatering av medlemsregister 

Styret og Fane2-
ansvarlig 01.03.2021 

 

4. Yrkesfaglig arbeid 

FTS ønsker fortsatt å ha fokus på kompetanseutvikling og fagbrev, formell kompetanse og 
fagutdanning. Vi må jobbe videre med målsettingene som ble satt for arbeidet i 2020, hvor mye 
«druknet» i uåret 2020. Dette gjelder å få på plass å få på plass en yrkesfaglig struktur som sikrer at 
målene nås og aktivitetene gjennomføres ved at det yrkesfaglige ansvaret plasseres til ett eller flere 
styremedlemmer. Det vil også være aktuelt å ha yrkesfag som tema på representantskapet så snart 
det er mulig å møte fysisk igjen. I den forbindelse vil også medlemmer som deltar i faglige råd bli 
invitert til å snakke om arbeidet der.  

FTS ønsker videre å være pådriver med å få på plass en teaterteknisk utdanning ved å jobbe for at 
kompetansekartleggingsverktøyet SCOMP blir implementert i våre virksomheter og ved å påvirke 
aktuelle fora. Foreningen skal også jobbe med å få flere lærlingeplasser i vår bransje og jobbe for mer 
strukturerte rammer i forbindelse med designoppdrag.   

For å understreke foreningens relevans i bransjen som møteplass og ressurs skal også faglige forum 
videreføres- og utvikles som for eksempel lyd- og turnéforumet. 

 

  Tiltak/aktivitet yrkesfaglig arbeid Ansvarlig Frist 

4.1 Utpeke yrkesfaglig ansvarlige i styret Styret 01.03.2021 

4.2 Ha yrkesfag som tema på et fysisk 
representantskap  Styret 31.12.2021 
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4.3 Invitere medlemmer som representerer 
foreningen i faglige råd til representantskap  Styret 31.12.2021 

4.4 Arrangere samling for ansatte i 
publikumsområdene/FOH Y-ansvarlig 31.12.2021 

4.5 Videreutvikle faglige forum som turnéforum og 
lydforum Y-ansvarlig 31.12.2021 

4.6 Arrangere fagdag med tema opphavsrett og 
åndsverk 

Opplæringsansvarlig 
og foreningsleder 31.12.2021 

4.7 Kurs om selskapsform, regnskap og 
næringsoppgave for medlemmer 

Opplæringsansvarlig 
og foreningsleder 31.12.2021 

4.8 Arrangement under Hedda-dagene, med 
utdeling av Fagprisen  Styret 30.06.2021 

4.9 Være pådriver for å få arbeidsgivere til å ta i bruk 
kompetansekartleggingsverktøy Styret 31.12.2021 

4.10 Kartlegge lærlinger og gjennomføre 
lærlingepatrulje 

Ungdomstillitsvalgt 
og foreningsleder 31.12.2021 

 

5. Klubbaktivitet 

Fagforeningen skal tilrettelegge for at aktivitet finner sted på klubbnivå i tråd med Fagforbundets 
vedtekter § 11.2. Det er i stor grad gjennom aktiviteten på klubbnivå at fagforeningens betydning blir 
synlig for medlemmene og det er av avgjørende betydning for arbeidsforholdene på arbeidsplassene.  

Også en helt avgjørende del av arbeidet for likestilling og hele og faste stillinger foregår på klubbnivå.  
Foreningen må i samarbeid med lokale tillitsvalgte jobbe for å få på plass de lov- og avtalefestede 
drøftinger som viktig ledd i dette arbeidet.  

Handlingsplanen utrykker forventninger og ambisjoner for arbeidet på klubbnivå og dermed til lokale 
tillitsvalgte. Fagforeningen kan ikke initiere arbeidet med å få i gang drøftinger med arbeidsgiver. 
Dette må de tillitsvalgte lokalt gjøre. Allikevel skal disse ikke stå alene med å følge opp punktene i 
handlingsplanen. Fagforeningen skal følge opp prosessene lokalt så tett som nødvendig og som 
ønsket av de lokale tillitsvalgte.  

Med videreutvikling av klubbhåndboken og formidling av innholdet i denne har tillitsvalgte på alle 
ledd ett verktøy som systematiserer og forenkler tillitsvalgtes arbeid. Videre er tillitsvalgthåndboken 
et verktøy for å etablere og forenkle nødvendige rutiner som sikrer med bestemmelse og 
medvirkning fra medlemmer og tillitsvalgte på plassene. 
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 Tiltak/aktivitet klubber Ansvarlig Frist 

5.1  Tilrettelegge for pensjonistaktivitet  Klubbene og styret 31.12.2021 

5.2 Tilrettelegge for ungdomsaktivitet Klubbene og styret 31.12.2021 

5.3 
Kreve drøftinger om bruk av midlertidige 
ansettelser og innleie fra 
bemanningsforetak 

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 

31.12.2021 

5.4 

Fremme krav etter arbeidsmiljølovens 
kapittel 14 (Ansettelse mv.) for ansatte 
som har rettigheter i henhold til disse 
bestemmelsene 

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 

31.12.2021 

5.5. 

