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Kjære medlemmer! 

Vi legger bak oss nok et annerledes år, som starta med fortsatt pandemi og inngripende tiltak som 
særlig rammet arbeidshverdagen vår. Rett etter at samfunnet endelig åpnet opp igjen brøyt det ut 
krig med Russlands brutale angrep på Ukraina. 

Nå opplever vi en ny dyrtid med galopperende priser og stigende renter. Det kjennes på lommeboka 
og preger både fritid og arbeidshverdag. Dessverre ser 2023 foreløpig ut til å fortsette i samme spor. 

Allikevel har det skjedd mye positivt også i året som har gått. Etter åtte lange år kunne vi endelig 
feire innføringen av hybridpensjon på teater og opera. Tusen takk til alle engasjerte tillitsvalgte og 
medlemmer som stod løpet ut og sørget for at vi nå har en pensjonsordning som er rettferdig, 
livsvarig og kjønnsnøytral. Det hadde ikke vært mulig uten felles kamp. 

Sammen er vi i Fagforbundet Teater og Scene et sterkt kollektiv, og i vanskelige tider ser man tydelig 
viktigheten av å stå sammen for å sikre våre felles interesser. Den faglige stoltheten og kompetansen 
vi besitter er det som gjør at teaternorge går rundt. Løsningsorienterte ansatte som strekker seg 
svært langt for å levere kunst av høyest mulig kvalitet er en uvurderlig verdi for virksomhetene. 

I år er det mellomoppgjør, som vil si at det i utgangspunktet kun forhandles om lønn. Med 
virksomhetenes stadige trangere økonomiske rammer og økende priser vil det bli utfordrende. Skal vi 
sikre at virksomhetene beholder den kompetansen de har og rekruttere de beste folka framover, må 
partene i arbeidslivet sammen sørge for at lønns- og arbeidsvilkår er konkurransedyktige.  

Flere steder har innført ansettelsesstopp og er i gang med nedbemanningsprosesser. Om 
konsekvensene av kuttene er at produksjonsvolumet går ned vil dette vise bevilgende myndigheter 
at smertegrensen er nådd. Fortsetter presset på økt effektivitet og om kravene til kvalitet senkes vil 
medlemmene våre kanskje vurdere andre arbeidsplasser. 

For å sørge for at vi fortsatt står sterke sammen er kontingenten senket fra og med i år. Dette vil 
forhåpentligvis bidra til en mer slagkraftig organisasjon, nå som det å være organisert kan vise seg å 
være viktigere enn noensinne. 

 

Velkommen til årsmøte og godt nyttår til alle! 
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Årsmøtet avholdes som representantskap 23. - 24 januar 2023 i Hausmanns gate 6 og på Zoom  

Dagsorden 

23. januar 2023 kl. 11-18 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 2022 
4. Tilleggskontingent 
5. Innkomne forslag 
6. Budsjett 2023 
7. Handlingsplan 2023 
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  
Opplæringsansvarlig og 
organisasjonssekretær Balz Baumgartner 56% 

Ungdomstillitsvalgt og 
organisasjonssekretær 

Andrea Westbye 50% 

Kasserer Magnus Ottesen 
15% første halvår 
10% andre halvår 

Pensjonisttillitsvalgt Finn Lewin  

Sekretær Cathrine Hopstock  

Styremedlem  Ola Erik Blæsterdalen  

Styremedlem Gro Kristensen  

Styremedlem Stein Talleraas  
Styremedlem Bernt Hodnefjell  

Styremedlem Rebecca Dahle  

Vara styremedlem Monika Zak  

 
Styret har i perioden nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av Stein Talleraas, Mikael Gullikstad, 
Ola Erik Blæsterdalen, Mari Røsjø, Balz Baumgartner, Andrea Westbye og Magnus Ottesen.  
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Styret 2023 (Rebecca Dahle er ikke avbildet.) 

