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Kjære medlemmer! 

Vi legger bak oss nok et år som ble utenom det vanlige, og dessverre har ikke pandemien sluppet helt 
taket så langt i 2022 heller. Allikevel kan vi se tilbake på et år med høy aktivitet og en svært viktig 
seier. Etter mange år er endelig den midlertidige innskuddspensjonen historie, og fra 1. april 2022 
innføres en livslang og kjønnsnøytral pensjonsordning i teater- og operafeltet.   

Da samfunnet endelig åpnet opp i høst stod vi midt i det som ble en lang streik for rettferdig pensjon. 
Takket være en fantastisk innsats fra medlemmene stod vi hele løpet ut og fikk fullt gjennomslag for 
vårt hovedkrav - livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Det hadde ikke vært mulig uten den 
sterke streikeviljen og stå på-viljen tillitsvalgte og medlemmer har lagt ned. I tillegg til å sørge for et 
godt resultat har samholdet i foreninga vokst, og streiken ble et stort løft for hele organisasjonen. 
Tusen takk til alle tillitsvalgte og medlemmer som ikke ga seg, selv når det kosta. 

Jeg er utrolig stolt over innsatsen hver og enkelt la ned, og hvordan vi som kollektiv kjempa sammen 
skulder ved skulder. Det var inspirerende å få møte så mange engasjerte og kunnskapsrike 
medlemmer ute på streikevakt. All ære til dere som stod ute i både vær og vind, og takk også til alle 
de som støttet kampen, men ikke selv var tatt ut. Vi håper dette vil inspirere andre til å kjempe når 
det trengs! 

På tross av pandemiens dramatiske konsekvenser og at mange forlater bransjen har vi økt 
medlemstallet også i 2021. Mye er nok takket være nettopp streiken og kravet om en rettferdig 
pensjon, som fikk bred støtte. Flere så viktigheten av å organisere seg og at opparbeidete rettigheter 
ikke kan tas for gitt.  

Vi går inn i det nye året med en stor bekymring for konsekvensene de strenge koronatiltakene har på 
lang sikt for kulturfeltet. Debatten om forholdsmessigheten i tiltakene øker og stadig flere stiller 
spørsmål ved prioriteringene som gjøres. Mange er frustrerte og slitne etter snart to år med 
uforutsigbarhet og usikkerhet.  

Vi håper at 2022 blir et år vi husker for noe mer enn korona, selv om mye fortsatt er svært usikkert. 
Hovedoppgjøret til våren ser ut til å bli krevende, med en prisvekst som ble høyere enn fjorårets 
lønnsvekst. Vi har endelig fått en ny regjering og et rødgrønt flertall på Stortinget etter åtte år med 
høyrestyre. Nå er forventningene skyhøye til en ny politisk kurs som fører en helt annen arbeidslivs- 
og kulturpolitikk.  

Årsmøtet avholdes også i år som digitalt representantskap, men alle medlemmer er velkomne til å 
delta i møtet.  

Velkommen skal du være og godt nytt år!   
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Årsmøtet avholdes som representantskap på den digitale 
møteplattformen Zoom 28. januar 2022 

Dagsorden 

28. januar 2022 kl. 10-15 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 2020 
4. Handlingsplan 2021 
5. Innkomne forslag 

(Ingen innkomne) 
6. Kontingentsystemet 
7. Budsjett 2021 
8. 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 Mari Røsjø 100% 

Nestleder Mikael Gullikstad  

Pensjonisttillitsvalgt Finn Lewin (valgt mai 2021)  

Opplæringsansvarlig og 
organisasjonssekretær 

Balz Baumgartner 
80% 

Kasserer Magnus Ottesen 10% 

Sekretær Cathrine Hopstock  

Ungdomstillitsvalgt Regine Sorvoja Wilhelmsen  

Styremedlem  Ola Erik Blæsterdalen  

Styremedlem Gro Kristensen  

Styremedlem Stein Talleraas  

Styremedlem Bernt Hodnefjell  

Styremedlem Monika Zak  

Styremedlem Signe Pahle (trakk seg november 2021)  

 
Styret har i perioden nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av Stein Talleraas, Mikael Gullikstad, 
Ola Erik Blæsterdalen, Mari Røsjø, Balz Baumgartner og Magnus Ottesen.  
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Representanter til fylkeskretsens representantskap  

Til Fagforbundet Oslo sitt representantskap har fagforeningen hatt følgende representanter:  
Magnus Ottesen, Ola Erik Blæsterdalen, Balz Baumgartner (vara), Stein Talleraas (vara), Signe Pahle 
(vara) og Mikael Gullikstad. Mari Røsjø deltok i representantskapet som varamedlem i Fagforbundet 
Oslos regionstyre. 

Valgkomitéen 

Valgkomitéen har bestått av Jon Eirik Sira (leder), Charlotta Winger, Stephan Lee Udbjørg og Anniken 
Arnøy. 

Revisorer  

Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer: Benedicte Folkmann og Ellen 
Huuse. Det har blitt utført en revisjon til 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 
organisasjonssekretær deler ett kontor.   

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

Frikjøp 

Foreningsleder har i perioden vært frikjøpt 100%.  

Kasserer har i perioden vært frikjøpt 10%. På grunn av merarbeid i forbindelse med streiken ble 
frikjøpet utvidet til 100% i perioder på til sammen ca. 6 uker. 

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/Opplæringsansvarlig har vært frikjøpt i 80% med ansvar for 
medlemsregisteret, foreningens opplæringstiltak og oppfølging av henvendelser fra medlemmer og 
tillitsvalgte. På grunn av merarbeid i forbindelse med streiken ble frikjøpet utvidet til 100% og 
merkostnaden betalt av Fagforbundet sentralt i perioden august-november. 

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

  



7 

 

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og tillitsvalgte fordelt på 
tariffområder 

Fagforeningen har per 31.12.2021 1444 medlemmer, og har tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor 
følgende tariffområder i 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. Vi jobber med 
avtaleopprettelser i aktuelle områder der Fagforbundet ikke har tariffavtaler i dag. 
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Foreningens aktivitet i 2021 

 

Enda et unntaksår 

Dessverre ble også store deler av 2021 sterkt preget av koronavirusets herjinger og tiltak for å holde 
smitten i samfunnet i sjakk. Kultursektoren har vært særlig hardt rammet med nedstengninger og 
antallsbegrensninger store deler av året, men heldigvis har det flere steder allikevel blitt produsert 
og spilt forestillinger gjennom hele året. 

Fagforeningen ble driftet hovedsakelig fra hjemmekontor fram til påske. Det har vært utfordrende 
med nyvalgt leder og fellestillitsvalgt, men via digitale hjelpemidler har vi prøvd å bli kjent med og 
drifte organisasjonen innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner.  

Jobbhverdagen til medlemmene har vært preget av utsettelser, nedskaleringer og avlysninger, men 
heldigvis langt færre permitteringer enn i 2020. Det er bare virksomheter med lite eller ingen 
offentlig støtte som dessverre måtte permittere på nytt eller hvor medlemmer fortsatt er permittert. 
Partsarbeidet lokalt har fungert etter formålet og det var enighet lokalt om at det som var av 
permitteringer var uønsket, men dessverre nødvendig på grunn av situasjonen. 

I januar ble kompensasjonsordningen forlenget ut april i tillegg til at permitteringsperioden ble 
forlenget. Det kom nye økonomiske tiltak og flere regionale tiltak. I mars kom endelig en 
lønnsstøtteordning på plass. Fra midten av april startet en gradvis gjenåpning av samfunnet, med 
overskriften «Data, ikke datoer». I slutten av mai gikk vi til trinn to av gjenåpningsplanen og det ble 
blant annet mulig med noen flere publikummere i salene igjen. I midten av juni gikk vi over til trinn 
tre, men i juli ble trinn fire utsatt og trinn tre justert. I slutten av juli ble trinn fire utsatt igjen og det 
ble informert om at trinn fire ville innføres først når alle voksne var beskyttet.  

I september ble vi stående på trinn tre og kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenget ut 
året. Vi streika for rettferdig pensjon og 13. september fikk endelig Norge en ny regjering med AP og 
SP. Lørdag 25. september kl. 16 gikk vi over til såkalt «normal hverdag med økt beredskap» og da 
streiken var over 25. oktober begynte endelig hverdagen å bli mer normal. Det gikk dessverre ikke 
mange uker med gjenåpning før det i slutten av november igjen ble innført tiltak mot den nye 
koronavarianten. Koronastøtteordningene er forlenget fram til sommeren 2022 og i midten av 
desember ble det innført nye nasjonale tiltak med varighet til midten av januar.  
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Oppsummering av Kulturstreiken 2021 – en streik for rettferdig pensjon 

Etter brudd i forhandlingene 30. juni møttes partene til mekling torsdag 2. september. Natt til fredag 
3. september ble det klart at meklingen ikke førte fram og streiken var et faktum. Medlemmene ble 
varslet via SMS på morgenkvisten, informasjon ble lagt ut på nettsiden og pressemelding fra LO Stat 
sendt ut. I det første uttaket tok vi ut totalt 88 medlemmer, 21 ved Den Nationale Scene, 35 ved Den 
Norske Opera & Ballett, 18 ved Det Norske Teatret og 12 medlemmer ved Rogaland Teater. Sammen 
med NTL og Creo var det totalt 220 medlemmer i streik.  
 
Før streiken ble det igangsatt en omfattende oppdatering av informasjonen i medlemsregisteret i 
samarbeid med de lokale tillitsvalgte. Gjennomføringen av streik er både et politisk og administrativt 
krafttak. Utfordringen er å ha mest mulig oppdatert informasjon om de berørte medlemmene. Bare 
slik er det mulig å sikre direkte og tydelig informasjon og ha et solid grunnlag for å planlegge 
streikeuttakene. Takket være den iherdige innsatsen av de lokale tillitsvalgte fikk vi oppdatert 
medlemslistene mest mulig. Slik ble grunnlaget for en viktig del av gjennomføringen av streiken lagt.    

 

Starten av streiken 

Første streikedag ble de streikende invitert til et digitalt møte og senere på dagen ble alle 
medlemmer invitert til et åpent digitalt medlemsmøte. Det var godt oppmøte på begge møtene, 
mange gode spørsmål, innspill og stor streikevilje. De lokale streikekomitéene var godt forberedt 
både på streikegrunnlaget og det praktiske. Streikevaktlistene var klare, plasseringer avklart med 
arbeidsgiver og man fant praktiske løsninger for de ulike stedene. Streikevestene ble levert av 
kompetansesentrene og regionene bidro med materiell og annen oppfølging de lokale 
streikekomitéene hadde behov for. Vi trykket opp en felles løpeseddel med de andre forbundene 
som ble distribuert til alle.  
 
Vi hadde god dialog med informasjonsavdelingen til Fagforbundet om materiell vi ønsket oss. Det var 
også tett samarbeid med konfliktberedskapen til Fagforbundet, Fagforbundet Oslo, ledelsen i 
Fagforbundet og forhandlingsenheten med daglige møter om strategi og uttak. Etter hvert som tiden 
gikk, fikk vi mer struktur på samarbeidet og fant hensiktsmessige måter å koordinere arbeidet vårt 
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på. Det var tett samarbeid og god dialog med de andre forbundene og LO Stat. Det var til tider 
krevende å koordinere tre forbund sammen i streik, men vi kom styrket ut av det. Vi hadde også 
jevnlig kontakt med resten av feltet. 

Streikebryteri 

I forkant av streiken var det uttrykt bekymring for at flere arbeidsgivere planla å omorganisere 
arbeidet på et vis som vi oppfatta som streikebryteri. På første streikedag gjennomførte DNO&B 
konsert med Lise Davidsen på hovedscenen selv om de ansatte som skulle avvikle konserten var tatt 
ut i streik. Da vi stod streikevakt og publikum var på vei inn utrykte de fleste støtte til streiken. Flere 
lurte på om vi oppfordret til boikott noe vi ga tydelig beskjed om at vi ikke gjorde. Men vi oppfordra 
de som spurte oss direkte om å vise sin støtte til streiken på andre måter. 
 
NRK dukket også opp og intervjuet foreningsleder som ble sendt på kveldsnyhetene. Det ble oppslag i 
flere aviser om streiken og om streikebryteri. Flere tillitsvalgte og streikende medlemmer i FTS ble 
intervjuet i lokale og nasjonale medier. Vi brukte sosiale medier flittig gjennom hele streiken for å nå 
ut med vårt budskap og skape oppmerksomhet. 
 
I Bergen ble det arrangert kulturmarsj sammen med Bergen Filharmoniske Orkester fra Grieghallen til 
Den Nationale Scene. Også her ble prøveforestilling på Kirsebærhaven gjennomført med det vi anser 
som streikebryteri, og både foreningsleder og lokal streikeleder ble intervjuet i flere lokalaviser. 
 
Det var mange tilfeller av det Fagforbundet anser som streikebryteri. Dette var svært utfordrende for 
medlemmene som ble satt til å utføre streikebryteriet, og et alvorlig brudd på arbeidslivets 
spilleregler som undergraver vår streikerett. Flere tvisteprotokoller er sendt til sentrale parter for 
behandling og tillitsvalgte og medlemmer har samlet dokumentasjon. Det ble store oppslag i lokale 
og nasjonale medier om det omfattende streikebryteriet. 

Støtte til streiken 

Både partiet Rødt og SV var tidlig ute med å støtte vår sak og vise solidaritet med de streikende. AP 
fulgte etter og alle tre partiene var innom streikevakter med støtte og holdt appeller på flere 
streikearrangementer. Nettverket Pensjon for alle ga sin støtte fra første dag. Det kom støtte til 
streikevaktene fra mange forbipasserende, politikere og andre fagforeninger. Blant annet kom 
naboer innom med mat til de streikende på Det Norske Teatret for å vise sin støtte og EL & IT-
forbundet lånte ut en bålpanne til de streikende på Rogaland Teater. I løpet av streiken kom det inn 
nærmere 40 støtteerklæringer som fortløpende ble delt på nettsidene. 
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Opptrapping av streiken 

Den første streikehelgen var foreningsleder, fellestillitsvalgt og organisasjonssekretær innom alle 
streikevaktene i Oslo. 7. september dro foreningsleder og fellestillitsvalgt på besøk til de streikende 
på Rogaland Teater. Derfra dro fellestillitsvalgt med tog rett til Kristiansand for å være til stede for 
medlemmene på Kilden som skulle ut i streik fra den 8. september. 
 
Streiken ble trappet opp 8. september med ytterligere 125 medlemmer fra FTS. Vi tok ut ytterligere 
17 medlemmer på DNS, 26 på DNO&B, 22 på DNT og 8 på Rogaland Teater. I tillegg ble 15 
medlemmer på Kilden tatt ut, 24 på Nationaltheatret og 13 på Trøndelag Teater. Til sammen var da 
435 kulturansatte ute i streik, 213 av dem fra FTS. NRK Østlandssendingen var til stede og intervjuet 
foreningsleder om opptrappingen utenfor Nationaltheatret. 
 

 
 

Kulturmarsj og fanemarkeringer 

9. september besøkte LO-lederen de streikende ved Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Den 
Norske Opera & Ballett. Derfra ble den første kulturmarsjen til støtte for streiken arrangert. Musikere 
fra Operaen spilte en egenskrevet streikemarsj mens vi gikk opp forbi Oslo Nye Teater, Det Norske 
Teatret og endte foran Nationaltheatret. Det var godt oppmøte med faner fra mange forbund, FTS 
hadde med to faner og flere sandwich-plakater som medlemmene bar. Det var flere medier til stede 
for å dekke arrangementet. Framme ved Nationaltheatret ble det appeller fra forbundene, SV, AP og 
Rødt i tillegg til musikalske innslag.  
 
Samtidig som det var kulturmarsj i Oslo ble det også gjennomført kulturmarsj i Kristiansand. 
Kulturmarsjen gikk fra Kilden til torget i sentrum av byen og det ble holdt appeller av NTL, Creo og 
fellestillitsvalgt. Godt oppmøte med mange støttende faner fra LO-familien. 
 
10. september dro foreningsleder til Bergen og fellestillitsvalgt til Trondheim for å delta på 
streikevakt og fanemarkeringer. I Bergen var det appell ved blant annet ordfører Marte Mjøs Persen 
og leder i Fagforbundet Mette Nord. I Trondheim var det stor oppslutning med faner fra mange 
forbund og appeller fra politikere, Creo og fellestillitsvalgt. 
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Intern organisering av arbeidet 

Kontoret fordelte oppgavene slik at organisasjonssekretær fulgte opp Oslo tett sammen med 
regionen, mens fellestillitsvalgt og foreningsleder reiste til resten av landet. Nestleder tok etter hvert 
over reising til stedene fra Trondheim og nordover. I helgene opprettet kontoret en vaktordning for å 
sørge for fridager. Ledelsen i Fagforbundet reiste også rundt og besøkte de streikende. Kasserer 
gjorde en stor innsats med kjøring av streikebidrag. De lokale streikelederne hadde ansvar for å 
samle inn lønnsslipper og kontonummer, og sammen med kasserer sørget de for at alle streikende 
fikk streikebidrag på lønningsdato. 
 
Fellestillitsvalgt tok et stort ansvar for å sørge for nytt, og bestillingen av mer, trykt materiell til de 
streikende samt å koordinere dette arbeidet  med Fagforbundets informasjonsavdeling. Det kom 
stadig nye ønsker om profilartikler, klær og utstyr til streikevaktene, og kontoret sammen med 
nestleder fikk organisert og satt i produksjon det aller meste. De lokale streikekomitéene fikk relativt 
frie tøyler for å sørge for mest mulig trivsel på streikevakt. Det var mange kreative forslag og mye 
nytt som ble gjort for å nå ut med budskapet. Det ble strikket, trykket opp t-skjorter til statuer, 
budskapet ble tegna med fargerikt kritt på fortauet, biler ble oppfordra til å tute for å støtte streiken, 
flere av statuene rundt Nationaltheatret fikk på seg streikevest, det var bålpanner, varmelamper, 
jakker, thermodresser til de streikende i Tromsø, musikk, dans, konkurranse i stille lengde og andre 
kreative måter å holde kampånden oppe på. 
 

 
 

Pensjonskontoret 

Fra 14. september rullet vi ut pensjonskontoret med pensjonsekspert Steinar Fuglevaag. Han tok 
med seg flippover for å tegne og forklare, og den enkelte ansatte kunne få en gjennomgang av egen 
pensjonssparing. Tilbudet ble svært populært, og køene var lange. Mange fikk øynene opp for 
hvordan de ulike pensjonsordningene ville påvirke egen pensjonisttilværelse. De fleste 
virksomhetene som var tatt ut i streik fikk besøk av pensjonskontoret. 
 

