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Fagforbundet Teater og Scene er en fagforening som organiserer teknisk, kunstnerisk og 
administrativt ansatte i scenekunstvirksomheter over hele landet. Flertallet av våre medlemmer 
arbeider i offentlig støttede virksomheter, men vi har også medlemmer som er frilansere eller ansatte 
i kommersielle virksomheter innen scenekunst, sceneteknikk og infrastrukturen rundt kulturfeltet.  
 
 
Innspill til revidert nasjonalbudsjett 
 
Fagforbundet Teater og Scene ser med stor bekymring at ABE-kuttene for musikk- og 
scenekunstinstitusjonene videreføres på tross av regjeringens lovnader om at det skulle fjernes. Vi 
mener at de nasjonale kulturinstitusjonene nå trenger å bygges opp igjen etter pandemien, og at de 
derfor må kompenseres fullt ut for forventet lønns- og prisvekst i 2022.  
 
Siden 2015 har Solberg-regjeringens ostehøvelkutt rammet kultursektoren, til tross for at de årlige 
kuttene ikke har vært knyttet direkte til ABE-reformen i statlig sektor da institusjonene er 
selvstendige tilskuddsvirksomheter. Da den nye regjeringen overtok i høst ble det sagt at det ikke var 
mulig å holde løftene om å fjerne ABE-kuttene «fordi det på nåværende tidspunkt i 
budsjettprosessen fortsatt er vanskelig og ressurskrevende å identifisere og tilbakeføre budsjettkutt 
som er direkte knyttet til ABE-reformen på alle departementsområdene». Dette gjelder dermed ikke 
kutt i bevilgningene til scenekunstinstitusjonene, og det er derfor overraskende at regjeringen 
fortsetter å svekke økonomien i kulturlivet.  

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 på̊ en 
mer effektiv måte. I en Fafo-rapport om ABE-kutt i musikk- og scenekunstvirksomheter kommer det 
fram at reformen ikke har virket etter hensikten, og Fagforbundet Teater og Scene er bekymret for 
hvilke konsekvenser dette vil få for scenekunstfeltet. 

Som vi har påpekt i tidligere innspill virker reformen tilfeldig, og uten noen forutgående vurdering av 
om den enkelte virksomhet har kapasitet til innsparing eller effektivisering. Fagforbundet Teater og 
Scene mener scenekunstvirksomhetene ikke er overadministrert, og at ABE-reformen derfor rammer 
virksomhetenes kjerneoppgaver, som er å utvikle scenekunst av høy kvalitet til et stort og bredt 
publikum, direkte.  

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. Når 
regjeringen velger å ikke reversere kuttene vil det gå utover kulturtilbudet til publikum og de 
ansattes arbeidsvilkår. 

Selv om smittevernrestriksjonene er opphevet blir ikke 2022 et normalår for kultursektoren. 
Langtidskonsekvensene blir nå tydeligere, og flere merker at publikums vaner har endret seg. I tillegg 
opplever vi en svært bekymringsfull kompetanseflukt fra scenetekniske yrker som følge av 
pandemien, jf. en ny rapport fra Telemarksforskning bestilt av Kulturrom.  

https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/abe-reformen-i-musikk-og-scenevirksomheter
https://www.kulturrom.no/wp-content/uploads/2022/05/Forestillingen-er-avlyst.-Kartlegging-av-kompetanseflukt-og-tiltak-rapport.05.05.2022.pdf


Fagforbundet Teater og Scene ber derfor om at institusjonene kompenseres for forventet lønns- og 
prisvekst i 2022, uavhengig av om selve ABE-reformen avvikles eller «erstattes med målrettede 
prosesser og effektivitetsmål» i arbeidet med statsbudsjettet for 2023 slik regjeringen varslet i 
tilleggsproposisjonen. 

For Fagforbundet Teater og Scene 
 

 
Mari Røsjø 
Fagforeningsleder 

 