Representanter til fylkeskretsens representantskap  

Til Fagforbundet Oslo sitt representantskap har fagforeningen hatt følgende representanter:  
Magnus Ottesen, Ola Erik Blæsterdalen, Mikael Gullikstad, Gro Kristensen, Cathrine Hopstock (vara), 
Stein Talleraas (vara), Bernt Hodnefjell (vara) og Balz Baumgartner (vara). Mari Røsjø deltok i 
representantskapet som vara til Fagforbundet Oslos regionstyre. 

Valgkomitéen 

Valgkomitéen har bestått av Anniken Arnøy (leder), Johan Haugen, Stephan Lee Udbjørg og Marte 
Grande Tachezy. 

Revisorer  

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

Fagforbundet Pleie og Omsorg, avd. 061 besluttet i styremøte den 24.08.22 å avslutte leieforholdet 
med Fagforbundet Teater og Scene. Leieforholdet utløp den 01.01.2023. Bakteppet er at begge 
foreninger vokser i aktivitet og størrelse. Dette er en gledelig utvikling, selv om det betyr at vi ikke 
lenger vil dele tilholdssted. Fra og med 02.01.2023 flyttet derfor FTS til nye lokaler i Møllergata 24, i 
samme bygg som LO i Oslo og flere andre fagforeninger. 

Lokalene består av tre cellekontorer, oppholdsrom, kjøkkenkrok og et møterom.  

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

Digitale verktøy og plattformer 

Foreningen har egen nettside, en åpen Facebookside, flere lukkede Facebookgrupper, og en 
Instagramkonto som benyttes i informasjonsarbeidet.  

Frikjøp 

Foreningsleder har i perioden vært frikjøpt 100%.  

Kasserer har i første halvdel av perioden vært frikjøpt 15%. I andre halvdel innvilget arbeidsgiver kun 
10% frikjøp på grunn av den totale belastningen i avdelingen hans på DNO&B. 

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%. 

Det har vært frikjøpt to organisasjonssekretærer i perioden. 

Balz Baumgartner har vært frikjøpt i 50% med ansvar for medlemsregisteret, foreningens 
opplæringstiltak og oppfølging av henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte. For å få gjennomført 
alle tiltakene i handlingsplanen ble frikjøpet utvidet til 90% i november og desember. Det dukket 
også opp uforutsette hendelser i perioden som førte til økt behov for frikjøp, blant annet flytting av 
kontor. I tillegg har implementering av hybridpensjon medført et betydelig arbeid. Dermed har 
organisasjonssekretær/opplæringsansvarlig hatt 56% frikjøp i årsmøteperioden som helhet. 

Andrea Westbye har vært frikjøpt 50% med ansvar for det yrkesfaglige tilbudet, ungdomsarbeidet, 
sosiale medier, medlemshenvendelser og forefallende arbeid på kontoret. 

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

Styremedlemmer som frilanser har fått dekket tapt arbeidsfortjeneste.  
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Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og 
tillitsvalgte fordelt på tariffområder 

Fagforeningen har per 31.12.2022 1447 medlemmer, og har tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor 
følgende tariffområder: 

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

 
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. Olavshallen har i 
perioden byttet arbeidsgiverorganisasjon fra KS til Spekter, og ny tariffavtale er derfor under 
opprettelse. 

Medlemsfordeling per  
Avtaleområde Antall medlemmer 
Teateroverenskomsten 914 
Den Norske Opera og Ballett 262 
Drammen Scener 20 
Oslo Konserthus 19 
Dansens Hus 14 
Operaen i Kristiansund 10 
Østfold internasjonale Teater  5 
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Foreningas aktivitet i 2022 
Det organisatoriske arbeidet 

Styret 
Styret har i perioden arbeidet strategisk på kort og lang sikt. Bredden i fagfelt og erfaring, samt 
takhøyde for uenighet og vilje til kompromiss bygger en politisk plattform som foreninga styres etter. 
Styret har arbeidet for å utnytte sin sammensetning til det beste for foreninga. De fleste 
styremedlemmene har verv i egen klubb i tillegg til styreverv og full jobb. Flere av styremedlemmene 
har løpende oppgaver for foreninga 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 foreninga driftes på en god og 
fremtidsretta måte.  