Informasjon og koordinering 

Ukentlig arrangerte vi digitale medlemsmøter med appeller, informasjon og mulighet for 
medlemmene til å stille spørsmål. Det var også ukentlige streikeledermøter med streikelederne, 
konfliktberedskap, regionene, kompetansesentrene, Fagforbundets ledelse, forhandlingsenheten og 
informasjonsavdelingen. Det var nyttige møter med avklaringer om streikens utvikling. FTS hadde 
etter hvert egne ukentlige streikeledermøter i tillegg. Nettsidene ble fortløpende oppdatert med 
informasjon underveis i streiken og medlemmer som ble tatt ut i streik ble informert med SMS. 
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I Oslo ble det starta opp en forsyningsgruppe hvor de streikende kunne bruke sin streikevakt på å 
lage mat og distribuere den til de andre streikende. I tillegg ble det oppretta en arrangementsgruppe 
på tvers av forbundene i Oslo som koordinerte felles arrangementer for alle virksomhetene. Alle 
streikestedene arrangerte sosiale samlinger ukentlig og flere lagde ulike grupper som hadde ansvar 
for ulike aktiviteter. 

Ny opptrapping 

22. september ble streiken trappet ytterligere opp. På DNO&B ble ytterligere 13 medlemmer tatt ut, 
14 ved DNT og 19 ved Trøndelag Teater. Av nye virksomheter gikk 14 FTS-medlemmer ved 
Hålogaland Teater ut i streik, 13 ved Oslo Nye Teater og 9 ved Teater Innlandet. Totalt var nå 556 
kulturarbeidere i streik, 297 fra FTS. Foreningsleder dro til Tromsø for å stå streikevakt, 
fellestillitsvalgt dro til Hamar og organisasjonssekretær fulgte opp Oslo Nye Teater på deres første 
streikedag. Det ble avholdt digitalt møte for de streikende og streikeviljen var stadig sterkere.  
 
Foreningsleder reiste videre for å besøke de streikende i Trondheim og i Kristiansand. Begge steder 
inntok de streikende sentrum for å spre budskapet og alle streikestedene arrangerte flere 
fanemarkeringer med godt oppmøte. I Kristiansand var det hybridkonsert til støtte for streiken. 
Fellestillitsvalgt besøkte de streikende i Bergen og holdt appell på fanemarkering der. Foreningsleder 
ble intervjuet på Dagens på NRK P1 om pensjonskravet og streiken. I tillegg ble foreningsleder 
intervjuet til podkasten Bergstø og bra folk. 
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Tvungen mekling 

29. september, dagen før tvungen mekling arrangerte vi fanemarkeringer over hele landet. Det var 
godt oppmøte, mange faner, appeller fra blant annet AP, SV og Rødt og kulturinnslag. Vi projiserte 
streikebudskapet på DNO&B og DNS på kvelden. Tillitsvalgte i Fagforbundet og FTS holdt appeller på 
mange av markeringene.  
 
Tvungen mekling 30. september førte dessverre ikke fram og streiken ble trappet ytterligere opp fra 
1. oktober. FTS tok da ut 177 medlemmer, fordelt på ytterligere 9 ved DNS, 42 på DNO&B, 14 på 
DNT, 20 på Kilden, 25 på Nationaltheatret, 20 på Trøndelag Teater, 12 på HT og 12 på Oslo Nye. I 
tillegg ble Carte Blanche tatt ut i streik med 12 medlemmer, flere av medlemmene måtte for øvrig 
flys hjem fra Antwerpen siden de var ute på turné da de ble tatt ut i streik. På Det Vestnorske Teatret 
tok vi ut 5 medlemmer og på Turnéteatret i Trøndelag tok vi ut 13 medlemmer. Det var nå totalt 805 
kulturarbeidere i streik, 478 av dem fra FTS. I opptrappingen ble alle verkstedansatte tatt ut og flere 
teknikere tatt ut fra virksomheter som hadde iverksatt det vi anser som streikebryteri. 
 
Fellestillitsvalgt dro til de streikende i Bergen 7. oktober og foreningsleder dro til Verdal 11. oktober. 
Foreningsleder holdt innledning om streiken for EL og IT Oslo og Akershus og på konferansen Kvinner 
på Tvers. Streikeleder ved DNT Åshild Nordås holdt appell for Utdanningsforbundet Oslo. 
Foreningsleder holdt streikeappell på valgvaken til partiet Rødt og på flere møter i Rødt. 

Streikens Hus 

I Oslo starta FTS i samarbeid med de andre forbundene Streikens Hus. Et stort telt ble reist i 
Spikersuppa ovenfor Nationaltheatret som et samlingspunkt for de streikende i Oslo. I Streikens Hus 
arrangerte de streikende og arrangementsgruppa flere møter, konserter, debatter, kurs og 
samlinger. Det ble rigget opp bord, benker og varmelamper. Det ble servert mat og rigget opp en 
enkel scene med lyd og lys. Vi investerte i utstyr til strømming og strømmet etter hvert deler av 
programmet på nettsidene våre. Det var leid inn vakthold på natta for å passe på utstyret. Streikens 
Hus ble et viktig møtepunkt for de streikende i Oslo. Gatas Parlament lagde en sang til streiken under 
navnet «Streikevakt». Musikkvideo ble filma av og med de streikende på streikevakt og i Streikens 
Hus. 
 
Streikens Hus ble besøkt av mange som ville vise støtte, blant annet LO-lederen, ledelsene i 
forbundene og LO Stat, og kulturbyråd i Oslo Omar Samy Gamal var også til stede for å vise sin støtte 
ved flere anledninger. 

Nationaltheatret stenges ned 

18. oktober ble streiken trappet opp med ytterligere 80 nye streikende på Nationaltheatret. Det vil si 
at alle FTS-medlemmer som kunne tas ut var ute og at huset i praksis ble stengt ned. Det var da totalt 
891 kulturansatte ute i streik. Foreningsleder ble intervjuet sammen med de streikende foran 
Nationaltheatret av NRK, TV2 og Klassekampen. Foreningsleder ble også intervjuet i tv-studio på TV2 
Nyhetskanalen om opptrappinga. 
 
Det ble varslet en opptrapping av streiken med ytterligere uttak av 157 FTS-medlemmer fra 25. 
oktober. 25 medlemmer ved DNS, 12 ved DNO&B, 25 ved DNT, 27 ved Rogaland Teater, 18 ved 
Kilden, 1 ved Nationaltheatret, 18 ved Trøndelag Teater, 13 ved Oslo Nye Teater, 1 ved Teater 
Innlandet. Det ble også varslet uttak ved to nye virksomheter, 11 medlemmer ved Nordland Teater 
og 6 ved Teater Ibsen. Dette uttaket ville i praksis bety å stenge ned mange av husene ved å ta ut de 
resterende medlemmene. Uttaket ville betydd 1100 kulturansatte i streik fra 25. oktober. 
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Flere frilansere gikk ut mot streiken i media, og Vidar Magnussen ble blant annet invitert til Dagsnytt 
18. De hadde også et opprop i Aftenposten med 24 underskrifter fra selvstendig næringsdrivende 
som var mot streiken.  
 

 
 

Frivillig mekling 

20. oktober ble det satt opp streikelavvo i Trondheim og det var fanemarkeringer i Bergen og Verdal. 
Nestleder holdt appell på markering i Bergen og i Tromsø 21.oktober. Samtidig var det en frivillig 
mekling mellom partene som dessverre ikke førte fram. Meklingen var igangsatt på initiativ fra 
Riksmekleren. Foreningsleder ble intervjuet i studio på TV2 Nyhetskanalen i forkant av den frivillige 
meklinga. Rett etter at meklinga brøt sammen kom Spekter med et nytt tilbud som åpnet dørene for 
nye forhandlingsrunder. 21. oktober svarte LO Stat og basert på tilbudet fra Spekter og LO Stats brev 
inviterte Riksmekleren partene til samtaler gjennom helgen. 
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Resultatet – livsvarig og kjønnsnøytral pensjon 

Natt til mandag 25. oktober var streiken over etter en helg med krevende forhandlinger. 
Medlemmene fikk beskjed om å møte på jobb som normalt så snart det var praktisk gjennomførbart. 
For å informere om resultatet og svare på spørsmål ble det avholdt digitalt medlemsmøte etterfulgt 
av en samling for de hovedtillitsvalgte. Foreningsleder ble også intervjuet i tv-studio på TV2 
Nyhetskanalen om resultatet. 
 
Resultatet var at LO Stat og Spekter ble enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale 
pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022. Vi fikk gjennomslag for vårt hovedkrav etter en lang 
og krevende streik som varte rett i overkant av 7 uker.  
 
Vi har nå en klar avtale om at den nye pensjonsordningen innføres fra 1. april og vi er trygge på at vi 
skal ha en god prosess fram til ordningen er på plass. Partene skal innen 1. februar 2022, gjennom 
partsarbeid, søke å avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets 
forhandlingsprosesser. Riksmekler har oppnevnt Administrerende direktør i Statens Pensjonskasse, 
Thomas Berg, som nøytral og uavhengig ekspertise til å bistå partene. 
 
Totalt i streik: 891 
Totalt i streik FTS: 693 
Totalt antall virksomheter rammet av streik: 15 
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Det organisatoriske arbeidet 

Som høyeste organ mellom årsmøtene har representantskapet avgjørende funksjoner. 
Representantskapet fungerer som kontrollorgan og er retningsvisende. Styret er blant annet 
avhengig av dets innspill og tilbakemelding i sentrale prosesser. Representantskapet er videre et 
møteforum der tillitsvalgte møtes, utveksler erfaringer og dermed tilegner seg viktig kunnskap. Ikke 
minst er det på representantskapene vi sveiser sammen vårt felleskap. Det er gledelig at 
representantskapet endelig kunne møtes fysisk igjen i desember. I den forbindelse ble 
representantskapet for første gang avholdt som «hybrid-møte», det vil si at det var mulig å delta 
både fysisk og digitalt. Denne måten å gjennomføre representantskapet på ønsker vi å fortsette med 
også fremover. Fordelene i en landsdekkende forening er mange. Blant annet blir det lavere terskel 
for å delta og representanter kan selv vurdere om de ønsker å delta møte digitalt for å spare tid og 
krefter. I tillegg kan medlemmer som ikke er representanter delta på enkelt vis om de ønsker. 
Avstandene blir mindre, og vi blir sveiset tettere sammen som organisasjon.  

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 fortsatt med å ha hyppigere og kortere møter en 
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tidligere på digitale plattformer. Vi har opparbeidet oss en del erfaring med de nye måtene å 
kommunisere og samhandle på. Slik at vi får utnyttet fordelene de gir på best mulig vis.  

På mange måter har streiken satt vår organisasjon på prøve og synliggjort hvem som er ryggraden i 
en medlemsorganisasjon som FTS: klubbene og de lokale tillitsvalgte. En prøve vi mestret på 
formidabelt vis. Vi har vist at vi står sammen over hele landet fra nord til sør og fra øst til vest. Vi har 
vist hvor raskt og effektiv vi kan samhandle. Vi har vist hvor fort vi kan reagere i en ofte uoversiktlig 
situasjon. Og vi har vist vår styrke fordi vi har stått imot press fra forskjellig hold. Og derfor har vi 
vunnet. Pensjonskampen er beviset på at vi etter sammenslåingen til en landsdekkende forening har 
en skapt en organisasjon som er rede for å møte fremtidens utfordringer. Og den har vist hva som 
utgjør forskjellen. Det er et felleskap som står samlet. 
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Digitalisering og nye verktøy  

FTS sin satsning på bruk av digitale 
plattformer i informasjonsarbeidet ble, 
takket være både pandemi og streik i 
2021, tatt i bruk på en mer aktiv måte 
og også på nye måter. Det ble 
gjennomført hyppige digitale møter. 
Dette både på Zoom og Teams, med 
medlemmer og med tillitsvalgte, i egen 
forening og på tvers av foreningene. Det 
ble også direkte-strømmet flere 
arrangementer fra Streikens Hus.  

Egne nettsider var en uvurderlig ressurs som fungerte som et sted hvor medlemmene kunne finne 
oppdatert informasjon fortløpende, og trafikken på sidene har vært høy hele året. Totalt har det vært 
30 454 visninger av forskjellige sider på nettsiden. Dagen streiken var over var det 871 visninger av 
innlegg og sider. 

 

Sosiale medier ble også brukt meget aktivt, da spesielt Facebook og Instagram. Vi fikk flere veldig 
flinke bidragsytere på Instagram og mot slutten av streiken hadde vi kontinuerlig «takeover» fra 
streikende i hele landet. 

Parallelt med dette ble det under streiken tatt i bruk forskjellige plattformer for samarbeid lokalt og 
det ble oppretta grupper både på Signal, WhatsApp, Messenger og Teams, både med våre 
medlemmer og sammen med Creo og NTL. Dette bidro til å skape bedre samarbeid mellom 
tillitsvalgte på tvers av foreningene, samt styrke samarbeidet der dette var godt i utgangspunktet. 

Klubb-e-post og Klubbstyrets arbeidsrom 

Før sommeren ble planen om å gi hver hovedtillitsvalgt en egen @teaterogscene.no e-post-adresse 
iverksatt, både som en klargjøring til mulig konflikt og fordi dette sammenfalt med at FTS ble med i 
prosjektet Klubbstyrets arbeidsrom. Adressene ble tatt i bruk gradvis utover høsten og sammen med 
dette fikk også de hovedtillitsvalgte egne mapper til lagring av dokumenter og tilgang til å dele disse 
internt i organisasjonen. Dette viste seg å bli veldig nyttige verktøy når streiken var et faktum. Dette 
forenklet arbeidet med medlemslister, streikeuttakslister samt innsamling av lønnsslipper, samtidig 
som det ivaretok sikkerheten ved at sensitiv informasjon ikke ble sendt per e-post. Foreninga har 
hatt fokus på å overholde GDPR.  

Klubbstyrets arbeidsrom er det Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo som har startet arbeidet med å 
opprette. Det er en portal for saksbehandling for lokale tillitsvalgte. FTS er sammen med noen få 
andre foreninger blitt med som beta-brukere mens portalen utvikles. På grunn av streiken og mye 
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ekstra arbeid i ettertid har bare noen få hovedtillitsvalgte fått tilgang og opplæring i portalen så 
langt. 

Grensedragning LO 

Fagforeningen har brukt mye av sin tid i 2021 på en tvist om forståelsen av hva som er 
fagforeningens organisasjonsområde og hva som er Creo sitt organisasjonsområde. Tvisten ble til 
slutt avgjort av LO-sekretariatet. Idet vedtaket gir rom for fortolkning, må vi jobbe videre med Creo 
for å etablere en felles forståelse av vedtaket. 

Nye representanter 

I løpet av 2021 har det blitt etablert tre nye klubber i FTS og representantskapet er blitt utvidet. 
Teater Vestland har fått en representant etter at klubben har fått fler enn 5 medlemmer. I tillegg 
meldte de ansatte ved stiftelsen kulturhuset USF Verftet seg kollektiv inn i FTS og kommer til å ha en 
representant i 2022. Så har Frilans- og enkeltmedlemmer blitt samlet i en klubb for å sikre dem 
representasjon i foreningen og sørge for bedre oppfølging av egne tillitsvalgte. Medlemmene i denne 
klubben jobber enten som frilansere/selvstendig næringsdrivende eller er ansatt hos en arbeidsgiver 
der det ikke er fler en fem som er organisert i FTS. Disse var ikke del av representantskapet tidligere 
og har nå fått plass til tre representanter. I tillegg har Det Norske Teater bikket 100 medlemmer og 
får inn en fjerde representant i representantskapet. 

Frilanssatsingen 

I forbindelse med opprettelsen av en egen klubb for enkeltmedlemmer og frilansere/selvstendig 
næringsdrivende ringte deres tillitsvalgte Emanuel Totland Frogner hver enkelt av dem for å få bedre 
oversikt. Slik fikk vi verdifull informasjon om disse medlemmene: hvilke behov for oppfølging de har, 
hvor og hva de jobber med og hva slags forventinger og ønsker de har til foreningen. Dette arbeidet 
er et viktig ledd for å gi disse medlemmene bedre oppfølging og knytte dem tettere til 
organisasjonen. På sikt bidrar dette arbeidet forhåpentligvis til å gjøre foreningen mer synlig i 
bransjen generelt, noe som også kan bidra til å utnytte vervepotensialet vårt på et bedre vis. 
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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 Sven Undheim Ja 

Nationaltheatret Spekter/Teater Are Hansen Ja 

Det Norske Teatret Spekter/Teater Åshild Nordås Mjelde Ja 

Den Nationale Scene Spekter/Teater Rune Kjelby Ja 

Oslo Nye Teater Spekter/Teater Stein Talleraas Ja 

Oslo Konserthus Spekter/Oslo Konserthus Kjetil Polden Ja 

Drammen Scener Spekter/Drammen 
Scener 

Tormod Riseng Nei 

Hålogaland Teater Spekter/Teater Eivind Steinholm / Regine Andrea 
Sorvoja Wilhelmsen 

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 Reidar Andreas Richardsen  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 Mari Jarstein Nei 

Operaen i Kristiansund Kjersti Eckhoff Jeanette Weiseth Nei 

Rosendal Teater Uten tariffavtale Anniken Arnøy Nei 

Olavshallen KS Henrik Torgersen Ja 

USF Verftet 

 

Uten tariffavtale Hallvard Nomeland Nei 

BiT Teatergarasjen Uten tariffavtale Andreas Langenes/Ingrid Ellestad Nei 

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

Østfold internasjonale 
Teater 

Uten tariffavtale Øyvind Andresen/Fredrik 
Borgund 

Nei 
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Møtevirksomhet  

Årsmøtet ble avholdt som digitalt representantskap den 27. januar 2021 på Zoom. For første gang 
deltok også en god del medlemmer som ikke møtte som representanter.  

Det er i tillegg til årsmøtet avholdt et digitalt og et fysisk representantskapsmøte. Det har i 2021 blitt 
avholdt 12 styremøter og flere møter i arbeidsutvalget. FTS har deltatt på 3 representantskapsmøter 
i Fagforbundet Oslo.  

Representanter for styret har i perioden besøkt Carte Blanche, Dansens Hus, Oslo Konserthus, Den 
Nationale Scene, Oslo Kru, Den Norske Opera & Ballett, Oslo Nye Teater, Det Norske Teatret, 
Riksteatret, Rogaland Teater, Det Vestnorske Teatret, Drammen Scener, Teater Innlandet, 
Hålogaland Teater, Kilden Teater og Konserthus, Nationaltheatret, Trøndelag Teater, Turnéteatret i 
Trøndelag, Black Box Teater og Østfold Internasjonale Teater. 