Fremme krav i virksomhetene om 
drøftinger i henhold til likestillingsloven og 
Hovedavtalen. Deriblant systematisk 
arbeid med å forebygge diskriminering og 
kartlegge den faktiske 
likelønnssituasjonen.  

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 

31.12.2021 

5.6 
Videreutvikling og formidling av innholdet 
i klubbhåndboka, blant annet utarbeidelse 
av et årshjul for lokale tillitsvalgte. Klubbene og styret 

31.12.2021 
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6. Verving og medlemsutvikling 

Vi ønsker å fortsette med verving på plasser der det er vervepotensiale. Dette gjelder spesielt i 
grupper med stor grad av deltids- og midlertidig ansatte som i publikumsområdene, samt i avdelinger 
der det i mindre grad har blitt vervet aktivt tidligere. Videre skal vi fortsette arbeidet med å satse på 
potensiale for nye medlemmer i frilansområdet, i tilgrensende virksomheter som tekniske 
leverandører og scenetekniske bemanningsselskaper. 

Vervemålet for 2021: Medlemsvekst på 100 medlemmer. Mål om en organisasjonsgrad så nær 100% 
som mulig i våre tariffregulerte virksomheter og vekst blant frilansere og kollektiv organisering av 
ansatte i flere virksomheter. 

 Tiltak/aktivitet verving og medlemsutvikling Ansvarlig Frist 

6.1 
 Arrangere informasjons- og vervemøter i 
virksomheter med lav organisasjonsgrad i alle 
områder 

Klubbene og 
verveansvarlig 31.12.2021 

6.2 Fortsette med arbeidet å utrede mulighet for 
medlemskap for ansatte på kulturhusene Styret 31.06.2021 

6.3  Styrke medlemstilbudet for frilansere ytterligere Styret 31.06.2021  

6.4. Kartlegge vervepotensialet i virksomhetene 
Verveansvarlig og 
klubbstyrene 31.06.2021 

6.5. Utarbeide kommunikasjonsplan for å tydeligere 
formidle medlemstilbudene Verveansvarlig 31.06.2021 

6.6. Organisere fast ansatte teknikere i det private 
markedet og frilansere Styret 31.12.2021 

 

 

7. Klima og miljø 

Klima- og miljøsaken må ikke mistes av synet selv om andre saker har overskygget 2020. Etableringen 
av nye kommunikasjonsmønstre, møteplasser og samarbeidsformer i 2020 har vist hvordan 
reisevirksomhet kan reduseres. Styret ønsker i større grad å satse på hyppigere og digitale møter 
fremover. Dette er klima- og miljøvennlig og kostnadsbesparende. Videre blir tiltakene som ble lagt 
for 2020 videreført i 2021. Dette innebærer blant annet at foreningen fortsetter arbeidet med å 
utvikle sin egen miljø- og klimastrategi og at det stimuleres til samarbeidsprosjekter med 
arbeidsgivere. 
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 Tiltak/aktivitet klima og miljø Ansvarlig Frist 

7.1 Utarbeide miljø/klima-strategi for foreningen Styret 01.10.2021 

7.2 Utrede mulige samarbeidsprosjekter med 
arbeidsgiverne  HTV på plassene 31.12.2021 

7.3. I størst mulig grad erstatte fysiske møter med 
digitale møter for å redusere reisevirksomhet Styret 31.12.2021 

 

 

8. Informasjon og kommunikasjon 

FTS har de senere årene tatt i bruk flere digitale plattformer i informasjonsarbeidet, og dette 
arbeidet skal videreutvikles i 2021. Det har vært god respons på den nye nettsiden og arbeidet med 
denne som informasjonskanal fortsetter. Dette sammen med et fokus på sosiale medier som 
Facebook og Instagram skal gjøre foreningen enda mer synlig på nett. 