Styret har kontinuerlig gjennom året vært informert om status for det organisatoriske arbeidet, og 
har underveis i året diskutert ulike muligheter og delegert oppgaver til organisasjonssekretærene 
eller AU. Styret har i perioden møttes ca. annenhver gang digitalt og fysisk. I slutten av mars avholdt 
styret en samling over to dager i Bergen. Dette ga styret mulighet til gode diskusjoner etter to år 
preget av pandemi. I tillegg fikk styret blitt bedre kjent med en av våre nyeste klubber, USF Verftet. 

Representantskap 
Representantskapene i mai og oktober hadde begge godt oppmøte. Tema for møte i mai var 
drøftinger og midlertidige ansettelser, med utgangspunkt i «maskør-dommen» fra Trøndelag Teater. 
I oktober avholdt vi tariffrepresentantskap med gode diskusjoner om både statsbudsjettet for 2023, 
oppsummering av årets hovedoppgjør og de overordnete prioriteringene for mellomoppgjøret 2023. 
Representantskapet er foreningas høyeste organ mellom årsmøtene. I tillegg til å være et viktig 
forum for nettverk og erfaringsutveksling fungerer representantskapet som et kontrollorgan og er 
retningsvisende.  

Opprettelse av nye klubber 
Det er etablert klubb ved Dyreparken i Kristiansand i 2022. FTS har flere medlemmer som arbeider i 
dyreparken i sommerhalvåret. Dyreparken i Kristiansand er en del av Fritids- og aktivitetsavtalen 
mellom NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund. Fagforbundet er i dialog med Norsk 
Arbeidsmandsforbund om en samarbeidsavtale som ivaretar våre medlemmers behov. I løpet av 
perioden har vi hatt dialog med medlemmer på flere virksomheter med potensiale for å bygge nye 
klubber og fremme krav om tariffavtale. Vi har hatt vervemøter med ansatte på Black Box, 
Dramatikkens Hus, Rosendal Teater og DansiT. Arbeidet fortsetter og vil forhåpentligvis bære frukter 
på sikt.  
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Logo – grafisk profil 
Fagforbundets kommunikasjonsavdeling tok kontakt med fagforeninga og informerte om at den 
runde logoen vår ikke var i tråd med Fagforbundets grafiske profil, slik den er beskrevet i 
Fagforbundets profilhåndbok. Mediegrafikeren til Fagforbundet utarbeidet derfor tre forslag til 
korrigering av logoen som er i tråd med den grafiske profilen. Foreninga har kommet med innspill slik 
at vi til slutt har fått en godkjent variant av den runde logoen.   

Arkivstudenter 
Fagforeninga har hatt et samarbeid med Arbark (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek) og OsloMet 
om å la arkivstudenter få en caseoppgave basert på foreningas virksomhet og 
dokumentasjon. Studentene fikk et nyttig erfaringsutbytte med innsikt i den norske modellen i 
praksis, inkludert partsforhandlinger og – samarbeid, samtidig som fagforeninga fikk et grunnlag for 
eget arbeid med videreutvikling av arkivstruktur. 
 
Kongens fortjenestemedalje til Oddvar Nilsen 
Vårt medlem gjennom 53 år, Oddvar Nilsen, fikk i 2022 Kongens fortjenestemedalje for lang og tro 
tjeneste for kulturen. Som konstruktør på Operaen har han tryllet fram magiske scenetekniske 
løsninger av internasjonal rang både i Norge og utlandet i en mannsalder. FTS gratulerer igjen med 
en særdeles velfortjent utmerkelse til en viktig foregangsfigur i utviklingen av scenografiske 
løsninger. 
 