Representanter for styret har i perioden også deltatt på digitale medlemsmøter i flere klubber, bl.a. 
på Trøndelag Teater, Nordland Teater, Oslo Nye Teater, Østfold Internasjonale Teater, DNS og 
Teatret Vårt. 
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Arbeidsliv og tariff 

Forhandlingsarbeidet 

Da 2021 startet var ennå ikke 
hovedoppgjøret for 2020 avsluttet. På 
grunn av pandemien var hele 
hovedoppgjøret forskjøvet til høsten og 
meklingsdato var satt til 11. januar. På 
oppfordring fra Riksmekleren ble partene 
enige om, på grunn av smittehensyn, å 
utsette kravet om ny pensjonsordning. 
Det ble avtalt at dette kunne forhandles i 
mellomoppgjøret 2021 hvis en av 
partene la inn krav om det. 

På det ekstra tariffrepresentantskapet som ble gjennomført i februar, ble det vedtatt at ny varig 
pensjonsordning skulle legges inn som krav i mellomoppgjøret. Den midlertidige ordningen med 
innskuddspensjon var klar for å byttes ut med en pensjonsordning som oppfylte målsettingen som 
partene ble enige om i 2016, en ordning hvor ytelsene er livslange og kjønnsnøytrale. 

Utover våren ble dermed fokuset rettet mot pensjon og det ble gjennomført flere runder med 
allmøter, samlinger og kurs om pensjonsordninger på virksomhetene og i fagforeninga. Både 
arbeidsgiver og FTS gjennomførte kurs med pensjonseksperter, da hovedsakelig Vestby & Fahre hos 
arbeidsgiver og Steinar Fuglevaag hos Fagforbundet. Noen arbeidsgivere inviterte sågar Steinar 
Fuglevaag til å kommentere foredragene til Vestby & Fahre. Resultatet av dette arbeidet ble at våre 
tillitsvalgte og medlemmer utover våren fikk god oversikt og mye kunnskap om fordelene med 
hybridpensjonsordningen. Ikke minst ble det synlig at arbeidsgivererne argumenterte for et verdisyn 
og et tankesett som våre medlemmer stort sett ikke var enig i. 

I A-dels forhandlingene ble det satt frist for avslutning av de lokale forhandlingene 5. mai, men det 
ble i kulturområdet satt av ekstra tid til første forhandlingsrunde og partene fikk frist til 4. juni. 
Denne tiden ble gitt «for å gi de lokale parter mulighet for å etablere gode forhandlingsprosesser 
knyttet til eventuelle pensjonskrav og et felles grunnlag for disse forhandlingene.».  

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.  

I flere av områdene var det krevende forhandlinger og det var kun Dansens Hus, Drammen Scener og 
Oslo Konserthus som kom til enighet uten bistand fra sentrale parter. Resultatet av disse oppgjørene 
ble ikke effektuert før resten av Spekters område 1 - kultur var lukket etter at streiken var over den 
25. oktober. Teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund var gjennom flere 
forhandlingsrunder før det ble brudd i de avsluttende sentrale forhandlingene mellom LO Stat og 
Spekter 30. juni og oppgjøret gikk dermed til mekling. Meklingens dato ble satt til 2. september og 
førte heller ikke fram og dermed var teatrene og operaene i streik fra arbeidsdagens start 3. 
september. 

I alle tariffområdene var det fra vår side en klar forventning om at oppgjørene skulle være på nivå 
med lønnsutviklinga i samfunnet ellers. På grunn av den statlige avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen var dette ingen selvfølge. Scenekunstvirksomhetene har i lang tid opplevd 
kutt i bevilgningene over statsbudsjettet. På tross av dette ble det økonomiske resultatet i vårens 
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forhandlinger tilsvarende frontfaget for alle tariffområder i FTS. Alle tilleggene ble gitt som 
kronetillegg. Dette sikrer en rettferdig fordeling og lønnsutvikling fordi dette blant annet hindrer at 
lønnsforskjellene mellom lavt- og høytlønte blir stadig større over tid. 

I tillegg ble det enighet på Dansens Hus om endringer i skift- og ulempekompensasjoner for å ivareta 
en helhetlig og rettferdig lønns- og personalpolitikk etter arbeid i et partssammensatt utvalg i 2020. 
På DNO&B ble det enighet om ny lønnsinnplassering av lydteknikere. 

FTS er fortsatt i prosess med å opprette tariffavtale for medlemmene på Østfold Internasjonale 
Teater. Forhandlingene forventes å sluttføres tidlig i 2022. Arbeidet med tariffavtale på klubben i 
Røverstaden har dessverre stoppet opp da alle medlemmene vi hadde sluttet som følge av 
pandemien. FTS har fremmet krav om tariffavtale for medlemmene på USF Verftet. 

Hos flere arbeidsgivere er også kartleggingen av den faktiske likelønnssituasjonen kommet i gang. 
Etter at dette arbeidet begynte på Nationaltheatret har nå også Riksteatret og Rogaland Teater i 
samarbeid med kontoret sett på om, og i tilfellet hvor store lønnsforskjellene er mellom menn og 
kvinner som utfører arbeid av lik verdi. Arbeidet er et sentralt ledd i det systematiske 
likestillingsarbeidet som lov- og avtaleverket krever av partene. Kartleggingen tjener som 
utgangspunkt for å diskutere likestilling på virksomhetsnivå og er nødvendig for å kunne begynne 
arbeidet med å utjevne eventuelle usaklige lønnsforskjeller. 

 

Likelønnssaken ved Nationaltheatret 

2021 kom vedtaket i saken der FTS på vegne av ni kvinner på Nationaltheatret hadde klaget inn 
arbeidsgiver på det vi anså som brudd på likelønnsbestemmelsene i diskrimineringsloven. I vedtaket 
står det «Nemnda har under noe tvil kommet til at […] indirekte diskriminering ikke kan konstateres.» 
Arbeidsgiver fikk medhold i påstanden om at lønnsforskjellene hadde sin årsak i omorganisering i 
virksomheten i forbindelse med verkstedssammenslåingen med Riksteatret. For at det skal foreligge 
brudd på likelønnsbestemmelsene må forskjellsbehandlingen direkte eller indirekte skyldes klagerens 
kjønn. Dermed fikk vi ikke medhold i vår påstand om at de ni kvinnene ble diskriminert.  

Domsavsigelser 
En tvist om forståelsen av Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 og anvendelsen av kompensasjonstillegg 
etter Statens reiseregulativ endte i Arbeidsretten i 2021. En enstemmig dom ga arbeidsgiversiden 
medhold i at Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 ikke gir rett til kompensasjonstillegg etter Statens 
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reiseregulativ ved turnévirksomhet utenlands, i tillegg til ulempetillegg etter Teateroverenskomsten 
§ 5.2.5.2. 

Et medlem ved Trøndelag Teater fikk endelig fast ansettelse etter sju år som midlertidig ansatt med 
19 ulike kontrakter. Fagforeninga krevde fast ansettelse på vegne av medlemmet. Saken endte til 
slutt i Tingretten der vi vant fram med krav om fast ansettelse i 48 prosent stilling. I tillegg får 
medlemmet en erstatning på drøyt 215 000 kr for tapt arbeidsfortjeneste. Teatret avviste i 
utgangspunktet kravet fordi vikariatene og de midlertidige stillingene etter deres mening ikke utløste 
noen rett til fast stilling. I følge teatrets syn skulle dette arbeidet defineres som prosjektbasert selv 
om arbeidet ikke skilte seg fra det ordinære arbeidet ved teatret. Dette fordi det varte en avgrenset 
tid og var knyttet til enkeltforestillinger,. Retten la imidlertid til grunn at en organisering av arbeidet i 
prosjekter, i dette tilfellet ulike teateroppsetninger, ikke er tilstrekkelig for å bruke midlertidige 
ansettelser. Dette kan godtas i for eksempel sesongpreget arbeid der det er en sterk økning i 
arbeidsmengden i noen få perioder, men ikke når det gjelder ulike teaterforestillinger som må 
karakteriseres som ordinær drift uten store endringer i arbeidsmengden ved teateret. 

Selv om teaterdrift består i å sette opp ulike forestillinger som har en premieredato og en sluttdato, 
innebærer ikke dette at arbeidet er av midlertidig art. Tingretten konkluderte altså med at 
medlemmet har dekket et konstant behov for arbeidskraft over ganske lang tid. Dommen er nå 
rettskraftig. 

Arbeid med personalsaker 

I løpet av 2021 har FTS 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 for arbeids- og oppdragstakere samt 
individuell tilrettelegging i arbeidet.  

Enkelt- og frilansmedlemmer har større behov for direkte oppfølging fra kontoret enn medlemmer i 
en klubb som i størst mulig grad får oppfølging av lokale tillitsvalgte. Som følge av foreningens 
frilanssatsing har denne gruppen økt. Noe som igjen fører til at kontoret har hatt flere personalsaker 
der spørsmål rundt kontraktinngåelse for oppdragstakere er tema. 

FTS har i 2021 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. 
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Det politiske og yrkesfaglige arbeidet 

I september publiserte FAFO rapporten «ABE-reformen 
i musikk- og scenevirksomheter – Kutt uten 
kunstneriske konsekvenser?» Prosjektet er bestilt og 
finansiert av Fagforbundet, Norsk Teater og 
Orkesterforening, NTL, Creo og LO Stat. 

FTS har bidratt til Fagforbundets innspill om gjenåpning 
av kultursektoren. I tillegg deltok foreningsleder på 
vegne av Fagforbundet med innlegg på høringen om 
gjenåpning av kultursektoren. FTS har også sammen 
med Fagforbundet levert innspill til ny 
kompensasjonsordning for kultursektoren. 

FTS har deltatt i Kulturrådet og Norsk filminstitutts 
dialogmøter om gjenoppbygging av kultursektoren 
etter koronapandemien. FTS har deltatt på møte 
arrangert av LO Viken Oslo for tillitsvalgte angående 
situasjonen i Nordre Follo og kommunene rundt og 
møte om hvordan Viken og Oslo skal komme seg ut av 
krisen. 

FTS har også levert innspill til SVs representantforslag om en sterk og uavhengig kulturforvaltning og 
innspill til scenekunststrategi for operafeltet. 

FTS har deltatt på flere fanemarkeringer til støtte for andre fagforeninger, blant annet i forbindelse 
med NHO-streiken og Global Connect-streiken. Fellestillitsvalgt og foreningsleder reiste også til Fjaler 
for å vise støtte til de streikende ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. 

FTS deltok på lansering av grønt veikart for kunst- og kultursektoren. FTS var representert på 
Kulturytring Drammen, LO Stats kartellkonferanse og Trondheimskonferansen. Foreningsleder holdt 
innledning om kunst i koronaens tid på regionkonferansen til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. 
FTS deltok i kultursamtale på Arendalsuka. I samarbeid med Oslo Transportarbeiderforening og 
Manifest Tankesmie arrangerte FTS en panelsamtale på Globaliseringskonferansen om hvordan 
fagbevegelsen møter løsarbeid. FTS har deltatt i en søkekonferanse og en gruppesamtale i regi av LO 
Selvstendig og Fafo om velferdsordninger for selvstendige næringsdrivende.  

FTS leverte innspill til finanskomitéen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og til familie- og 
kulturkomitéen i forbindelse med den nye regjeringens endringsforslag til statsbudsjett 2022. 

Nok en gang ble dessverre 1. mai-feiringen annerledes. Siden det ikke var mulig å samle store 
folkemengder var parolene i mini-format og demonstrasjonstogene digitale.  
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Fagforbundet Teater og Scene har hatt dialog 
med flere politiske partier i løpet av 2021. 
Fagforbundet Teater og Scene har i dette 
arbeidet også brukt interne kanaler i 
Fagforbundet og LO. Fagforeningen hadde et 
eget møte med Oslo AP. Særlig 
problemstillinger som rammer medlemmene 
som følge av koronakrisa og ABE-kuttenes 
konsekvenser for scenekunsten og 
medlemmenes arbeidshverdag har vært viktig 
å få belyst. 

I forbindelse med valgkampen trykket foreningen opp en egen løpeseddel med fokus på 
kulturpolitikk og en oppfordring om å stemme for en ny regjering. Det var også planlagt 
arbeidsplassbesøk fra Fagforbundet Oslo på flere av virksomhetene i forbindelse med valgkampen.  

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

Faglige råd 

FTS var representert i faglig råd for design og tradisjonshåndverk ved Elise Henden og Torhild Jensen. 
Fra og med andre halvår 2021 har Rakel Melvær Berge tatt over med Elise Henden som vara. Eva 
Sharp og Therese Roald representerer Fagforbundet i faglig råd for frisør, blomster- og 
interiørdesign. 

Faglig råd er en del av trepartssamarbeidet der arbeidsgiver, arbeidstaker og staten samarbeider om 
blant annet utdanning. De faglige rådene jobber med å utvikle kvaliteten og innholdet i fagene. De 
faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter og skal fremme behov og 
synspunkter fra arbeidslivet overfor myndighetene i spørsmål som gjelder fag -og yrkesopplæring.  
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Utvidelse av medlemstilbudene 

Fra 1. mai fikk medlemmer i FTS som er 
selvstendig næringsdrivende tilbud om 
ansvarsforsikring inkludert i medlemskapet. 
Den kollektive forsikringsordningen ble 
utarbeidet i samarbeid med Fagforbundet 
sentralt, forsikringsselskapet Fremtind og våre 
tillitsvalgte i Oslo Kru. 

Forsikringsordningen er ledd i vår frilanssatsing 
og er et viktig steg for å bli en enda mer 
attraktiv forening også for dem med 
enkeltmannsforetak og frilansere i bransjen. 
Forsikringstilbudet er et ledd i å utvide medlemstilbudet til FTS og videreutvikle fagforeningen for 
flere grupper. 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 ønsker vi å møte behovene 
for alle medlemsgrupper og utvikle de beste medlemstilbudene vi kan for dem. 

Flere frilans- og enkeltmedlemmer har gitt tilbakemelding om at de ønsker seg Scenekortet. 
Foreningen har derfor inngått en avtale med Norsk Teater og Orkesterforening (NTO), og tilbyr nå 
dette som en del av medlemskapet til alle medlemmer som ikke får Scenekortet gjennom 
arbeidsgiver. 
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Fagprisen 2021 

For tredje år på rad ble fagprisen delt ut til en gruppe som var nominert for sin ekstraordinære 
faglige innsats. Fagprisen ble i år som i fjor delt ut som en del av Fagforbundsuka og nominasjonene 
ble annonsert i løpet av uka. Vinneren ble annonsert på siste dag av tariffrepresentantskapet.  

 

Styret fikk 3 nominasjoner:  

Kostymeavdelingen på Nationaltheatret – kostymeavdelingen ble nominert for den store jobben og 
innsatsen de har lagt ned i kostymene til årets juleforestilling på Hovedscenen; En julenattsdrøm. 

Magnus Holm – rekvisitør på Den Nationale Scene i Bergen, ble nominert for den tekniske løsningen 
han utviklet til forestillingen «Sprengt» som ble spilt i Teaterkjelleren.  

Renholderne i hele landet ble nominert som gruppe for den faglige kompetansen og den fantastiske 
innsatsen de har lagt ned i året som har gått. 

Som alltid var det ytterst vanskelig å velge en vinner blant alle de fantastiske nominasjonene. 

Vinneren av Fagprisen 2021 er renholderne i hele scenekunstfeltet. Denne gruppa har stått på for 
fellesskapet, enda mer enn normalt det siste drøye året. Når pandemien stengte ned store deler av 
vår bransje, så var det én gruppe som fortsatte å jobbe for at det skulle være så trygt som mulig for 
alle som kunne gå på jobb. Nye rutiner og utvida ansvar for å holde alle flater smittefrie kom fort på 
plass og ble iverksatt på upåklagelig vis. 

Prisen er høyst fortjent og dette er verdige vinnere som fikk overrakt den unike teknikerprisen, en 
plakett laget av Sven Undheim i samarbeid med verkstedene på Den Norske Opera & Ballett, til odel 
og eie. Det vanket også blomster, diplom og kake som ble overlevert av hovedtillitsvalgte på 
virksomhetene. 
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Verktøykassa 

På representantskapet i mai 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide med opprettelse av 
en landsdekkende læringsarena og kompetansehevingsplattform for malersal, metall- og 
snekkerverksted, tilsvarende Prøverommet for kostyme- og maskefaget. Arbeidsgruppa har bestått 
av Timo Helmers (snekker, Kilden), Marita Skogen (leder malersal, Rogaland Teater), Maria 
Hjelmeland (teatermaler, Den Nationale Scene), Joost van Vliet (avd. Leder malersalen Den Norske 
Opera & Ballett) og Per Arne Johansen (smed, Trøndelag Teater). Arbeidsgruppa er i gang og har lagt 
en plan for det videre arbeidet med Verktøykassa. 

Fagskolen i Oslo 

Fagskolen i Oslo utvikler en ny utdanning for lyd, lys, bilde og sceneteknikere i samarbeid med Creo 
og Virke. Foreningen er i kontakt med Fagskolen om et samarbeid da denne utdanningen er relevant 
for flere av våre medlemsgrupper.  

Turnéforum 

28. mai ble det igjen gjennomført et digitalt møte i turnéforum. Turnéforum samler tillitsvalgte og 
medlemmer fra virksomhetene som turnerer. Samlingen ble en fin oppstart og synliggjorde verdien 
av å samles for å utveksle erfaringer på tvers av virksomheter. Det ble planlagt et nytt turnéforum i 
løpet av høsten, med dette ble ikke gjennomført på grunn av streik. 

 

Ungdoms- og pensjonistarbeid 

I februar ble det dannet et ungdomsutvalg som består av Regine Wilhelmsen og Andrea Westbye.  
Utvalget har i løpet av året hatt flere digitale møter for å få planlagt aktivitet for unge medlemmer og 
lærlingepatrulje. Det ble planlagt et sosialt møte for alle unge medlemmer med pizza og 
nettverksbygging som skulle være i desember, men som måtte utsettes på grunn av 
smittesituasjonen. Det ble også planlagt å reise rundt på arbeidsplassene der det er lærlinger for å ha 
lærlingepatruljer i desember, men dette måtte skje digitalt eller via lokale tillitsvalgte i stedet. Det 
ble holdt 6 lærlingepatruljer til sammen. 
 
Ungdomsutvalget har deltatt på fire ungdomsforum via Fagforbundet Ung Oslo, et fysisk og tre 
digitale. Utvalget har hatt et ønske om å lage nye profileringsartikler som passer mer til unge 
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medlemmer, og har fått bestilt inn fairtrade bærenett med trykk av en illustrasjon som skal 
representere de unge medlemmene til fagforeningen. Ungdomstillitsvalgt har deltatt på styremøter i 
foreningen gjennom hele året. 
 
På årsmøtet i 2021 ble det valgt ny pensjonisttillitsvalgt etter noen perioder uten. I tillegg til 
tilstedeværelse på styremøtene har det blitt avhold et pensjonisttreff i Teaterkjelleren på Oslo Nye 
Teater. Etter tilbakemeldinger på e-post og oppmøtet var det tydelig at flere satte pris på dette. Vi 
hadde en enkel agenda med gratis kaffe og wraps (det var selvfølgelig anledning til å kjøpe annen 
drikke om det var ønskelig) og et uformelt intervju med foreningens tidligere leder Pål Godager og 
tidligere fellestillitsvalgt Bjørn Moe (her tok pensjonisttillitsvalgt selvkritikk på at det kun var menn 
som ble intervjuet, men lovet at det skal rettes opp ved første anledning!) Det ble god stemning og 
fremsatt ønsker om både julebord og pensjonisttur.  
 