Tillitsvalgte skal gis de verktøyene de trenger for at medlemmer holdes informert om arbeidet i 
foreningen mellom representantskapene, og det skal oppfordres til å bruke digitale 
kommunikasjonskanaler. Det må legges til rette for at ikke alle medlemmer er aktive på disse 
plattformene, og det må sørges 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 31.12.2021 

8.2 Sørge for take-over på FTS' instagramkonto fire 
ganger pr. halvår Styret 31.12.2021 

8.3 
Benytte nettside, epost og sosiale medier aktivt 
for å informere tillitsvalgte og medlemmer om 
foreningens arbeid Styret 31.12.2021 

8.4 Digitale satsinger, åpne informasjonsmøter for 
medlemmer digitalt Styret 31.12.2021 

8.5 Følge med og delta aktivt i bransjefora på sosiale 
plattformer og legge ut relevant informasjon. Styret 31.12.2021 

8.6 Opprette egne nettsider for klubbene som hoved-
kommunikasjonskanal lokalt. Styret og klubbene 31.12.2021 
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9. Politisk aktivitet / valgkamp 

I 2021 er det stortingsvalg og FTS sitt mål er at alle medlemmene våre bruker stemmeretten og 
stemmer ved valget. FTS vil jobbe aktivt for at medlemmene våre engasjerer seg og bidrar i 
valgkampen for et storting og en regjering som støtter Fagforbundets mål og arbeid. 

Vi vil fortsette med å sende tydelige innspill om kulturpolitikk og at prinsippet om armlengdes 
avstand videreføres. Vi venter fortsatt på prosess rundt ny kulturlov som skulle blitt revidert i 2020. 
Vi må også arbeide videre med å øke forståelsen for kultursektorens behov for forutsigbarhet. Vår 
sektor kan ikke ha en planleggingshorisont på bare noen måneder av gangen. 

Vi vil komme med uttalelser og høringsinnspill til aktuelle politiske saker og budsjettforslag. Vi vil 
utarbeide kulturpolitiske ønsker og krav til en ny regjering. 

Fagforbundet Teater og Scene er svært glade for at staten beholder hovedansvaret for 
kulturinstitusjonene, og at kulturdepartementet har lyttet til kultursektorens innspill. Vårt kanskje 
viktigste politiske prosjekt er å arbeide for fortsatt faste fordelingsnøkler for region-
/landsdelsinstitusjoner og region- og distriktsopera.  

De programmerende scenene BIT Teatergarasjen, Østfold Internasjonale Teater, Black Box Teater, 
Rosendal Teater og Unge Viken Teater har blitt flytta til forvalting under Norsk Kulturråd, FTS vil 
jobbe for at de blir tilbakeført til Post 78 på nasjonalbudsjettet slik som tidligere.  

 

              Tiltak politisk aktivitet / valgkamp         Ansvarlig        Frist 

9.1 Nedsette en «Aksjonsgruppe valgkamp» på 
årsmøtet 

Styret 01.03.2021 

9.2 Videreføre arbeidet med partikontakt Styret 31.12.2021 

9.3 1.mai-arrangementer og synlighet i 1.maitog Klubbene og styret 01.05.2021 

9.4 Delta på Fanemarkeringer og støtte andre LO-
forbund i konfliktsituasjoner.  Klubbene og styret 

31.12.2021 

9.5  Valgkamp som tema på representantskap Styret 01.06.2021 

9.6 Lage eget valgkampmateriell knytta til 
kulturpolitikk Styret 

01.05.2021 

9.7 Valgkampaktivitet som arbeidsplassbesøk, 
medlemsmøter og bruk av sosiale medier Styret 

13.09.2021 
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Budsjett 2021 
 Budsjett 2021 Regnskap 2019 
Inntekter   
Kontingent, fane2 2 450 000 2 113 570  
Tilskudd landsdekkende forening 590 000 496 800  
Tilskudd landssamling/representantskap 90 000 90 000  
Tilskudd organisatorisk frikjøp 18 000 28 446  
Refusjon kontorutgifter HTV fra NTO 55 000 55 000  
Renteinntekter og kundeutbytte Sparebank1 30 000 43 554  
Sum inntekter 3 233 000 2 827 369  

   
Lønnskostnader   
Frikjøp leder 100% 750 000 720 664  
Frikjøp organisasjonssekretær 80% 560 000 331 510  
Frikjøp klubbleder DNO&B 20% 120 000 112 416  
Frikjøp kasserer 10% 65 000 58 836  
Andre frikjøp  35 520  
Sum lønnskostnader 1 495 000 1 258 946  

   
Driftskostnader   
Husleie 320 000 311 544  
Inventar 20 000  
Drift 3 000 4 917  
Bøker 10 000 4 891  
Data/tele-utstyr 40 000 66 720  
Data/tele abonnementer og lisenser 60 000  
Nettside 5 000  
Møter/reiser 175 000 114 151  
Porto/trykk 15 000 14 031  
Representantskap/årsmøte 300 000 346 239  
Kurs/konferanser 200 000 171 226  
Yrkesseksjon 60 000 42 609  
Styremøter 120 000 146 627  
Ungdom/lærlinger 10 000 2 188  
Pensjonister 10 000 0  
Medlemspleie/verving 100 000 27 350  
Frilanssatsing 2021-2022 50 000  
Politisk arbeid/valgkamp 15 000 4 058  
Lokale tiltak/klubber 100 000 43 716  
Kontingenter 135 000 129 017  
Gaver/markeringer 15 000 10 885  
Forsikringspremie 3 500 3 224  
Bevilgninger 50 900 66 400  
Bank og kortgebyrer 1 500 803  
Sum driftskostnader 1 818 900 1 510 595  
   
Resultat -80 900 57 828  
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Kommentarer til budsjettet 2021 
 
Budsjettet er satt opp med et negativt resultat kr. 80 900. 