Medlem nummer 400 000 – solidaritetsgave til The Freedom Theatre 
Fagforbundet runda i 2022 imponerende 400 000 medlemmer, og jubileumsmedlemmet ble 
Fagforbundet Teater og Scenes egen Ragnhild Severeide som jobber som booking- og 
arrangementsansvarlig på kulturhuset USF Verftet i Bergen. Fagforeninga fikk også et gavekort på 10 
000 kroner fra Fagforbundet som skal gå til et veldedig formål. Styret vedtok å gi solidaritetsgaven til 
The Freedom Theatre i Palestina.  

For FTS var det viktig å gi donasjonen til noen som spiller en viktig rolle i vår tid, og vi ønsket å løfte 
blikket ut i verden. Fagforbundet har lange tradisjoner for solidaritet med Palestina og dette var noe 
vi ønsket å videreføre med tildelingen. FTS ønsket også at donasjonen skulle gå til en kulturaktør, 
fordi vi vet verdien kultur har både i motstandskamp og for solidaritet på tvers av landegrenser 
mellom arbeidere. Palestina/Israel-konflikten er stadig aktuell også i kulturlivet her i Norge, både 
debatter om boikott og om samarbeid dukker stadig opp og for oss i FTS er det viktig å vise støtte til 
Palestina og bidra til det kulturelle samarbeidet. 

Frilanssatsningen 
LO og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN tilbyr nå regnskapshjelp for selvstendig næringsdrivende og 
frilansere som er organisert i et LO-forbund. Gjennom en fleksibel løsning kan medlemmene selv 
velge mellom ulike regnskapspakker, basert på hvor mye hjelp man vil ha. Grunnlaget er 
regnskapssystemet Visma eAccounting. Tilbudet er fremforhandlet av LO Selvstendig - et samarbeid 
mellom forbundene i LO som organiserer selvstendig næringsdrivende og frilansere. Om man har 
enkeltpersonsforetak (ENK) eller et aksjeselskap (AS) spiller ingen rolle. 

 I år ble også ordningen med ansvarsforsikring inkludert i medlemskapet for selvstendig 
næringsdrivende videreført.  

Kulturhusteknikere 
Kontoret har i 2022 fortsatt arbeidet med å undersøke om kulturhusteknikere organisert i 
Fagforbundet kan samles i FTS. I dag har ansatte i kulturhus som er organisert i Fagforbundet 
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tilhørighet i de lokale avdelingene i Fagforbundet. I samarbeid med Fagforbundets 
organisasjonsavdelingen pågår det et utredningsarbeid for å kartlegge konsekvenser av en eventuell 
flytting til FTS. Vi anser det som fordelaktig, ikke minst fordi vi på denne måten kan samle en mindre 
yrkesgruppe som per i dag er spredt over hele landet.  

Spørreundersøkelse streik 
I årsmøteperioden har kontoret gjennomført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer som var 
en del av Kulturstreiken. Undersøkelsen satt fokus på medlemmenes opplevelse av streiken, særlig 
når det gjelder kommunikasjonen, forberedelse og gjennomføring samt oppslutningen rundt 
streikens grunnlag. Resultatene av undersøkelsene ga oss nyttig informasjon og grunnlag for å 
evaluere foreningens kommunikasjonsarbeid, samarbeid mellom ulike nivåer innad i vår organisasjon 
samt den praktiske gjennomføringen av streiken.  

Samlinger  
FTS arrangerte i 2022 samlinger for følgende medlemsgrupper: publikumsverter, hovedverneombud 
og ansattvalgte representanter i virksomhetenes styrer. Formålet med samlingene var å etablere 
plattformer for erfaringsutveksling, etablere nettverk og kunnskapsbygging. Samlingene ga også 
mulighet for å diskutere utfordringene medlemsgruppene møter i sitt virke. På denne måten kunne 
FTS kartlegge hvilke tilbud disse grupper trenger av fagforeninga. Vi fikk gode tilbakemeldinger på 
samlingene og det er ønske om å fortsette med å ha et fast møtepunkt for disse gruppene i regi av 
FTS. 