Til orientering er tanken bak disse intervjuene å få frem hva de enkelte har satt ekstra pris på å få 
gjøre og holde på med i sitt daglige virke og spesielt om det er ting de er stolte av eller glade for å 
fått være med på og som har betydd noe for dem. Altså intet fokus på det som ikke har vært så stas. 
Pensjonistutvalget disponerer jo intet stort budsjett så vi inviterte til selvkostjulebord 14.12.21, men 
noe svak påmelding og ikke minst koronaen satt en stopper for det. Pensjonisttillitsvalgt har i 
perioden også vært til stede ved Fagforbundets erfaringskonferanse den 16.11. 21, inspirerende og 
interessant! Det ble satt meget stor pris på at foreningsleder kom på pensjonisttreffet, så takk for det 
og velkommen igjen. 
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Kurs- og opplæringsvirksomhet 

Streiken beslagla mye av foreningens og tillitsvalgtes kapasitet på bekostning av den opprinnelig 
planlagte kursvirksomheten. Men kursingen som det var lagt opp til i handlingsplanen ble i stor grad 
erstattet av opplæring og foredrag i forbindelse med streiken. Det var stor deltakelse blant 
medlemmer og tillitsvalgte på digitale møter som blant annet hadde pensjonsspørsmålet på 
agendaen. I den anledning sørget Fagforbundets «Pensjonsfilosof» Steinar Fuglevaag ved flere 
anledninger for en grundig innføring i det norske pensjonssystemet og bakgrunnen for 
pensjonsstriden. Også Jonas Bals, LO-rådgiver og forfatteren av boken «Streik! En historie om strid, 
samhold og solidaritet», ble invitert til å holde foredrag om streik som virkemiddel og streikens 
historie.  

Flere foredrag, arrangementer og kurs ble også avholdt i Streikens Hus, strømmet på nettet og lagt ut 
på nettsidene våre. På en seminardag i Streikens Hus holdt Trude Tinnlund foredrag om 
arbeidstakerbegrepet og Pål Skarsbak om Frontfagsmodellen. Det ble hold kurs om regelverket 
knyttet til midlertidig ansettelser og «Pensjon for alle» holdt foredrag om utviklingen av det norske 
pensjonssystemet. Også Jonas Bals møtte opp igjen og holdt foredraget om Streik.  

Det er i perioden avholdt ett av tre planlagte Fase 1- kurs/ grunnskolering for tillitsvalgte. Fase-2 
kurset som var planlagt avholdt i hele uke 42 ble avlyst på grunn av streiken.  

Det var planlagt og invitert til fem digitale «minikurs». Av disse ble det avholdt ett om lov- og 
avtaleverk og partsamarbeid og ett om medbestemmelse og medvirkning i arbeidslivet. Det ble 
avholdt ett webinar om åndsverk og opphavsrett med foredrag av LO-advokat Lars Christian Fjelstad. 
 
Utover kursene i regi av FTS ble informasjon og invitasjoner til kurs i regi av Fagforbundet, 
Forbundsregionene, LO og andre relevante aktører sendt ut til tillitsvalgte og publisert på våre 
nettsider. 
 
Kursene og samlingene som lå i handlingsplanen for 2021 men som måtte utsettes grunnet streik og 
pandemi er lagt inn i handlingsplanen for 2022. 

Det har i perioden blitt utbetalt kr 6000,- i kursstøtte til medlemmer.  
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Media og kommunikasjon 

I løpet av streiken var Fagforbundet Teater og Scene godt synlige i mediebildet og fikk snakke om 
streikegrunnlaget og pensjonskravet. Det har blitt publisert totalt 87 innlegg på egne nettsider i 2021. 
Mange medier var opptatt av kulturstreiken, særlig etter valget. Flere av fagforeningens tillitsvalgte 
sendte kronikker og leserbrev til aviser og fikk satt fokus på saken og press på teaterlederne lokalt. 
Tillitsvalgte ble intervjuet i en rekke medier, både på tv og radio, lokalt og nasjonalt ved NRK og TV2. I 
tillegg ble flere tillitsvalgte og medlemmer intervjuet i aviser og diverse fagblader, bl.a. Aftenposten, 
Dagbladet, Morgenbladet, Dagsavisen, Finansavisen, Klassekampen, Bergens Tidende, Stavanger 
Aftenblad, Fædrelandsvennen, Nordlys og Adresseavisen. Det var over 70 oppslag om streiken i 
media. På slutten av året hadde foreningen en kronikk med svar til kulturredaktøren i Klassekampens 
oppsummering av streiken. 
 
På oppdrag fra LO-Stat utførte selskapet Retriever en analyse av mediedekningen og engasjementet 
på sosiale medier i forbindelse med streiken. Analysen sammenligner og evaluerer synligheten av de 
forskjellige aktørene i streiken. Blant aktørene på arbeidstakersiden har FTS blitt sammenlignet med 
LO og forbundene som var del av streiken. FTS har hatt forholdsvis stor synlighet i det offentlige 
ordskifte. Etter LOs forhandlingsleder Lise Olsen har foreningsleder og nestleder samt Fagforbundets 
forhandlingsenhet ved Nora Hagen hatt flest uttalelser i media. I tillegg pekes det på at 
foreningsleder har vært en sentral aktør når det gjelder antall omtalelser i både pressemeldinger og 
artikler i media.  

Takket være våre lokale tillitsvalgte ble streiken også synlig i lokale medier. Når det gjelder geografi 
viser analysen til at streiken har hatt størst nedslagsfelt i lokalmedia på Vestlandet og i Trøndelag tett 
etterfulgt av blant annet Møre- og Romsdal og Innlandet. 41% av den totale omtalen av 
kulturstreiken ble vurdert som positiv for arbeidstakersiden, 57% nøytral og bare 2% negativ.  
 
Analysen viser videre til at FTS har hatt flest innlegg på sosiale medier og skapt høyest grad av 
engasjement målt i delinger og klikk. Til tross for at FTS ikke har samme rekkevidde i sosiale medier 
som LO eller medlemsforbundene har denne aktiviteten bidratt til synlighet i streiken. Analysen fra 
Retriever konstaterer at FTS har hatt høy grad av synlighet i streiken og vært en sentral aktør i både 
redaksjonelle- og sosiale media.  

Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden 

Det har vært 124 innmeldinger i foreningen samtidig som 92 har meldt seg ut. Det gir en 
medlemsvekst i perioden på 32. Dette er en forholdsvis høy medlemsbevegelse som kan sies å ha to 
hovedårsaker. 

Pensjonsstriden og streiken har ført til at flere ansatte i de berørte virksomhetene har organisert seg 
i FTS. Samtidig har koronasituasjonen rammet kultursektoren hardt og ført til at flere søker seg 
arbeid i andre bransjer. Dette faktum speiles særlig i nedgangen av antallet unge medlemmer. Mens 
medlemsutviklingen i alle andre aldersgrupper er positiv, er gruppen under 30 år redusert med 23. 
Dette tydes som et tegn på at rekrutteringsgrunnlaget i denne aldersgruppen er redusert samtidig 
som det først og fremst er disse medlemmene som søker seg til arbeid i andre bransjer.  

Det er fortsatt få utmeldinger grunnet misnøye med foreningen, tillitsvalgte eller Fagforbundet 
generelt. Dette anses som en bekreftelse på at medlemmene generelt er fornøyde med 
medlemskapet og fordelene det gir. 

Vervemålet for 2021 med 100 flere medlemmer er ikke nådd.   
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Fordeling per medlemsstatus  
  

     

 
 Per 31.12.2020   Per 31.12.2021 Endring  

Alle 1412  1444 +32 

Yrkesaktive 1020  1041 +21 

Pensjonister 238  247 +9 

Permisjon 5  10 +5 

Arbeidsavklaring 15  21 +6 

Arbeidsledige 15  14 -1 

Uføre 26  26 --- 

Studenter / Elev 39  40 +1 

Lærlinger 11  10 -1 

Permitterte 43  25 -8 

 
 

 
  

Aldersfordeling     

 
31.12.2020  Per 31.12.2021 Endring år 

Alle 1412  1444 +32 

Under 30 år 146  123 -23 

30-50 år 612  665 +53 

Over 50 år 640  656 +16 

 

 

Fordeling per avtaleområde 

Avtaleområde Antall medlemmer 

Teateroverenskomsten 809 

Den Norske Opera 259 

Operaen i Kristiansund 10 

Dansens Hus 14 

Østfold internasjonale Teater  7 

Oslo Konserthus 17 

Drammen Scener 20 

Andre 35 

Fordeling per yrkesseksjon  
     

 
 

  
31.12.2020 31.12.2021 Endring 

Alle      1412 1444 +32 

 1: Helse- og Sosial (SHS)   8 8 - 

 2: Kirke, Kultur og Oppvekst (SKKO)   127 156 +29 

 3: Samferdsel og Teknisk (SST)   1192 1193 +1 

 4: Kontor og Administrasjon (SKA)   85 87 +2 
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2020 2021 

  

 

Representasjon 

Oversikt over hvor fagforeningen har verv eller har vært representert: 

• Regionstyret Fagforbundet Oslo: Mari Røsjø (vara) 

• Faggruppe kultur: Mari Røsjø 

• 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/ Mari Røsjø/ Stein Talleraas/ Ola Erik Blæsterdalen 

• LO i Trondheim: Mikael Gullikstad 

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

• Representantskapet til Fagforbundet Oslo: Mari Røsjø, Magnus Ottesen, Ola Erik 
Blæsterdalen og Mikael Gullikstad. Vara: Balz Baumgartner, Stein Talleraas og Signe Pahle 

Oslo 18.01.2022  
Styret i Fagforbundet Teater og Scene 
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Regnskap 2021 

 

Regnskap 
2020 

Budsjett 2021 Regnskap 2021 

Inntekter    

Kontingent, fane2 2 358 809 2 450 000 2 593 314 

Tilskudd landsdekkende forening 526 000 590 000 564 800 

Tilskudd landssamling/representantskap 90 000 90 000 80 000 

Tilskudd organisatorisk frikjøp 29 339 18 000 17 683 

Refusjon kontorutgifter FTV fra NTO 55 000 55 000 0 

Renteinntekter og kundeutbytte Sparebank1 27 880 30 000 18 306 

Økonomisk støtte streik - enkeltmedlemmer   10 850 

Andre inntekter   5 590 

Sum inntekter 3 087 028 3 233 000 3 290 543 

 
   

Lønnskostnader    

Frikjøp leder 100% 627 464 750 000 598 178 

Frikjøp organisasjonssekretær 100% (80% 2021) 384 600 560 000 469 601 

Frikjøp klubbleder DNO&B 20% 112 416 120 000 65 564 

Frikjøp kasserer 10% 58 836 65 000 34 241 

Andre frikjøp 37 962   

Sum lønnskostnader 1 221 278 1 495 000 1 167 584 

 
   

Driftskostnader    

Husleie 311 220 320 000 313 020 

Inventar 50 511 20 000 21 231 

Drift 2 516 3 000 2 720 

Bøker og aviser 2 378 10 000 11 082 

Data/tele-utstyr  40 000 57 149 

Data/tele abonnementer og lisenser 106 852 60 000 99 488 

Nettside 45 242 5 000 6 437 

Møter/reiser 85 578 175 000 55 169 

Porto/trykk 16 100 15 000 10 685 

Representantskap/årsmøte 149 655 300 000 92 823 

Kurs/konferanser 35 570 200 000 23 275 

Yrkesseksjon 7 765 60 000 23 454 

Styremøter 51 423 120 000 57 716 

Ungdom/lærlinger 0 10 000 11 200 

Pensjonister 0 10 000 2 008 

Medlemspleie/verving 107 781 100 000 40 078 

Frilanssatsing 2021-2022  50 000 20 707 

Streik   1 623 835 

Økonomisk støtte streik - enkeltmedlemmer   29 050 

Politisk arbeid 5 896 15 000 18 394 
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Lokale tiltak/klubber 41 241 100 000 28 000 

Kontingenter 122 147 135 000 40 684 

Gaver/markeringer 21 223 15 000 13 965 

Forsikringspremie 3 396 3 500 3 649 

Bevilgninger 41 500 50 900 32 900 

Bank og kortgebyrer 960 1 500 1 462 

Diverse utgifter   4 488 

Sum driftskostnader 1 208 954 1 818 900 2 644 667 

 
    

Resultat 656 796 -80 900 -521 708 

 
    

Balanse per 31.12.2020 
Inngående 

01.01.21 Bevegelse 
Utgående 

31.12.20 

Visa-konto 41 101  -15 947  25 154  

Driftskonto 51 381  -16 116  35 265  

Høyrentekonto 3 354 802  -489 646  2 865 156  

Eiendeler 3 447 283  -521 708  2 925 575  

    
Egenkapital per 01.01.21 3 447 283  

  
Resultat -521 708  

  
Egenkapital per 31.12.21 2 925 575  

  
 

Kommentarer til regnskapet 2021 

Resultatet er negativt med kr. 521 708. Dette må imidlertid ses i sammenheng med de betydelige 
utleggene foreninga hadde i løpet av streiken, og hvor refunderingen av store deler av dette fra 
Fagforbundet ikke ble overført før etter årsskiftet. Med omtrent kr. 1 350 000 tilbakeført av utgiftene 
vi hadde i løpet av streiken har vi i realiteten endt med et overskudd. Dette henger hovedsakelig 
sammen med at store deler av 2021 har vært preget av fortsatt pandemi og store begrensninger på 
hva vi har kunnet gjennomføre av aktiviteter i løpet av året. 

Det er to poster som har endt betydelig over budsjett, og det er data/tele-postene. Når det gjelder 
utstyr har det vært noen uforutsette kostnader i løpet av året, hovedsakelig en fellesinvestering med 
Fagforbundet Pleie og Omsorg til en konferanseskjerm i styrerommet i Hausmannsgate 6 og behov 
for ny telefon til leder mot slutten av året. Abonnementer og lisenser har økt i omfang særlig fordi vi 
har utvidet med e-postadresser og Microsoft-pakker til alle klubbene, men også økt digital aktivitet 
på andre måter. 

Økonomien til foreninga er stadig solid, men nok en gang har vi vært gjennom et år som langt fra kan 
regnes som et normalår. 

Oslo 17.01.22 
Magnus Ottesen, kasserer 
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HANDLINGSPLAN 2022 

Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 28. januar 2022. 

Innledning 

Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyre 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 har fortsatt ikke sluppet taket og skaper uforutsigbarhet som vil prege også 2022. Etter 
snart to år med smitteverntiltak som griper direkte inn i jobbhverdagen kjenner mange medlemmer 
på stor slitasje, frustrasjon og tap av motivasjon. Vi opplever en kompetanseflukt fra bransjen som 
kommer til å bli utfordrende, ikke minst med tanke på rekrutteringen av ny og nødvendig 
kompetanse i tillegg til at eksisterende kompetanse må holdes ved like og videreutvikles. I tillegg kan 
svikt i virksomhetenes inntekter på grunn av myndighetenes smittevernrestriksjoner få alvorlige 
konsekvenser i tiden fremover. 

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 utfordrende 
situasjon for mange tillitsvalgte. 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.  

Hovedoppgjøret i 2022 forventes å bli krevende. Prisveksten i fjor ser ut til å bli høyere enn 
lønnsveksten, og det er flere forbund som setter spørsmål ved frontfagsmodellen. Fra 1. april 2022 
innføres den nye pensjonsordningen for Teateroverenskomsten, Den Norske Opera & Ballett og 
Operaen i Kristiansund. Hvis ikke medlemmene er fornøyde med den nye pensjonsordningen kan den 
stemmes ned i uravstemning og det kan igjen bli streik. FTS ønsker ikke konflikt og er trygge på at 
prosessen vil føre til den pensjonsordningen som best ivaretar livsvarige og kjønnsnøytrale 
pensjonsytelser for de ansatte, men vi kommer ikke til å nøle med å streike igjen hvis det skulle bli 
nødvendig.  

Enkelte arbeidsgiveres uttalelser i forbindelse med streiken har ført til et tillitsbrudd som det kan ta 
lang tid å bygge opp igjen. Det kan skape utfordringer for partsarbeidet lokalt, og kan påvirke 
samarbeidsklimaet på virksomhetene. 

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 henhold 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. Arbeidsgiver har en særskilt aktivitetsplikt og FTS registrer at 
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det i noen virksomheter endelig arbeides systematisk og målrettet med å kartlegge den faktiske 
likelønnssituasjonen slik lov- og avtaleverk krever, men vi har fortsatt en lang vei å gå.  

Arbeidet med å øke organisasjonsgraden hos alle arbeidsgivere innenfor organisasjonsområdet til 
FTS må fortsette for å sikre alle gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal også sørge for at det er 
tillitsvalgte og klubbstyrer på alle arbeidsplasser der det er mulig. Det er også et mål å fortsette å 
jobbe systematisk for at alle medlemmer har tariffavtaler uavhengig av arbeidsgiver for å sikre et 
organisert arbeidsliv hvor medlemmenes interesser ivaretas. 

 

Yrkesfaglige utfordringer  

Når det gjelder det yrkesfaglige arbeidet 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. Dette er 
bekymringsfullt ikke minst med tanke på at den teknologiske utviklingen på utstyrsparken går stadig 
raskere og at kravet til dokumentert opplæring øker.   
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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 at nye 
perspektiver fra andre områder enn scenekunst kommer inn. Men dette skaper også utfordringer da 
våre virksomheter har en egenart som ikke nødvendigvis kan likestilles med det øvrige arbeidslivet.  

 

Politiske utfordringer 

Koronapandemien vil fortsette å sette sitt preg på kultursektoren også i 2022. Forholdsmessigheten i 
tiltakene diskuteres i økende grad, og vaksineringen gjør at antallet som blir alvorlig syke av korona 
synker. Innføring av koronapass kan være en mulighet for å samle flere mennesker, men det har vist 
seg at vaksinen ikke fører til mindre smitte. Usikkerheten og de korte tidshorisontene skaper mange 
utfordringer for kulturfeltet som er avhengig av en lang planleggingshorisont. Med inngripende tiltak 
over lang tid ser vi nå en kompetanseflukt, utfordringer med rekruttering og konkurser i kulturlivet. 
Langtidskonsekvensene av at kulturlivet rammes så hardt av smitteverntiltak er fortsatt ukjent, og 
det knytter seg en usikkerhet til i hvilken grad publikum kommer tilbake for å benytte seg av tilbudet. 