Som en referanse for årets budsjett har vi satt opp regnskapet for 2019 i en kolonne til høyre. Fordi 
fjoråret ble såpass spesielt og avvikende fra planlagte aktiviteter ville dette fungert dårlig som 
referanse. 

Vi har budsjettert inntekter ut fra fjorårets medlemsvekst og har i tillegg forutsatt ytterligere 
medlemsvekst i 2021.  

Det foreligger forslag fra styret om å øke frikjøpet til organisasjonssekretær i 2021 til 80%, og dette 
ligger derfor også til grunn i budsjettforslaget. Utover dette foreslås frikjøpene videreført som de har 
vært. 

Når det gjelder driftskostnader har styret også i år satt opp et budsjett som reflekterer høye 
ambisjoner om aktivitet på mange områder. Erfaringer fra fjoråret med økt digital virksomhet har 
ført til at vi har valgt å dele opp tele/data-posten i to nye poster, en for utstyr og en for 
abonnementer og lisenser. Dette fordi vi særlig har opplevd et økt behov og utgifter til det 
sistnevnte.  

Det er budsjettert med to representantskap med fysisk frammøte. Det er også satt av betydelige 
midler til kurs-, møte- og reisevirksomhet. Det er naturligvis knyttet mye usikkerhet til hvor mye av 
dette som vil kunne gjennomføres i det kommende året med tanke på utviklingen i 
pandemisituasjonen, men styret har funnet det riktig å budsjettere ut fra at situasjonen vil kunne 
normaliseres etter hvert, og at det da ikke skal være økonomien som skal stoppe oss. Den nye 
foreningslederen og fellestillitsvalgte for Teateroverenskomsten ønsker blant annet å reise mye 
rundt for å besøke klubber og treffe medlemmer så snart dette blir mulig. Også for neste år ønsker 
styret å sette et ambisiøst vervemål for foreninga og samtidig være synlig for medlemmene vi 
allerede har, som reflekteres i budsjettposten medlemspleie/verving.  

Det er videre satt opp en ny post i budsjettet for en frilanssatsing i 2021-2022. Dette skal sikre en 
oppfølging av vår forpliktelse overfor Fagforbundet, som spanderer en egen forsikringsordning for 
våre frilansmedlemmer de to neste årene som en prøveordning for å bidra til å gjøre oss mer 
relevante overfor eksisterende og kommende medlemmer innenfor denne kategorien. Her er det 
også er et stort vervepotensial. Styrets budsjettforslag legger også til grunn en ambisjon på vegne av 
klubbene, ved at det er satt av et større beløp til aktiviteten lokalt på klubbnivå. 

For øvrig er budsjettet 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 12.01.20 
Magnus Ottesen, kasserer FTS 
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Bevilgninger og medlemskap  

Budsjettposten for bevilgninger for 2021 er satt til kr. 50 900 basert på at styret innstiller på følgende 
bevilgninger og medlemskap:  

Forslag til bevilgninger  
Prøverommet 20 000  
Scenekunst.no 10 000  
Norsk Folkehjelp 3 000  
Fagforbundets barneby 3 000  

  
  
Forslag til medlemskap  
Messingmedlemsskap Manifest Analyse 8 900  
Medlemskap Østkanten Bluesklubb 1 000  
Medlemskap Balansekunst 5 000  

  
Sum 50 900  
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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 

 
I 2021 er det 49 representanter i representantskapet som fordeler seg slik:  

Virksomhet Representanter 

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT 5 
NATIONALTHEATRET 4 

DET NORSKE TEATRET 3 

DEN NATIONALE SCENE 3 
ENKELTMEDLEMMER FRILANSERE 3 

TRØNDELAG TEATER 3 

KILDEN TKS  3 
OSLO NYE TEATER 2 

ROGALAND TEATER  2 
RIKSTEATRET 2 

HÅLOGALAND TEATER  2 

OSLO KRU 2 
DRAMMEN SCENER  1 

OLAVSHALLEN 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 
ØSTFOLD INTERNASJONALE TEATER 1 

DET VESTNORSKE TEATERET 1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