Yrkesseksjonstilhørighet  
I løpet av 2022 ble hovedparten av medlemmene i FTS blitt flyttet fra Yrkesseksjon samferdsel og 
teknisk (YST) til Yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst (YKKO). Yrkesseksjonene jobber med det 
yrkesfaglige tilbudet til medlemmene og driver med politisk påvirkningsarbeid som er av betydning 
for de ulike medlemsgruppene. FTS anser det som mer hensiktsmessig at våre medlemmer er 
organisert i YKKO, særlig fordi det er der de yrkespolitiske rammene som har størst betydning for 
våre medlemmers arbeidshverdag blir utarbeidet.   
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Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere 

(jfr. vedtektenes § 11.7). 

Arbeidsgiver Tariffområde Navn på hovedtillitsvalgt Klubbstyre 
BiT Teatergarasjen Uten tariffavtale Andreas Langenes/Ingrid Ellestad Nei 
Carte Blanche Spekter/Teater Jan Tore Solberg Nei 
Dansens Hus Spekter/Dansens Hus Reidar Andreas Richardsen  Nei 
Den Nationale Scene Spekter/Teater Rune Kjelby Ja 
Den Norske Opera & Ballett Spekter/DNO&B Sven Undheim Ja 
Det Norske Teatret Spekter/Teater Åshild Nordås Mjelde Ja 
Det Vestnorske Teatret Spekter/Teater Jon Eirik Sira Nei 

Drammen Scener 
Spekter/Drammen 
Scener Tormod Riseng Nei 

Dyreparken i Kristiansand NHO/Fritids- og 
aktivitetsavtalen 

August Broch Nei 

Hålogaland Teater Spekter/Teater Ida Øien Ja 
Kilden TKS Spekter/Teater Gro Kristensen Ja 
Nationaltheatret Spekter/Teater Are Hansen Ja 
Nordland Teater Spekter/Teater Johan Haugen Ja 
Olavshallen Spekter  Henrik Torgersen Ja 

Operaen i Kristiansund 
Spekter/Operaen i 
Kristiansund Kjersti Eckhoff Nei 

Oslo Konserthus Spekter/Oslo Konserthus Kjetil Polden Ja 

Oslo Kru Virke/Uten tariffavtale 
Marte Elise Lindstrøm/Kristian 
Helboe Ja 

Oslo Nye Teater Spekter/Teater Stein Talleraas Ja 
Riksteatret Spekter/Teater Cathrine Godager Ja 
Rogaland Teater Spekter/Teater Benjamin Dahl Ja 
Rosendal Teater Uten tariffavtale Anniken Arnøy Nei 
Sámi Našunálateáhter 
Beaivváš Spekter/Teater Olav Johan Eira Nei 
Teater Ibsen Spekter/Teater Rune Gaasodden Nei 
Teater Innlandet Spekter/Teater Thorleif Silkebækken Ja 
Teater Vestland Spekter/Teater Krystian Myska Nei 
Teatret Vårt Spekter/Teater Jonas Fuglseth Nei 
Trøndelag Teater Spekter/Teater Mikael Gullikstad Ja 
Turnéteatret i Trøndelag Spekter/Teater Mari Jarstein Nei 
USF Verftet Uten tariffavtale Ragnhild Severeide Nei 
Østfold internasjonale 
Teater 

Spekter/Østfold 
Internasjonale Teater Øyvind Andresen Nei 
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Møtevirksomhet  

Årsmøtet ble avholdt som digitalt representantskap den 28. januar 2022 på Zoom.  

Det er i tillegg til årsmøtet avholdt to fysiske representantskapsmøter med mulighet for digital 
deltakelse. Det har i 2022 blitt avholdt 11 styremøter og 3 møter i arbeidsutvalget. FTS har deltatt på 
3 representantskapsmøter i Fagforbundet Oslo.  