Den nye regjeringen har sørget for en forbedret kompensasjonsordning for kultursektoren, som 
foreløpig varer fram til sommeren. Permitteringsperioden og retten til dagpenger er foreløpig 
forlenget. Regjeringen har også innført en ny lønnsstøtteordning for desember og januar. Ordningen 
for selvstendig næringsdrivende og frilansere er fortsatt ikke på nivå med det dagpengemottakere 
får. Dette oppleves urimelig og rammer dem som allerede har opplevd størst usikkerhet.  
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Tiltakene er svært viktige for å beholde kompetanse og arbeidskraft, men det er fortsatt en stor 
utfordring at tidshorisonten på tiltakene ikke er lengre. Med en forutsetning om at kompensasjons- 
og stimuleringsordningene avsluttes dersom smitteverntiltakene bortfaller, er det liten risiko for 
bevilgende myndigheter, samtidig som virksomhetene får en planleggingshorisont og et 
handlingsrom de kan leve med. Krisa for kulturlivet vil vare lengre enn pandemien, og det vil derfor 
ta tid å bygge bransjen opp igjen.  

Den såkalte ABE-reformen 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. 
Selv med en ny regjering som lovet å fjerne ABE-kuttene så videreføres kuttet for 2022 og det er 
grunn til bekymring for hvilke konsekvenser dette vil få i scenekunstfeltet. For statlige etater øker 
kuttet, noe som særlig vil ramme Riksteatret. I en ny Fafo-rapport om ABE-kutt i musikk- og 
scenekunstvirksomheter kommer det fram at reformen ikke har virket etter hensikten. 

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. Statsbudsjettet for 2023 blir det første 
helhetlige budsjettet den nye regjeringen legger fram. FTS forventer at lovnadene om ABE-kuttene 
da følges opp. Hvis reformen videreføres, vil det gå utover kulturtilbudet til publikum og de ansattes 
arbeidsvilkår. 

FTS er bekymret for måten tilskuddet til de faste/varige musikk- og scenekunstinstitusjonene 
forvaltes på. Alle institusjonene er en del av den samme nasjonale infrastrukturen for produksjon og 
formidling av musikk og scenekunst. Nå har de blitt splittet på ulike budsjettposter og flere er lagt 
under Kulturrådets forvaltning. FTS er bekymret for konsekvensene denne overføringen av 
administrativ tilskuddsforvaltning medfører. Kulturrådet får stor definisjonsmakt og som følge av 
dette vil prinsippet om en armlengdes avstand bli svekket. Det bør være et mål å samle alle de 
faste/varige musikk- og scenekunstinstitusjonene under direkte forvaltning av Kulturdepartementet 
for å unngå et byråkratisk mellomledd som vil svekke institusjonenes frihet og ytringsmangfold. 

Det er bekymringsfullt at alternativ hovedscene for Nationaltheatret i rehabiliteringsperioden 
fortsatt ikke er avklart. Nationaltheatret har varslet en mulig nedbemanning på 50-70 årsverk i 
byggeperioden dersom de ikke sikres nødvendige vilkår for kontinuerlig drift med høy aktivitet og 
kvalitet gjennom hele rehabiliteringsperioden. 

Flere av virksomhetene har behov for nye lokaler de neste årene og mange steder er 
vedlikeholdsetterslepet betydelig. At dette blir en politisk prioritering, vil være avgjørende for å sikre 
gode rammer for drift og produksjon. 

 

 

 

 

https://nto.no/utredninger-og-tall/unders%C3%B8kelser/fafo-rapport-om-abe-kutt-i-kultursektoren
https://nto.no/utredninger-og-tall/unders%C3%B8kelser/fafo-rapport-om-abe-kutt-i-kultursektoren
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Utfordringer i egen organisasjon: 

Fortsatt må det regnes med at møter gjennomføres digitalt også et godt stykke inn i 2022. Selv om vi 
blir vant med dette er det krevende å ikke kunne møte medlemmer og tillitsvalgte fysisk i like stor 
grad som før pandemien. De uformelle samtalene som oppstår i pausene og etter møter er del av 
organisasjonsarbeidet som bygger på felleskapet. Dialogene der det er tid til å høre hva som 
engasjerer og frustrerer. Disse møtepunktene har det vist seg vanskelig å gjenskape i digitale kanaler. 

Vi må jobbe aktivt for en bedre kjønnsbalanse, større mangfold og inkludering av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Selv om det er en jevn kjønnsbalanse i medlemsmassen er det en god del 
flere menn som tar på seg tillitsverv enn kvinner. Både styret og klubbstyrene har et ansvar for å 
legge til rette for at flere kvinner tar på seg verv. Også når det gjelder kulturelt mangfold har 
foreningen forbedringspotensialer. En årsak til at vi ikke har flere tillitsvalgte med 
minoritetsbakgrunn kan være at det er mindre grad av kulturelt mangfold blant de ansatte i våre 
virksomheter. Nettopp dette burde være insentiv til å sette mangfold på dagsordenen i egen 
organisasjon. Det vil si å jobbe for at flere med minoritetsbakgrunn kommer inn i styrer og utvalg. 
Dette kan forhåpentligvis også føre til at manglende mangfold blir satt på dagsordenen i våre 
virksomheter der det er aktuelt. Vi har også et ansvar for å jobbe for en aktiv inkludering av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder arbeidsplassene våre og egen forening. Å jobbe 
aktivt for å bli en attraktiv organisasjon for alle våre medlemmer og at disse kan ta på seg verv 
uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne og kjønn må være en selvfølge i foreningen. 

Styret i foreningen har arbeidet med kontingentsystemet og sett på handlingsrommet når det gjelder 
reduksjon av tilleggskontingenten. Fordi landsmøtet i Fagforbundet ble utsatt til 2022 er de 
foreslåtte endringene i kontingentsystemet på forbundsnivå og konsekvensene det vil få på 
foreningsnivå uavklart. Derfor er det også en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til foreningens 
økonomi i fremtiden. Styret har utarbeidet sak til årsmøtet 2022 med en anbefaling om å ikke 
redusere tilleggskontingenten på nåværende tidspunkt. Arbeidet for å gjøre kontingentsystemet mer 
bærekraftig og solidarisk for de som ikke har full stilling, samt for direktebetalende medlemmer skal 
være et fokusområde for foreningen også i 2022. 

Foreningen har fått en pensjonisttillitsvalgt og -utvalg. Arbeidet for å få på plass aktivitet hos og for 
disse medlemmene har altså begynt. Å kunne tilby alle pensjonistmedlemmene et like godt tilbud er 
selvsagt målsetningen, men som landsdekkende forening kan det by på utfordringer når det gjelder 
planlegging og gjennomføring av aktiviteter. 

Det faktum at andelen av medlemmer under 30 år har minsket ytterligere i fjor krever foreningens 
økte oppmerksomhet i 2022. Selv om dette til en viss grad speiler aldersgjennomsnittet i de 
tariffbundne virksomhetene må vi i større grad få på plass aktivitet for å øke andelen unge 
medlemmer. Vi må styrke innsatsen for å rekruttere nye medlemmer i virksomheter der det blir 
generasjonsskifter og sikre at fagforeningen oppleves relevant også for nye generasjoner. Nøkkelen 
til å møte denne utfordringen ligger i systematisk vervearbeid på lokalt- og foreningsnivå og i et 
aktivt og målrettet ungdomsarbeid. Foreningen må legge til rette for at slik aktivitet finner sted i 
størst mulig grad.  

Medlemmene må uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn gis eierskap til fagforeningen og 
inviteres inn der beslutningene tas.  
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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 støtten til å utføre vervene sine, og at alle medlemmer får like god 
oppfølging og bistand uavhengig av geografi og virksomhet.  

Både pandemi og streik har sveiset oss sammen som organisasjon og ført til nye former for 
kommunikasjon og samhandling. I kommende årsmøteperiode kommer vi til å bygge videre på 
erfaringene og kunnskapen vi har opparbeidet oss. Det betyr en økt satsing på digitale møter og kurs, 
samt videreutvikling av kommunikasjonsplattformene som har vist seg å være nyttige blant annet 
under streiken. 

Så snart situasjonen tillater det skal det selvfølgelig avholdes fysiske representantskap igjen. 
Erfaringsdelingen som foregår i disse møtene bygger hele organisasjonens samlede kompetanse og 
videreutvikler den. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for digital deltakelse på representantskapsmøter 
også etter pandemien.   

Det foreslås å øke kasserers frikjøp med 5% da det av erfaring fra tidligere år har vært behov for 
arbeid utover 10% frikjøp. Ved at organisasjonen og aktiviteten har vokst har også regnskapet blitt 
større og flere klubber og tillitsvalgte sender inn bilag enn tidligere. 

Det foreslås å øke frikjøpet på kontoret med ytterligere 20%. Dette vil sette foreningen i stand til å 
holde aktivitets- og ambisjonsnivået oppe, og møte nødvendige tilpasninger i kontorets arbeid. En 
stadig voksende og mer fragmentert medlemsmasse medfører både mer administrativt arbeid i 
tillegg til en økning i prosesser som må følges opp og saker som må behandles. En like god oppfølging 
av alle medlemmer uavhengig av bosted, arbeidsgiver og tariffområde er en selvfølge som krever 
stadig mer av kontorets kapasitet. Det samme gjelder forvaltningen og videreutvikling av 
eksisterende informasjonskanaler og IT- systemer.  

Frikjøpet skal ivareta det yrkesfaglige ansvaret i foreningen på en bedre måte og sikre 
videreutviklingen av medlemmenes faglige tilbud. Det er også et behov for å styrke arbeidet med 
medlemsgruppen som er under 30 år for å sikre en mer bærekraftig medlemsutvikling i 
organisasjonen blant unge.  

Det foreslås å fordele 100% frikjøp på to personer. Organisasjonssekretærene skal blant annet ha 
ansvar for medlemsregisteret, oppfølging av medlemshenvendelser, oppfølging av 
opplæringsarbeidet, ungdomsarbeidet, yrkesfaglig arbeid, bidra til sosiale medier og hjelpe til med 
forefallende arbeid på kontoret. Frikjøpene som ligger i handlingsplanen anses som nødvendig for å 
møte stadig økende behov for profesjonalisering i egen organisasjon og for å kunne ivareta og 
videreutvikle det eksisterende medlemstilbudet. 

  
Tiltak/aktivitet organisasjon Ansvarlig Frist 

1.1 

Avholde minst tre representantskap. I tillegg til 
årsmøtet, et ordinært første halvår og et 
tariffrepresentantskap andre halvår. Datoer 
sendes ut innen 01.04.2021  Styret 31.11.2022 
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1.2 
Etablere arbeidsutvalg (AU) som arbeider mellom 
styremøtene Styret 01.03.2022 

1.3 
Sørge for at tillitsvalgte og klubbstyrer er kjent 
med innholdet i klubbhåndboka Styret 31.03.2022 

1.4 Frikjøpe leder for fagforeningen 100% Styret 31.01.2022 

1.5 Frikjøpe klubbleder på DNO&B 20% Styret 31.01.2022 

1.6 Frikjøpe kasserer 15% Styret 31.01.2022 

1.7 
Frikjøp av to organisasjonssekretærer på til 
sammen 100% Styret 31.01.2022 

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

Styret, 
valgkomitéen og 
klubbstyrer 31.12.2022 

1.9 Åpne digitale medlemsmøter Styret 31.12.2022 

1.10 
Etablere og aktivisere klubbstyrer hos flere 
arbeidsgivere, og sørge for at alle medlemmer har 
en synlig tillitsvalgt etter gjeldende hovedavtale Styret 31.12.2022 
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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 kurs og annen opplæring for tillitsvalgte og medlemmer. 

Fagforbundets grunnskolering for tillitsvalgte (Fase 1-kurs) er for mange det første møtet med 
foreningen utenfor egen klubb. FTS avholder egne Fase 1-kurs som går over to dager. 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 og 2021 avlyses på grunn av pandemien. Vi satser på at kurset kan 
gjennomføres i 2022, men ettersom dette kurset krever mye tid og ressurser vil det kun bli avholdt 
ett slikt kurs i 2022. 

Aktivitetene i handlingsplanen som inneholder kurs og arrangementer i regi av FTS kommer i tillegg 
til kurs og samlinger som arrangeres av Forbundsregionen, Fagforbundet sentralt og andre aktører. Vi 
oppfordrer til å følge med på kalenderen på nettsidene til FTS for å få oversikt for det samlede 
kurstilbudet i 2022. 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 31.12.2022 

2.2 Avholde ett Fase 2-kurs Opplæringsansvarlig 31.12.2022 

2.3 Arrangere samling/kurs for verneombud Opplæringsansvarlig 31.12.2022 

2.4 
Arrangere samling/kurs styremedlemmer i 
virksomhetsstyrer Opplæringsansvarlig 31.12.2022 

2.5 
Fire åpne medlemsmøter med kursing via Teams 
AML., partsamarbeid, m.m. Opplæringsansvarlig 31.12.2022 

2.6 Videreføring av kunnskap i klubbhåndboka Styret 31.12.2022 

2.7 
Publisere kurs og samlinger som er relevante for 
medlemmer og tillitsvalgte på FTS` nettsider Opplæringsansvarlig 31.12.2022 
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3. Arbeidsliv og tariff 

I 2022 er det Hovedoppgjør, og pensjonsspørsmålet skal være avklart for teater og opera. Det kan 
dermed fremmes i de resterende B-delene. 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 hovedoppgjøret Styret 15.03.2022 

3.2 
Gjennomføre hovedoppgjør i alle tariffområder 

Forhandlingsutvalgene 
og styret   

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

Styret og Fane2-
ansvarlig 01.03.2022 

3.4 
Ha arbeidstakeres rettigheter i lovverket som 
tema på et representantskap Styret 31.12.2022 

3.5 Evaluere streiken og resultatet Styret 30.06.2022 
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4. Yrkesfaglig arbeid 

FTS ønsker fortsatt å arbeide aktivt videre med kompetanseutvikling, herunder formell og uformell 
kompetanse og fagutdanning. Vi må jobbe videre med målsettingene som ble satt for arbeidet i 
2020, der mye har blitt satt på vent under streik og Covid. Det gjelder 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.  

FTS ønsker videre å være pådriver for å få på plass en teaterteknisk utdanning ved å påvirke aktuelle 
fora. Innen de tekniske fagområdene på scenekunstfeltet er det mange yrker som ikke har et 
utdanningstilbud i Norge. FTS har i flere år jobbet grundig med dette og har derfor et godt underlag 
for å raskt kunne være på plass med et solid fundament. I lys av kompetanseflukten i bransjen er 
dette et viktig tiltak for å rekruttere og beholde ansatte.  

Bruk av kompetansekartleggingsverktøy er viktig for våre medlemmer, slik at det er gode 
kompetanseplaner for utvikling og mulighet for systematisk å tilegne seg ny kunnskap i de respektive 
fagene. Foreningen skal aktivt påvirke virksomhetene for å øke antall lærlingeplasser i vår 
bransje. FTS ønsker fortgang i prosessene med å få på plass avtaler og ryddighet for medlemmer som 
arbeider med design.  

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

  Tiltak/aktivitet yrkesfaglig arbeid Ansvarlig Frist 
4.1 Utpeke yrkesfaglig ansvarlig i styret Styret 01.03.2022 

4.2 
Arrangere samling for ansatte i 
publikumsområdene/FOH Y-ansvarlig 31.12.2022 

4.3 Videreutvikle faglige forum Y-ansvarlig 31.12.2022 

4.4 Arrangere fagdag med tema opphavsrett og 
åndsverk 

Opplæringsansvarlig 
og foreningsleder 31.12.2022 

4.5 Kurs om selskapsform, regnskap og 
næringsoppgave for medlemmer 

Opplæringsansvarlig 
og foreningsleder 31.12.2022 

4.6 
Arrangement under Hedda-dagene, med 
utdeling av Fagprisen  Styret 30.06.2022 

4.7 Være pådriver for å få arbeidsgivere til å ta i 
bruk kompetansekartleggingsverktøy Styret 31.12.2022 

4.8 Kartlegge lærlinger og gjennomføre 
lærlingepatrulje 

Ungdomstillitsvalgt 
og foreningsleder 31.12.2022 

4.9 Etablere og videreutvikle prosjektet 
«Verktøykassa» 

Styret og 
arbeidsgruppa 31.12.2022 

4.10 Arbeide for at det etableres flere læreplasser og 
at flere tar fagbrev 

Hovedtillitsvalgte og 
ungdomstillitvalgt 31.12.2022 
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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 og partsamarbeidet på klubbnivå at 
fagforeningens betydning blir synlig for medlemmene. Lokale tillitsvalgte har en nøkkelrolle når det 
gjelder å sikre best mulige arbeidsforhold på arbeidsplassene og ivareta ansattes rettigheter. Et 
sentralt ledd i dette arbeidet er gjennomføringen av lov- og avtalefestede drøftinger.  

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.  

Klubbhåndboka må videreutvikles slik at den på best mulig vis kan tjene som et verktøy som 
systematiserer og forenkler tillitsvalgtes arbeid. I år har det blitt tilføyd et årshjul som kan være 
veiledende for klubbenes aktivitet og forhåpentligvis forenkle organiseringen av denne. Videre er 
klubbhåndboka et verktøy for å etablere og forenkle nødvendige rutiner som sikrer medbestemmelse 
og medvirkning fra medlemmer og tillitsvalgte på plassene.  

Det er verdt å merke seg at klubbhåndboka ikke er ment som pålegg eller instruks for hvordan 
klubbaktiviteten konkret skal foregå. Det er heller ikke mulig fordi klubbene er så forskjellige og hver 
har sin egenart. Det er opp til hver enkelt klubb å finne egne prosesser og de rutinene som er best 
egnet for å ivareta bestemmelsene i lov- og avtaleverket.  

 Tiltak/aktivitet klubber Ansvarlig Frist 

5.1  Tilrettelegge for pensjonistaktivitet  Pensjonistutvalget 
og styret 

31.12.2022 

5.2 Tilrettelegge for ungdomsaktivitet Ungdomsutvalget og 
styret 

31.12.2022 

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

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 

31.12.2022 

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 

31.12.2022 

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 

31.12.2022 

5.6 Videreutvikle, formidle innholdet og 
iverksette rutiner i klubbhåndboka Klubbene og styret 

31.12.2021 



53 

 

 

 

 

  



54 

 

6. Verving og medlemsutvikling 

Selv om det er høy organiseringsgrad i våre virksomheter, kan det være vervepotensial særlig blant 
unge og midlertidig ansatte. Dette potensialet må vi utnytte på bedre vis gjennom målrettet aktivitet 
som lokale vervemøter, informasjonskampanjer og styrking av medlemstilbudet for disse 
medlemsgruppene. 

Det finnes flere virksomheter innenfor scenekunstbransjen der de ansatte ikke er organisert og som 
ikke er bundet av tariffavtale. Vi ønsker å organisere de ansatte i disse virksomhetene, bygge klubber 
og kreve tariffavtale. Med den kollektive ansvarsforsikringen på plass er vi også i større grad en 
attraktiv organisasjon for selvstendig næringsdrivende. For å verve disse må fagforeningen være en 
relevant og synlig aktør i bransjen. 

Grunnet pandemisituasjonens uforutsigbarhet er det vanskelig å sette et konkret tall som vervemål. 
Vi må fortsatt regne med at særlig unge arbeidstakere søker arbeid i andre bransjer eller tar videre- 
og etterutdanning. I år er systematisk og målrettet verveaktivitet ekstra presserende for å begrense 
koronasituasjonens negative konsekvenser på foreningens medlemsutvikling.  

Vi må utnytte vervepotensialet i våre virksomheter, øke andelen unge medlemmer i foreningen, 
verve medlemmer utenfor våre tariffområder og frilansere samt etablere nye klubber i virksomheter 
som ikke er bundet av tariffavtale.  

Vervemål for 2022: En medlemsvekst på 30 medlemmer.  

 

 Tiltak/aktivitet verving og medlemsutvikling Ansvarlig Frist 

6.1 
Arrangere informasjons- og vervemøter i alle 
virksomheter 

Klubbene og 
nestleder/verveansvarlig 31.12.2022 

6.2 
Fortsette med arbeidet å utrede mulighet for 
medlemskap for ansatte på kulturhusene Styret 31.12.2022 

6.3 
Styrke medlemstilbudet for frilansere 
ytterligere Styret 31.12.2022  

6.4 
Kartlegge vervepotensialet i virksomhetene 
og lage en plan for å bevare og styrke 
foreningas posisjon på arbeidsplassene 

Nestleder/verveansvarlig 
og klubbstyrene 30.06.2022 

6.5 
Gjennomføre sommerfest for medlemmene i 
forbindelse med Heddadagene Styret 30.06.2022 
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7. Klima og miljø 

FTS vil styrke fokuset på klima- og miljøsaken i 2022. Gjennom pandemien har vi tatt i bruk nye 
digitale verktøy som gjør at blant annet reisevirksomheten kan reduseres. Styret ønsker å fortsette 
med en kombinasjon av digitale og fysiske møter i perioden. Dette er både klima- og miljøvennlig og 
kostnadsbesparende. Videre blir tiltakene som ble lagt for 2021 videreført i 2022. Dette innebærer 
blant annet at foreningen følger opp miljø- og klimastrategien, gjør den kjent i organisasjonen og at 
det stimuleres til samarbeidsprosjekter med arbeidsgivere. I tillegg krever det at vi gjør bevisste valg 
ved å sørge for bærekraftige innkjøp. 

 Tiltak/aktivitet klima og miljø Ansvarlig Frist 

7.1. 
Utrede mulige samarbeidsprosjekter med 
arbeidsgiverne  Klubbstyrene 31.12.2022 

7.2. 
I størst mulig grad erstatte fysiske møter med 
digitale møter for å redusere reisevirksomhet Styret 31.12.2022 

7.3. 
Følge opp foreningens klima- og miljøstrategi og 
gjøre den kjent i organisasjonen 

Styret og 
klubbstyrene 31.12.2022 

7.4 Sørge for klimavennlige innkjøp Styret 31.12.2022 

 

 

8. Informasjon og kommunikasjon 

FTS sin satsning på bruk av digitale plattformer i informasjonsarbeidet skal fortsette. Det samme skal 
den aktive bruken av sosiale medier for å bli enda mer synlige på nett. 

Som et ledd i at tillitsvalgte skal få de digitale verktøyene de trenger er FTS blitt med i uttesting og 
utforming av et nettbasert verktøy for saksbehandling som er laget av Fagforbundet Pleie og Omsorg. 
Dette verktøyet skal rulles ut i løpet av året og vil forenkle og synliggjøre saksgangen for de 
hovedtillitsvalgte. Som et ledd i dette er det oppretta egne klubb-adresser som skal tas i bruk av alle 
de hovedtillitsvalgte. Parallelt med digitaliseringa må det legges til rette for at ikke alle medlemmer 
er aktive på digitale plattformer, og det må sørges for tilstrekkelig informasjon uten at det oppleves 
påtrengende eller masete. FTS vil bidra til å styrke de tillitsvalgtes digitale kunnskap som et 
hjelpemiddel i arbeidet lokalt. 

 

  Tiltak/aktivitet informasjon og kommunikasjon Ansvarlig Frist 

8.1 
Publisere minimum 3 faglige artikler på egen 
nettside Styret 31.12.2022 

8.2 
Sørge for take-over på FTS' Instagramkonto fire 
ganger pr. halvår Styret 31.12.2022 
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8.3 
Benytte nettside, e-post og sosiale medier aktivt 
for å informere tillitsvalgte og medlemmer om 
foreningens arbeid Styret 31.12.2022 

8.4 
Strømming av møter, representantskap og andre 
arrangementer Styret 31.12.2022 

8.5 
Følge med og delta aktivt i bransjefora på sosiale 
plattformer og legge ut relevant informasjon Styret 31.12.2022 

8.6 Gi tilbud om opplæring i bruk av digitale verktøy Ola Erik 31.12.2022 

8.7 
Gi opplæring i Klubbstyrets Arbeidsrom til 
hovedtillitsvalgte Ola Erik 01.03.2022 

8.8 
Betale for annonser på sosiale medier for å øke 
foreningas digitale synlighet Styret 31.12.2022 

 

9. Politisk aktivitet 

Vi vil sende tydelige innspill om kulturpolitikk og fokusere på at prinsippet om armlengdes avstand 
videreføres. Vi må også arbeide videre med å øke forståelsen for kultursektorens behov for 
forutsigbarhet. Vi vil bidra til å sette fokus på forholdsmessigheten i tiltakene som rammer kulturlivet 
og fortsette å bidra med innspill til gjenoppbygging av kultursektoren. 

Vi vil komme med uttalelser og høringsinnspill til aktuelle politiske saker og budsjettforslag. Vi vil 
utarbeide kulturpolitiske ønsker og krav til den nye regjeringen. 

Fagforbundet Teater og Scene er tydelige på at oppgaveoverføringene til Kulturrådet må reverseres. 
Forvaltningen av tilskuddet til samtlige scenekunstinstitusjoner, som inngår i den samme nasjonale 
infrastrukturen for produksjon og formidling, må samles under Kulturdepartementets forvaltning.  

 Tiltak politisk aktivitet Ansvarlig Frist 

9.1 Videreføre arbeidet med partikontakt Styret 31.12.2022 

9.2 1.mai-arrangementer og synlighet i 1.maitog Klubbene og styret 01.05.2022 

9.3 Delta på fanemarkeringer og støtte andre forbund i 
konfliktsituasjoner Klubbene og styret 

31.12.2022 

9.4 Levere høringsinnspill og uttalelser i forbindelse 
med aktuelle politiske saker Styret 

31.12.2022 
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Budsjett 2022 
 

Inntekter 
 

Kontingent, fane2 2 600 000 

Tilskudd landsdekkende forening 575 000 

Tilskudd landssamling/representantskap 80 000 

Tilskudd organisatorisk frikjøp 18 000 

Tilskudd pensjonistutvalg 12 500 

Refusjon kontorutgifter FTV fra NTO (2021+2022)  110 000 

Renteinntekter og kundeutbytte Sparebank1 20 000 

Økonomisk støtte streik - enkeltmedlemmer 18 200 

Refunderte utgifter til streik i 2021 1 354 700 

Sum inntekter 4 788 400 

  
Lønnskostnader 

 
Frikjøp leder 100% 750 000 

Frikjøp organisasjonssekretærer 100% 700 000 

Frikjøp klubbleder DNO&B 20% (inkl. etterslep 2021) 210 000 

Frikjøp kasserer 15% (inkl. etterslep 2021) 185 000 

Sum lønnskostnader 1 845 000 

  
Driftskostnader 

 
Husleie 320 000 

Inventar 10 000 

Drift 3 000 

Bøker og aviser 20 000 

Data/tele-utstyr 40 000 

Data/tele abonnementer og lisenser 90 000 

Nettside 7 000 

Møter/reiser 120 000 

Porto/trykk 15 000 

Representantskap/årsmøte 300 000 

Kurs/konferanser 150 000 

Yrkesseksjon 140 000 

Styremøter 120 000 

Ungdom/lærlinger 40 000 

Pensjonister 40 000 

Medlemspleie/verving 250 000 

Frilanssatsing 2021-2022 50 000 

Politisk arbeid 5 000 

Lokale tiltak/klubber 150 000 

Kontingenter (inkl. etterslep 2021) 200 000 

Gaver/markeringer 15 000 
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Forsikringspremie 3 500 

Bevilgninger (inkl. etterslep 2021) 85 900 

Bank og kortgebyrer 1 500 

Sum driftskostnader 2 175 900 

  
Resultat 767 500 

 
 

Kommentarer til budsjettet 2022 
 
Budsjettet er satt opp med et positivt resultat kr. 767 500. Dette må sees opp imot at vi har med oss 
en stor inntektspost knyttet til refundering av utgifter vi hadde til streik i fjor. Slik kan man si at årets 
budsjett i realiteten styrer mot et underskudd. Når det gjelder inntekter og utgifter som egentlig 
tilhører fjoråret kan man merke seg at dette også gjelder kontorutgiftene til fellestillitsvalgt for 
Teateroverenskomsten, deler av frikjøpene til klubbleder på DNO&B og kasserer, samt kontingenter 

og bevilgninger.  
 
Det er foreslått å utvide frikjøp til to organisasjonssekretærer med til sammen 100%, samt å øke 

frikjøpet til kasserer til 15%. 
  
Når det gjelder driftskostnadene videreføres ambisjonene om et generelt høyt aktivitetsnivå, samtidig 
som erfaringene tilsier at vi også må opprettholde solide digitale ressurser. Også i år blir det digitalt 
årsmøte, men det budsjetteres med to fysiske representantskap i løpet av året. Utover midler til 
ytterligere kurs-, møte- og reisevirksomhet er det også satt av store beløp til medlemspleie og lokale 
tiltak/klubbaktivitet. Det er også ambisjoner om høyere aktivitet både for ungdommer og 
pensjonister enn det har vært de siste årene. Frilanssatsingen videreføres i 2022. 
 
Styret ber for øvrig om årsmøtets fullmakt til å kunne fordele mellom postene i løpet av perioden. 

 
 
Oslo 17.01.22 

Magnus Ottesen, kasserer 
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Bevilgninger og medlemskap  

Budsjettposten for bevilgninger for 2022 er satt til kr. 85 900 basert på at styret innstiller på følgende 
bevilgninger og medlemskap:  

Forslag til bevilgninger 
 

Prøverommet 20 000 (+ 20 000 etterbetalt fra 2021) 

Scenekunst.no 10 000  

Norsk Folkehjelp 3 000  

Fagforbundets barneby 3 000  

Fotballbaner til jenter og gutter i Raqqa 10 000 

  
Forslag til medlemskap 

 
Messingmedlemsskap Manifest Analyse 8 900  

Medlemskap Østkanten Bluesklubb 1 000  

Medlemskap Balansekunst 5 000 

Pensjon for alle 5 000 

  
Sum 85 900  
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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 

Deretter 1 ekstra representant for hver 50 

 
I 2022 består representantskapet av 13 styremedlemmer og 52 representanter fra virksomhetene 
(endring i parentes):  

Virksomhet Representanter 

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT (DNO&B) 5 

NATIONALTHEATRET (NT) 4 

DET NORSKE TEATRET (DNT) 4 (+1) 

DEN NATIONALE SCENE (DNS) 3 

ENKELTMEDLEMMER FRILANSERE 3 

TRØNDELAG TEATER (TT) 3 

KILDEN TKS  3 

OSLO NYE TEATER (ONT) 2 

ROGALAND TEATER  2 

RIKSTEATRET 2 

HÅLOGALAND TEATER (HT) 2 

OSLO KRU 2 

DRAMMEN SCENER  1 

OLAVSHALLEN 1 

CARTE BLANCHE 1 

DANSENS HUS  1 

NORDLAND TEATER  1 

TURNÉTEATRET I TRØNDELAG (TiT) 1 

OSLO KONSERTHUS  1 

TEATRET VÅRT  1 

TEATER INNLANDET 1 

OPERAEN I KRISTIANSUND (OiK) 1 

TEATER IBSEN 1 

BIT TEATERGARASJEN 1 

USF VERFTET 1 (+1) 

BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER 1 

TEATER VESTLAND 1 (+1) 

DET VESTNORSKE TEATERET 1 

ØSTFOLD INTERNASJONALE TEATER (ØIT) 1 
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	Kjære medlemmer!

	Vi legger bak oss nok et år som ble utenom det vanlige, og dessverre har ikke pandemien sluppet helt taket så langt i 2022 heller. Allikevel kan vi se tilbake på et år med høy aktivitet og en svært viktig seier. Etter mange år er endelig den midlertid...
	Da samfunnet endelig åpnet opp i høst stod vi midt i det som ble en lang streik for rettferdig pensjon. Takket være en fantastisk innsats fra medlemmene stod vi hele løpet ut og fikk fullt gjennomslag for vårt hovedkrav - livslange og kjønnsnøytrale p...
	Jeg er utrolig stolt over innsatsen hver og enkelt la ned, og hvordan vi som kollektiv kjempa sammen skulder ved skulder. Det var inspirerende å få møte så mange engasjerte og kunnskapsrike medlemmer ute på streikevakt. All ære til dere som stod ute i...
	På tross av pandemiens dramatiske konsekvenser og at mange forlater bransjen har vi økt medlemstallet også i 2021. Mye er nok takket være nettopp streiken og kravet om en rettferdig pensjon, som fikk bred støtte. Flere så viktigheten av å organisere s...
	Vi går inn i det nye året med en stor bekymring for konsekvensene de strenge koronatiltakene har på lang sikt for kulturfeltet. Debatten om forholdsmessigheten i tiltakene øker og stadig flere stiller spørsmål ved prioriteringene som gjøres. Mange er ...
	Vi håper at 2022 blir et år vi husker for noe mer enn korona, selv om mye fortsatt er svært usikkert. Hovedoppgjøret til våren ser ut til å bli krevende, med en prisvekst som ble høyere enn fjorårets lønnsvekst. Vi har endelig fått en ny regjering og ...
	Årsmøtet avholdes også i år som digitalt representantskap, men alle medlemmer er velkomne til å delta i møtet.
	Velkommen skal du være og godt nytt år!
	Årsmøtet avholdes som representantskap på den digitale møteplattformen Zoom 28. januar 2022
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	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:
	Styret har i perioden nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av Stein Talleraas, Mikael Gullikstad, Ola Erik Blæsterdalen, Mari Røsjø, Balz Baumgartner og Magnus Ottesen.

	Representanter til fylkeskretsens representantskap
	Til Fagforbundet Oslo sitt representantskap har fagforeningen hatt følgende representanter:  Magnus Ottesen, Ola Erik Blæsterdalen, Balz Baumgartner (vara), Stein Talleraas (vara), Signe Pahle (vara) og Mikael Gullikstad. Mari Røsjø deltok i represent...

	Valgkomitéen
	Valgkomitéen har bestått av Jon Eirik Sira (leder), Charlotta Winger, Stephan Lee Udbjørg og Anniken Arnøy.

	Revisorer
	Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer: Benedicte Folkmann og Ellen Huuse. Det har blitt utført en revisjon til 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 organisasjonssekretær deler ett kontor.
	Foreningens regnskaper føres i Visma. Kasserer Magnus Ottesen har vært ansvarlig for arbeidet.

	Frikjøp
	Foreningsleder har i perioden vært frikjøpt 100%.
	Kasserer har i perioden vært frikjøpt 10%. På grunn av merarbeid i forbindelse med streiken ble frikjøpet utvidet til 100% i perioder på til sammen ca. 6 uker.
	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/Opplæringsansvarlig har vært frikjøpt i 80% med ansvar for medlemsregisteret, foreningens opplæringstiltak og oppfølging av henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte. På grunn av merarbeid i forbindelse med streiken ble frikjøp...
	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 31.12.2021 1444 medlemmer, og har tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor følgende tariffområder i 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. Vi jobber med avtaleopprettelser i aktuelle områder der Fagforbundet ikke har...
	Foreningens aktivitet i 2021


	Enda et unntaksår
	Dessverre ble også store deler av 2021 sterkt preget av koronavirusets herjinger og tiltak for å holde smitten i samfunnet i sjakk. Kultursektoren har vært særlig hardt rammet med nedstengninger og antallsbegrensninger store deler av året, men heldigv...
	Fagforeningen ble driftet hovedsakelig fra hjemmekontor fram til påske. Det har vært utfordrende med nyvalgt leder og fellestillitsvalgt, men via digitale hjelpemidler har vi prøvd å bli kjent med og drifte organisasjonen innenfor de til enhver tid gj...
	Jobbhverdagen til medlemmene har vært preget av utsettelser, nedskaleringer og avlysninger, men heldigvis langt færre permitteringer enn i 2020. Det er bare virksomheter med lite eller ingen offentlig støtte som dessverre måtte permittere på nytt elle...
	I januar ble kompensasjonsordningen forlenget ut april i tillegg til at permitteringsperioden ble forlenget. Det kom nye økonomiske tiltak og flere regionale tiltak. I mars kom endelig en lønnsstøtteordning på plass. Fra midten av april startet en gra...
	I september ble vi stående på trinn tre og kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenget ut året. Vi streika for rettferdig pensjon og 13. september fikk endelig Norge en ny regjering med AP og SP. Lørdag 25. september kl. 16 gikk vi over til så...

	Oppsummering av Kulturstreiken 2021 – en streik for rettferdig pensjon
	Etter brudd i forhandlingene 30. juni møttes partene til mekling torsdag 2. september. Natt til fredag 3. september ble det klart at meklingen ikke førte fram og streiken var et faktum. Medlemmene ble varslet via SMS på morgenkvisten, informasjon ble ...
	Før streiken ble det igangsatt en omfattende oppdatering av informasjonen i medlemsregisteret i samarbeid med de lokale tillitsvalgte. Gjennomføringen av streik er både et politisk og administrativt krafttak. Utfordringen er å ha mest mulig oppdatert ...

	Starten av streiken
	Første streikedag ble de streikende invitert til et digitalt møte og senere på dagen ble alle medlemmer invitert til et åpent digitalt medlemsmøte. Det var godt oppmøte på begge møtene, mange gode spørsmål, innspill og stor streikevilje. De lokale str...
	Vi hadde god dialog med informasjonsavdelingen til Fagforbundet om materiell vi ønsket oss. Det var også tett samarbeid med konfliktberedskapen til Fagforbundet, Fagforbundet Oslo, ledelsen i Fagforbundet og forhandlingsenheten med daglige møter om st...

	Streikebryteri
	I forkant av streiken var det uttrykt bekymring for at flere arbeidsgivere planla å omorganisere arbeidet på et vis som vi oppfatta som streikebryteri. På første streikedag gjennomførte DNO&B konsert med Lise Davidsen på hovedscenen selv om de ansatte...
	NRK dukket også opp og intervjuet foreningsleder som ble sendt på kveldsnyhetene. Det ble oppslag i flere aviser om streiken og om streikebryteri. Flere tillitsvalgte og streikende medlemmer i FTS ble intervjuet i lokale og nasjonale medier. Vi brukte...
	I Bergen ble det arrangert kulturmarsj sammen med Bergen Filharmoniske Orkester fra Grieghallen til Den Nationale Scene. Også her ble prøveforestilling på Kirsebærhaven gjennomført med det vi anser som streikebryteri, og både foreningsleder og lokal s...
	Det var mange tilfeller av det Fagforbundet anser som streikebryteri. Dette var svært utfordrende for medlemmene som ble satt til å utføre streikebryteriet, og et alvorlig brudd på arbeidslivets spilleregler som undergraver vår streikerett. Flere tvis...

	Støtte til streiken
	Både partiet Rødt og SV var tidlig ute med å støtte vår sak og vise solidaritet med de streikende. AP fulgte etter og alle tre partiene var innom streikevakter med støtte og holdt appeller på flere streikearrangementer. Nettverket Pensjon for alle ga ...

	Opptrapping av streiken
	Den første streikehelgen var foreningsleder, fellestillitsvalgt og organisasjonssekretær innom alle streikevaktene i Oslo. 7. september dro foreningsleder og fellestillitsvalgt på besøk til de streikende på Rogaland Teater. Derfra dro fellestillitsval...
	Streiken ble trappet opp 8. september med ytterligere 125 medlemmer fra FTS. Vi tok ut ytterligere 17 medlemmer på DNS, 26 på DNO&B, 22 på DNT og 8 på Rogaland Teater. I tillegg ble 15 medlemmer på Kilden tatt ut, 24 på Nationaltheatret og 13 på Trønd...

	Kulturmarsj og fanemarkeringer
	9. september besøkte LO-lederen de streikende ved Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Den Norske Opera & Ballett. Derfra ble den første kulturmarsjen til støtte for streiken arrangert. Musikere fra Operaen spilte en egenskrevet streikemarsj mens v...
	Samtidig som det var kulturmarsj i Oslo ble det også gjennomført kulturmarsj i Kristiansand. Kulturmarsjen gikk fra Kilden til torget i sentrum av byen og det ble holdt appeller av NTL, Creo og fellestillitsvalgt. Godt oppmøte med mange støttende fane...
	10. september dro foreningsleder til Bergen og fellestillitsvalgt til Trondheim for å delta på streikevakt og fanemarkeringer. I Bergen var det appell ved blant annet ordfører Marte Mjøs Persen og leder i Fagforbundet Mette Nord. I Trondheim var det s...

	Intern organisering av arbeidet
	Kontoret fordelte oppgavene slik at organisasjonssekretær fulgte opp Oslo tett sammen med regionen, mens fellestillitsvalgt og foreningsleder reiste til resten av landet. Nestleder tok etter hvert over reising til stedene fra Trondheim og nordover. I ...
	Fellestillitsvalgt tok et stort ansvar for å sørge for nytt, og bestillingen av mer, trykt materiell til de streikende samt å koordinere dette arbeidet  med Fagforbundets informasjonsavdeling. Det kom stadig nye ønsker om profilartikler, klær og utsty...

	Pensjonskontoret
	Fra 14. september rullet vi ut pensjonskontoret med pensjonsekspert Steinar Fuglevaag. Han tok med seg flippover for å tegne og forklare, og den enkelte ansatte kunne få en gjennomgang av egen pensjonssparing. Tilbudet ble svært populært, og køene var...

	Informasjon og koordinering
	Ukentlig arrangerte vi digitale medlemsmøter med appeller, informasjon og mulighet for medlemmene til å stille spørsmål. Det var også ukentlige streikeledermøter med streikelederne, konfliktberedskap, regionene, kompetansesentrene, Fagforbundets ledel...
	I Oslo ble det starta opp en forsyningsgruppe hvor de streikende kunne bruke sin streikevakt på å lage mat og distribuere den til de andre streikende. I tillegg ble det oppretta en arrangementsgruppe på tvers av forbundene i Oslo som koordinerte felle...

	Ny opptrapping
	22. september ble streiken trappet ytterligere opp. På DNO&B ble ytterligere 13 medlemmer tatt ut, 14 ved DNT og 19 ved Trøndelag Teater. Av nye virksomheter gikk 14 FTS-medlemmer ved Hålogaland Teater ut i streik, 13 ved Oslo Nye Teater og 9 ved Teat...
	Foreningsleder reiste videre for å besøke de streikende i Trondheim og i Kristiansand. Begge steder inntok de streikende sentrum for å spre budskapet og alle streikestedene arrangerte flere fanemarkeringer med godt oppmøte. I Kristiansand var det hybr...

	Tvungen mekling
	29. september, dagen før tvungen mekling arrangerte vi fanemarkeringer over hele landet. Det var godt oppmøte, mange faner, appeller fra blant annet AP, SV og Rødt og kulturinnslag. Vi projiserte streikebudskapet på DNO&B og DNS på kvelden. Tillitsval...
	Tvungen mekling 30. september førte dessverre ikke fram og streiken ble trappet ytterligere opp fra 1. oktober. FTS tok da ut 177 medlemmer, fordelt på ytterligere 9 ved DNS, 42 på DNO&B, 14 på DNT, 20 på Kilden, 25 på Nationaltheatret, 20 på Trøndela...
	Fellestillitsvalgt dro til de streikende i Bergen 7. oktober og foreningsleder dro til Verdal 11. oktober. Foreningsleder holdt innledning om streiken for EL og IT Oslo og Akershus og på konferansen Kvinner på Tvers. Streikeleder ved DNT Åshild Nordås...

	Streikens Hus
	I Oslo starta FTS i samarbeid med de andre forbundene Streikens Hus. Et stort telt ble reist i Spikersuppa ovenfor Nationaltheatret som et samlingspunkt for de streikende i Oslo. I Streikens Hus arrangerte de streikende og arrangementsgruppa flere møt...
	Streikens Hus ble besøkt av mange som ville vise støtte, blant annet LO-lederen, ledelsene i forbundene og LO Stat, og kulturbyråd i Oslo Omar Samy Gamal var også til stede for å vise sin støtte ved flere anledninger.

	Nationaltheatret stenges ned
	18. oktober ble streiken trappet opp med ytterligere 80 nye streikende på Nationaltheatret. Det vil si at alle FTS-medlemmer som kunne tas ut var ute og at huset i praksis ble stengt ned. Det var da totalt 891 kulturansatte ute i streik. Foreningslede...
	Det ble varslet en opptrapping av streiken med ytterligere uttak av 157 FTS-medlemmer fra 25. oktober. 25 medlemmer ved DNS, 12 ved DNO&B, 25 ved DNT, 27 ved Rogaland Teater, 18 ved Kilden, 1 ved Nationaltheatret, 18 ved Trøndelag Teater, 13 ved Oslo ...
	Flere frilansere gikk ut mot streiken i media, og Vidar Magnussen ble blant annet invitert til Dagsnytt 18. De hadde også et opprop i Aftenposten med 24 underskrifter fra selvstendig næringsdrivende som var mot streiken.

	Frivillig mekling
	20. oktober ble det satt opp streikelavvo i Trondheim og det var fanemarkeringer i Bergen og Verdal. Nestleder holdt appell på markering i Bergen og i Tromsø 21.oktober. Samtidig var det en frivillig mekling mellom partene som dessverre ikke førte fra...

	Resultatet – livsvarig og kjønnsnøytral pensjon
	Natt til mandag 25. oktober var streiken over etter en helg med krevende forhandlinger. Medlemmene fikk beskjed om å møte på jobb som normalt så snart det var praktisk gjennomførbart. For å informere om resultatet og svare på spørsmål ble det avholdt ...
	Resultatet var at LO Stat og Spekter ble enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022. Vi fikk gjennomslag for vårt hovedkrav etter en lang og krevende streik som varte rett i overkant av 7 uker.
	Vi har nå en klar avtale om at den nye pensjonsordningen innføres fra 1. april og vi er trygge på at vi skal ha en god prosess fram til ordningen er på plass. Partene skal innen 1. februar 2022, gjennom partsarbeid, søke å avklare mest mulig av de fag...
	Totalt i streik: 891
	Totalt i streik FTS: 693
	Totalt antall virksomheter rammet av streik: 15
	Det organisatoriske arbeidet

	Som høyeste organ mellom årsmøtene har representantskapet avgjørende funksjoner. Representantskapet fungerer som kontrollorgan og er retningsvisende. Styret er blant annet avhengig av dets innspill og tilbakemelding i sentrale prosesser. Representants...
	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...
	På mange måter har streiken satt vår organisasjon på prøve og synliggjort hvem som er ryggraden i en medlemsorganisasjon som FTS: klubbene og de lokale tillitsvalgte. En prøve vi mestret på formidabelt vis. Vi har vist at vi står sammen over hele land...
	Digitalisering og nye verktøy
	FTS sin satsning på bruk av digitale plattformer i informasjonsarbeidet ble, takket være både pandemi og streik i 2021, tatt i bruk på en mer aktiv måte og også på nye måter. Det ble gjennomført hyppige digitale møter. Dette både på Zoom og Teams, med...
	Egne nettsider var en uvurderlig ressurs som fungerte som et sted hvor medlemmene kunne finne oppdatert informasjon fortløpende, og trafikken på sidene har vært høy hele året. Totalt har det vært 30 454 visninger av forskjellige sider på nettsiden. Da...
	Sosiale medier ble også brukt meget aktivt, da spesielt Facebook og Instagram. Vi fikk flere veldig flinke bidragsytere på Instagram og mot slutten av streiken hadde vi kontinuerlig «takeover» fra streikende i hele landet.
	Parallelt med dette ble det under streiken tatt i bruk forskjellige plattformer for samarbeid lokalt og det ble oppretta grupper både på Signal, WhatsApp, Messenger og Teams, både med våre medlemmer og sammen med Creo og NTL. Dette bidro til å skape b...
	Klubb-e-post og Klubbstyrets arbeidsrom
	Før sommeren ble planen om å gi hver hovedtillitsvalgt en egen @teaterogscene.no e-post-adresse iverksatt, både som en klargjøring til mulig konflikt og fordi dette sammenfalt med at FTS ble med i prosjektet Klubbstyrets arbeidsrom. Adressene ble tatt...
	Klubbstyrets arbeidsrom er det Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo som har startet arbeidet med å opprette. Det er en portal for saksbehandling for lokale tillitsvalgte. FTS er sammen med noen få andre foreninger blitt med som beta-brukere mens portalen...

	Grensedragning LO
	Nye representanter
	I løpet av 2021 har det blitt etablert tre nye klubber i FTS og representantskapet er blitt utvidet. Teater Vestland har fått en representant etter at klubben har fått fler enn 5 medlemmer. I tillegg meldte de ansatte ved stiftelsen kulturhuset USF Ve...

	Frilanssatsingen
	I forbindelse med opprettelsen av en egen klubb for enkeltmedlemmer og frilansere/selvstendig næringsdrivende ringte deres tillitsvalgte Emanuel Totland Frogner hver enkelt av dem for å få bedre oversikt. Slik fikk vi verdifull informasjon om disse me...

	Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere
	(jfr. vedtektenes § 11.7).
	Møtevirksomhet
	Årsmøtet ble avholdt som digitalt representantskap den 27. januar 2021 på Zoom. For første gang deltok også en god del medlemmer som ikke møtte som representanter.
	Det er i tillegg til årsmøtet avholdt et digitalt og et fysisk representantskapsmøte. Det har i 2021 blitt avholdt 12 styremøter og flere møter i arbeidsutvalget. FTS har deltatt på 3 representantskapsmøter i Fagforbundet Oslo.
	Representanter for styret har i perioden besøkt Carte Blanche, Dansens Hus, Oslo Konserthus, Den Nationale Scene, Oslo Kru, Den Norske Opera & Ballett, Oslo Nye Teater, Det Norske Teatret, Riksteatret, Rogaland Teater, Det Vestnorske Teatret, Drammen ...
	Representanter for styret har i perioden også deltatt på digitale medlemsmøter i flere klubber, bl.a. på Trøndelag Teater, Nordland Teater, Oslo Nye Teater, Østfold Internasjonale Teater, DNS og Teatret Vårt.
	Arbeidsliv og tariff


	Forhandlingsarbeidet
	Da 2021 startet var ennå ikke hovedoppgjøret for 2020 avsluttet. På grunn av pandemien var hele hovedoppgjøret forskjøvet til høsten og meklingsdato var satt til 11. januar. På oppfordring fra Riksmekleren ble partene enige om, på grunn av smittehensy...
	På det ekstra tariffrepresentantskapet som ble gjennomført i februar, ble det vedtatt at ny varig pensjonsordning skulle legges inn som krav i mellomoppgjøret. Den midlertidige ordningen med innskuddspensjon var klar for å byttes ut med en pensjonsord...
	Utover våren ble dermed fokuset rettet mot pensjon og det ble gjennomført flere runder med allmøter, samlinger og kurs om pensjonsordninger på virksomhetene og i fagforeninga. Både arbeidsgiver og FTS gjennomførte kurs med pensjonseksperter, da hoveds...
	I A-dels forhandlingene ble det satt frist for avslutning av de lokale forhandlingene 5. mai, men det ble i kulturområdet satt av ekstra tid til første forhandlingsrunde og partene fikk frist til 4. juni. Denne tiden ble gitt «for å gi de lokale parte...
	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.
	I flere av områdene var det krevende forhandlinger og det var kun Dansens Hus, Drammen Scener og Oslo Konserthus som kom til enighet uten bistand fra sentrale parter. Resultatet av disse oppgjørene ble ikke effektuert før resten av Spekters område 1 -...
	I alle tariffområdene var det fra vår side en klar forventning om at oppgjørene skulle være på nivå med lønnsutviklinga i samfunnet ellers. På grunn av den statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen var dette ingen selvfølge. Scenekunstv...
	I tillegg ble det enighet på Dansens Hus om endringer i skift- og ulempekompensasjoner for å ivareta en helhetlig og rettferdig lønns- og personalpolitikk etter arbeid i et partssammensatt utvalg i 2020. På DNO&B ble det enighet om ny lønnsinnplasseri...
	FTS er fortsatt i prosess med å opprette tariffavtale for medlemmene på Østfold Internasjonale Teater. Forhandlingene forventes å sluttføres tidlig i 2022. Arbeidet med tariffavtale på klubben i Røverstaden har dessverre stoppet opp da alle medlemmene...
	Hos flere arbeidsgivere er også kartleggingen av den faktiske likelønnssituasjonen kommet i gang. Etter at dette arbeidet begynte på Nationaltheatret har nå også Riksteatret og Rogaland Teater i samarbeid med kontoret sett på om, og i tilfellet hvor s...

	Likelønnssaken ved Nationaltheatret
	2021 kom vedtaket i saken der FTS på vegne av ni kvinner på Nationaltheatret hadde klaget inn arbeidsgiver på det vi anså som brudd på likelønnsbestemmelsene i diskrimineringsloven. I vedtaket står det «Nemnda har under noe tvil kommet til at […] indi...
	Domsavsigelser En tvist om forståelsen av Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 og anvendelsen av kompensasjonstillegg etter Statens reiseregulativ endte i Arbeidsretten i 2021. En enstemmig dom ga arbeidsgiversiden medhold i at Teateroverenskomsten § 5.2.1....
	Et medlem ved Trøndelag Teater fikk endelig fast ansettelse etter sju år som midlertidig ansatt med 19 ulike kontrakter. Fagforeninga krevde fast ansettelse på vegne av medlemmet. Saken endte til slutt i Tingretten der vi vant fram med krav om fast an...
	Selv om teaterdrift består i å sette opp ulike forestillinger som har en premieredato og en sluttdato, innebærer ikke dette at arbeidet er av midlertidig art. Tingretten konkluderte altså med at medlemmet har dekket et konstant behov for arbeidskraft ...

	Arbeid med personalsaker
	I løpet av 2021 har FTS 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 for...
	Enkelt- og frilansmedlemmer har større behov for direkte oppfølging fra kontoret enn medlemmer i en klubb som i størst mulig grad får oppfølging av lokale tillitsvalgte. Som følge av foreningens frilanssatsing har denne gruppen økt. Noe som igjen føre...
	FTS har i 2021 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...
	Det politiske og yrkesfaglige arbeidet

	I september publiserte FAFO rapporten «ABE-reformen i musikk- og scenevirksomheter – Kutt uten kunstneriske konsekvenser?» Prosjektet er bestilt og finansiert av Fagforbundet, Norsk Teater og Orkesterforening, NTL, Creo og LO Stat.
	FTS har bidratt til Fagforbundets innspill om gjenåpning av kultursektoren. I tillegg deltok foreningsleder på vegne av Fagforbundet med innlegg på høringen om gjenåpning av kultursektoren. FTS har også sammen med Fagforbundet levert innspill til ny k...
	FTS har deltatt i Kulturrådet og Norsk filminstitutts dialogmøter om gjenoppbygging av kultursektoren etter koronapandemien. FTS har deltatt på møte arrangert av LO Viken Oslo for tillitsvalgte angående situasjonen i Nordre Follo og kommunene rundt og...
	FTS har også levert innspill til SVs representantforslag om en sterk og uavhengig kulturforvaltning og innspill til scenekunststrategi for operafeltet.
	FTS har deltatt på flere fanemarkeringer til støtte for andre fagforeninger, blant annet i forbindelse med NHO-streiken og Global Connect-streiken. Fellestillitsvalgt og foreningsleder reiste også til Fjaler for å vise støtte til de streikende ved Rød...
	FTS deltok på lansering av grønt veikart for kunst- og kultursektoren. FTS var representert på Kulturytring Drammen, LO Stats kartellkonferanse og Trondheimskonferansen. Foreningsleder holdt innledning om kunst i koronaens tid på regionkonferansen til...
	FTS leverte innspill til finanskomitéen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og til familie- og kulturkomitéen i forbindelse med den nye regjeringens endringsforslag til statsbudsjett 2022.
	Nok en gang ble dessverre 1. mai-feiringen annerledes. Siden det ikke var mulig å samle store folkemengder var parolene i mini-format og demonstrasjonstogene digitale.
	Fagforbundet Teater og Scene har hatt dialog med flere politiske partier i løpet av 2021. Fagforbundet Teater og Scene har i dette arbeidet også brukt interne kanaler i Fagforbundet og LO. Fagforeningen hadde et eget møte med Oslo AP. Særlig problemst...
	I forbindelse med valgkampen trykket foreningen opp en egen løpeseddel med fokus på kulturpolitikk og en oppfordring om å stemme for en ny regjering. Det var også planlagt arbeidsplassbesøk fra Fagforbundet Oslo på flere av virksomhetene i forbindelse...
	FTS deltar i Faggruppe kultur, Fagforbundets yrkesfaglige gruppe for kulturarbeidere. Gruppa gir innspill til og deltar i utviklinga av Fagforbundets kulturpolitikk.
	Faglige råd
	FTS var representert i faglig råd for design og tradisjonshåndverk ved Elise Henden og Torhild Jensen. Fra og med andre halvår 2021 har Rakel Melvær Berge tatt over med Elise Henden som vara. Eva Sharp og Therese Roald representerer Fagforbundet i fag...
	Faglig råd er en del av trepartssamarbeidet der arbeidsgiver, arbeidstaker og staten samarbeider om blant annet utdanning. De faglige rådene jobber med å utvikle kvaliteten og innholdet i fagene. De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utda...

	Utvidelse av medlemstilbudene
	Fra 1. mai fikk medlemmer i FTS som er selvstendig næringsdrivende tilbud om ansvarsforsikring inkludert i medlemskapet. Den kollektive forsikringsordningen ble utarbeidet i samarbeid med Fagforbundet sentralt, forsikringsselskapet Fremtind og våre ti...
	Forsikringsordningen er ledd i vår frilanssatsing og er et viktig steg for å bli en enda mer attraktiv forening også for dem med enkeltmannsforetak og frilansere i bransjen. Forsikringstilbudet er et ledd i å utvide medlemstilbudet til FTS og videreut...
	Flere frilans- og enkeltmedlemmer har gitt tilbakemelding om at de ønsker seg Scenekortet. Foreningen har derfor inngått en avtale med Norsk Teater og Orkesterforening (NTO), og tilbyr nå dette som en del av medlemskapet til alle medlemmer som ikke få...

	Fagprisen 2021
	For tredje år på rad ble fagprisen delt ut til en gruppe som var nominert for sin ekstraordinære faglige innsats. Fagprisen ble i år som i fjor delt ut som en del av Fagforbundsuka og nominasjonene ble annonsert i løpet av uka. Vinneren ble annonsert ...
	Styret fikk 3 nominasjoner:
	Kostymeavdelingen på Nationaltheatret – kostymeavdelingen ble nominert for den store jobben og innsatsen de har lagt ned i kostymene til årets juleforestilling på Hovedscenen; En julenattsdrøm.
	Magnus Holm – rekvisitør på Den Nationale Scene i Bergen, ble nominert for den tekniske løsningen han utviklet til forestillingen «Sprengt» som ble spilt i Teaterkjelleren.
	Renholderne i hele landet ble nominert som gruppe for den faglige kompetansen og den fantastiske innsatsen de har lagt ned i året som har gått.
	Som alltid var det ytterst vanskelig å velge en vinner blant alle de fantastiske nominasjonene.
	Vinneren av Fagprisen 2021 er renholderne i hele scenekunstfeltet. Denne gruppa har stått på for fellesskapet, enda mer enn normalt det siste drøye året. Når pandemien stengte ned store deler av vår bransje, så var det én gruppe som fortsatte å jobbe ...
	Prisen er høyst fortjent og dette er verdige vinnere som fikk overrakt den unike teknikerprisen, en plakett laget av Sven Undheim i samarbeid med verkstedene på Den Norske Opera & Ballett, til odel og eie. Det vanket også blomster, diplom og kake som ...

	Verktøykassa
	På representantskapet i mai 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide med opprettelse av en landsdekkende læringsarena og kompetansehevingsplattform for malersal, metall- og snekkerverksted, tilsvarende Prøverommet for kostyme- og maskefaget...

	Fagskolen i Oslo
	Fagskolen i Oslo utvikler en ny utdanning for lyd, lys, bilde og sceneteknikere i samarbeid med Creo og Virke. Foreningen er i kontakt med Fagskolen om et samarbeid da denne utdanningen er relevant for flere av våre medlemsgrupper.

	Turnéforum
	28. mai ble det igjen gjennomført et digitalt møte i turnéforum. Turnéforum samler tillitsvalgte og medlemmer fra virksomhetene som turnerer. Samlingen ble en fin oppstart og synliggjorde verdien av å samles for å utveksle erfaringer på tvers av virks...

	Ungdoms- og pensjonistarbeid
	Kurs- og opplæringsvirksomhet
	Kurs- og opplæringsvirksomhet
	Streiken beslagla mye av foreningens og tillitsvalgtes kapasitet på bekostning av den opprinnelig planlagte kursvirksomheten. Men kursingen som det var lagt opp til i handlingsplanen ble i stor grad erstattet av opplæring og foredrag i forbindelse med...
	Flere foredrag, arrangementer og kurs ble også avholdt i Streikens Hus, strømmet på nettet og lagt ut på nettsidene våre. På en seminardag i Streikens Hus holdt Trude Tinnlund foredrag om arbeidstakerbegrepet og Pål Skarsbak om Frontfagsmodellen. Det ...
	Det er i perioden avholdt ett av tre planlagte Fase 1- kurs/ grunnskolering for tillitsvalgte. Fase-2 kurset som var planlagt avholdt i hele uke 42 ble avlyst på grunn av streiken.
	Kursene og samlingene som lå i handlingsplanen for 2021 men som måtte utsettes grunnet streik og pandemi er lagt inn i handlingsplanen for 2022.
	Det har i perioden blitt utbetalt kr 6000,- i kursstøtte til medlemmer.

	Media og kommunikasjon
	I løpet av streiken var Fagforbundet Teater og Scene godt synlige i mediebildet og fikk snakke om streikegrunnlaget og pensjonskravet. Det har blitt publisert totalt 87 innlegg på egne nettsider i 2021. Mange medier var opptatt av kulturstreiken, særl...
	På oppdrag fra LO-Stat utførte selskapet Retriever en analyse av mediedekningen og engasjementet på sosiale medier i forbindelse med streiken. Analysen sammenligner og evaluerer synligheten av de forskjellige aktørene i streiken. Blant aktørene på arb...
	Takket være våre lokale tillitsvalgte ble streiken også synlig i lokale medier. Når det gjelder geografi viser analysen til at streiken har hatt størst nedslagsfelt i lokalmedia på Vestlandet og i Trøndelag tett etterfulgt av blant annet Møre- og Roms...
	Analysen viser videre til at FTS har hatt flest innlegg på sosiale medier og skapt høyest grad av engasjement målt i delinger og klikk. Til tross for at FTS ikke har samme rekkevidde i sosiale medier som LO eller medlemsforbundene har denne aktivitete...
	Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden

	Det har vært 124 innmeldinger i foreningen samtidig som 92 har meldt seg ut. Det gir en medlemsvekst i perioden på 32. Dette er en forholdsvis høy medlemsbevegelse som kan sies å ha to hovedårsaker.
	Pensjonsstriden og streiken har ført til at flere ansatte i de berørte virksomhetene har organisert seg i FTS. Samtidig har koronasituasjonen rammet kultursektoren hardt og ført til at flere søker seg arbeid i andre bransjer. Dette faktum speiles særl...
	Det er fortsatt få utmeldinger grunnet misnøye med foreningen, tillitsvalgte eller Fagforbundet generelt. Dette anses som en bekreftelse på at medlemmene generelt er fornøyde med medlemskapet og fordelene det gir.
	Vervemålet for 2021 med 100 flere medlemmer er ikke nådd.
	Fordeling per avtaleområde
	Representasjon
	Oversikt over hvor fagforeningen har verv eller har vært representert:
	 Regionstyret Fagforbundet Oslo: Mari Røsjø (vara)
	 Faggruppe kultur: Mari Røsjø
	 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/ Mari Røsjø/ Stein Talleraas/ Ola Erik Blæsterdalen
	 LO i Trondheim: Mikael Gullikstad
	 Faglige råd: Eva Sharp, Therese Roald, Torhild Jensen, Rakel Melvær Berge og Elise Henden
	 Representantskapet til Fagforbundet Oslo: Mari Røsjø, Magnus Ottesen, Ola Erik Blæsterdalen og Mikael Gullikstad. Vara: Balz Baumgartner, Stein Talleraas og Signe Pahle
	Oslo 18.01.2022  Styret i Fagforbundet Teater og Scene
	Kommentarer til regnskapet 2021
	Resultatet er negativt med kr. 521 708. Dette må imidlertid ses i sammenheng med de betydelige utleggene foreninga hadde i løpet av streiken, og hvor refunderingen av store deler av dette fra Fagforbundet ikke ble overført før etter årsskiftet. Med om...
	Det er to poster som har endt betydelig over budsjett, og det er data/tele-postene. Når det gjelder utstyr har det vært noen uforutsette kostnader i løpet av året, hovedsakelig en fellesinvestering med Fagforbundet Pleie og Omsorg til en konferanseskj...
	Økonomien til foreninga er stadig solid, men nok en gang har vi vært gjennom et år som langt fra kan regnes som et normalår.
	Oslo 17.01.22 Magnus Ottesen, kasserer
	HANDLINGSPLAN 2022

	Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 28. januar 2022.

	Innledning
	Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyre for kommende periode. Handlingsplanen bygger på Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram, Fagforbundets strategiplan for årsmøteperioden, samt andre vedtak fattet i overordnete...
	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 har fortsatt ikke sluppet taket og skaper uforutsigbarhet som vil prege også 2022. Etter snart to år med smitteverntiltak som griper direkte inn i jobbhverdagen kjenner mange medlemmer på stor slitasje, frustrasjon og tap av motivasjon. Vi o...
	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 utfordrende situasjon for mange tillitsvalgte. Vi ser at arbeids...
	Hovedoppgjøret i 2022 forventes å bli krevende. Prisveksten i fjor ser ut til å bli høyere enn lønnsveksten, og det er flere forbund som setter spørsmål ved frontfagsmodellen. Fra 1. april 2022 innføres den nye pensjonsordningen for Teateroverenskomst...
	Enkelte arbeidsgiveres uttalelser i forbindelse med streiken har ført til et tillitsbrudd som det kan ta lang tid å bygge opp igjen. Det kan skape utfordringer for partsarbeidet lokalt, og kan påvirke samarbeidsklimaet på virksomhetene.
	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 henhold til lov- og avtaleverk. Arbeidsmiljøloven har tydelige bestemmelser om årlige drøftinger ...
	Arbeidet med å øke organisasjonsgraden hos alle arbeidsgivere innenfor organisasjonsområdet til FTS må fortsette for å sikre alle gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal også sørge for at det er tillitsvalgte og klubbstyrer på alle arbeidsplasser der de...

	Yrkesfaglige utfordringer
	Politiske utfordringer
	Koronapandemien vil fortsette å sette sitt preg på kultursektoren også i 2022. Forholdsmessigheten i tiltakene diskuteres i økende grad, og vaksineringen gjør at antallet som blir alvorlig syke av korona synker. Innføring av koronapass kan være en mul...
	Den nye regjeringen har sørget for en forbedret kompensasjonsordning for kultursektoren, som foreløpig varer fram til sommeren. Permitteringsperioden og retten til dagpenger er foreløpig forlenget. Regjeringen har også innført en ny lønnsstøtteordning...
	Tiltakene er svært viktige for å beholde kompetanse og arbeidskraft, men det er fortsatt en stor utfordring at tidshorisonten på tiltakene ikke er lengre. Med en forutsetning om at kompensasjons- og stimuleringsordningene avsluttes dersom smittevernti...
	Den såkalte ABE-reformen 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 ...
	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 ...
	FTS er bekymret for måten tilskuddet til de faste/varige musikk- og scenekunstinstitusjonene forvaltes på. Alle institusjonene er en del av den samme nasjonale infrastrukturen for produksjon og formidling av musikk og scenekunst. Nå har de blitt split...
	Det er bekymringsfullt at alternativ hovedscene for Nationaltheatret i rehabiliteringsperioden fortsatt ikke er avklart. Nationaltheatret har varslet en mulig nedbemanning på 50-70 årsverk i byggeperioden dersom de ikke sikres nødvendige vilkår for ko...
	Flere av virksomhetene har behov for nye lokaler de neste årene og mange steder er vedlikeholdsetterslepet betydelig. At dette blir en politisk prioritering, vil være avgjørende for å sikre gode rammer for drift og produksjon.

	Utfordringer i egen organisasjon:
	Fortsatt må det regnes med at møter gjennomføres digitalt også et godt stykke inn i 2022. Selv om vi blir vant med dette er det krevende å ikke kunne møte medlemmer og tillitsvalgte fysisk i like stor grad som før pandemien. De uformelle samtalene som...
	Vi må jobbe aktivt for en bedre kjønnsbalanse, større mangfold og inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv om det er en jevn kjønnsbalanse i medlemsmassen er det en god del flere menn som tar på seg tillitsverv enn kvinner. Både styret...
	Styret i foreningen har arbeidet med kontingentsystemet og sett på handlingsrommet når det gjelder reduksjon av tilleggskontingenten. Fordi landsmøtet i Fagforbundet ble utsatt til 2022 er de foreslåtte endringene i kontingentsystemet på forbundsnivå ...
	Foreningen har fått en pensjonisttillitsvalgt og -utvalg. Arbeidet for å få på plass aktivitet hos og for disse medlemmene har altså begynt. Å kunne tilby alle pensjonistmedlemmene et like godt tilbud er selvsagt målsetningen, men som landsdekkende fo...
	Det faktum at andelen av medlemmer under 30 år har minsket ytterligere i fjor krever foreningens økte oppmerksomhet i 2022. Selv om dette til en viss grad speiler aldersgjennomsnittet i de tariffbundne virksomhetene må vi i større grad få på plass akt...
	Medlemmene må uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn gis eierskap til fagforeningen og inviteres inn der beslutningene tas.
	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 støtten til å utf...
	Både pandemi og streik har sveiset oss sammen som organisasjon og ført til nye former for kommunikasjon og samhandling. I kommende årsmøteperiode kommer vi til å bygge videre på erfaringene og kunnskapen vi har opparbeidet oss. Det betyr en økt satsin...
	Så snart situasjonen tillater det skal det selvfølgelig avholdes fysiske representantskap igjen. Erfaringsdelingen som foregår i disse møtene bygger hele organisasjonens samlede kompetanse og videreutvikler den. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for...
	Det foreslås å øke kasserers frikjøp med 5% da det av erfaring fra tidligere år har vært behov for arbeid utover 10% frikjøp. Ved at organisasjonen og aktiviteten har vokst har også regnskapet blitt større og flere klubber og tillitsvalgte sender inn ...
	Det foreslås å øke frikjøpet på kontoret med ytterligere 20%. Dette vil sette foreningen i stand til å holde aktivitets- og ambisjonsnivået oppe, og møte nødvendige tilpasninger i kontorets arbeid. En stadig voksende og mer fragmentert medlemsmasse me...
	Frikjøpet skal ivareta det yrkesfaglige ansvaret i foreningen på en bedre måte og sikre videreutviklingen av medlemmenes faglige tilbud. Det er også et behov for å styrke arbeidet med medlemsgruppen som er under 30 år for å sikre en mer bærekraftig me...
	Det foreslås å fordele 100% frikjøp på to personer. Organisasjonssekretærene skal blant annet ha ansvar for medlemsregisteret, oppfølging av medlemshenvendelser, oppfølging av opplæringsarbeidet, ungdomsarbeidet, yrkesfaglig arbeid, bidra til sosiale ...
	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 kurs og annen opplæring for tillitsva...
	Fagforbundets grunnskolering for tillitsvalgte (Fase 1-kurs) er for mange det første møtet med foreningen utenfor egen klubb. FTS avholder egne Fase 1-kurs som går over to dager. Kursene holdes gjerne ute i virksomhetene dersom det er flere nye tillit...
	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 og 2021 avlyses på grunn av pandemien. Vi satser på at kurset kan gjennomføres i 2022, men ettersom dette ku...
	Aktivitetene i handlingsplanen som inneholder kurs og arrangementer i regi av FTS kommer i tillegg til kurs og samlinger som arrangeres av Forbundsregionen, Fagforbundet sentralt og andre aktører. Vi oppfordrer til å følge med på kalenderen på nettsid...
	3. Arbeidsliv og tariff
	I 2022 er det Hovedoppgjør, og pensjonsspørsmålet skal være avklart for teater og opera. Det kan dermed fremmes i de resterende B-delene. Forhandlingene vil være foreningas hovedfokus hele våren. I tillegg til det konkrete forhandlingsarbeidet er det ...
	4. Yrkesfaglig arbeid
	FTS ønsker fortsatt å arbeide aktivt videre med kompetanseutvikling, herunder formell og uformell kompetanse og fagutdanning. Vi må jobbe videre med målsettingene som ble satt for arbeidet i 2020, der mye har blitt satt på vent under streik og Covid. ...
	FTS ønsker videre å være pådriver for å få på plass en teaterteknisk utdanning ved å påvirke aktuelle fora. Innen de tekniske fagområdene på scenekunstfeltet er det mange yrker som ikke har et utdanningstilbud i Norge. FTS har i flere år jobbet grundi...
	Bruk av kompetansekartleggingsverktøy er viktig for våre medlemmer, slik at det er gode kompetanseplaner for utvikling og mulighet for systematisk å tilegne seg ny kunnskap i de respektive fagene. Foreningen skal aktivt påvirke virksomhetene for å øke...
	For å understreke foreningens relevans i bransjen som møteplass og ressurs skal også faglige forum videreføres- og utvikles.
	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 og partsamarbeidet på klubbnivå at fagforeningens betydning blir synlig for medlemmene. Lokale...
	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 ...
	Klubbhåndboka må videreutvikles slik at den på best mulig vis kan tjene som et verktøy som systematiserer og forenkler tillitsvalgtes arbeid. I år har det blitt tilføyd et årshjul som kan være veiledende for klubbenes aktivitet og forhåpentligvis fore...
	Det er verdt å merke seg at klubbhåndboka ikke er ment som pålegg eller instruks for hvordan klubbaktiviteten konkret skal foregå. Det er heller ikke mulig fordi klubbene er så forskjellige og hver har sin egenart. Det er opp til hver enkelt klubb å f...
	6. Verving og medlemsutvikling
	Selv om det er høy organiseringsgrad i våre virksomheter, kan det være vervepotensial særlig blant unge og midlertidig ansatte. Dette potensialet må vi utnytte på bedre vis gjennom målrettet aktivitet som lokale vervemøter, informasjonskampanjer og st...
	Det finnes flere virksomheter innenfor scenekunstbransjen der de ansatte ikke er organisert og som ikke er bundet av tariffavtale. Vi ønsker å organisere de ansatte i disse virksomhetene, bygge klubber og kreve tariffavtale. Med den kollektive ansvars...
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	Bevilgninger og medlemskap
	Budsjettposten for bevilgninger for 2022 er satt til kr. 85 900 basert på at styret innstiller på følgende bevilgninger og medlemskap:
	Representasjon

	Til representantskap fordeles representanter fra klubb/virksomhet etter følgende skala:
	I 2022 består representantskapet av 13 styremedlemmer og 52 representanter fra virksomhetene (endring i parentes):