Det har blitt avholdt tre digitale medlemsmøter i forbindelse med pensjonssaken. I tillegg er det 
avholdt tre digitale informasjonsmøter om pensjonssaken sammen med LO Stat, NTL og Creo. Det er 
også avholdt møte for de tillitsvalgte om innføring av hybridpensjon.  

Det er avholdt sommerfest for medlemmer i forbindelse med utdeling av fagprisen. 

Fagforeningsleder deltok som delegat fra Fagforbundet Oslo på Fagforbundets landsmøte. 
Ungdomstillitsvalgt deltok som delegat for Fagforbundet Ung. Leder deltok i tillegg som gjest på 
Landskonferansen til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.  

Representanter for styret har i perioden besøkt Carte Blanche, BiT Teatergarasjen, Det Vestnorske 
Teateret, USF Verftet, Dansens Hus, Den Nationale Scene, Oslo Kru, Den Norske Opera & Ballett, Det 
Norske Teatret, Rogaland Teater, Drammen Scener, Teater Innlandet, Hålogaland Teater, Kilden 
Teater og Konserthus, Nationaltheatret, Trøndelag Teater, Olavshallen, Rosendal Teater, Oslo Nye 
Teater og Østfold Internasjonale Teater. 
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Arbeidsliv og tariff 

Forhandlingsarbeidet 

Som foregående år, ble det pensjon som igjen tok mye fokus i hovedoppgjøret. 
Tariffrepresentantskapet ble på grunn av streiken utsatt og gjennomført i desember 2021. Pensjon 
var sammen med lønn og tiltak for å begrense kompetanseflukten, ett av hovedkravene. FTS har 
deltatt i forhandlinger hos teatrene som er en del av Teateroverenskomsten, Den Norske Opera & 
Ballett, Oslo Konserthus, Dansens Hus, Operaen i Kristiansund, Drammen Scener og Østfold 
Internasjonale Teater. 

I alle tariffområdene hadde vi en klar forventning om at oppgjørene skulle være på nivå med 
lønnsutviklinga ellers i samfunnet. ABE-reformen (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) 
har ført til at scenekunstvirksomhetene i lang tid har opplevd å få bevilgninger over statsbudsjettet 
som ikke kompenserer for lønns- og prisvekst, og dermed i realiteten er kutt. På tross av dette ble 
det økonomiske resultatet i vårens forhandlinger tilsvarende frontfagets ramme på 3,7 % for alle 
tariffområder i FTS og framstod som et godt oppgjør. Høye strømpriser, økte matpriser, renteøkning 
og generell prisvekst i løpet av året, førte dessverre til at lønnsøkningen ikke førte til en 
reallønnsvekst.  

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 flere av områdene ble forhandlingene krevende og det var kun Oslo Konserthus og Dansens Hus 
som kom til enighet uten bistand fra sentrale parter. Drammen Scener var gjennom flere 
forhandlingsrunder før det til slutt ble enighet i avsluttende sentrale forhandlinger mellom LO Stat og 
Spekter, så kalt fase-3-forhandlinger.  

På Drammen Scener ble det enighet om økt kronetillegg for kveld og natt og økt kompensasjon for 
ubekvem/fleksibel arbeidstid for renholdere. For produksjonsteknisk personale og andre med 35,5 
timers arbeidstid ble partene enige om å starte en prøveordning for tariffperioden, hvor det 
tilstrebes å lage en arbeidsplan med så lang planleggingshorisont som mulig, for å sikre 
forutsigbarhet for de ansatte.  

På Dansens Hus vant FTS fram med krav om økte kostpenger. Partene ble enige om at det i løpet av 
2023 skal gjøres en vurdering av nåværende lønnspolitikk, inkludert ansiennitetsløp.  

På Oslo Konserthus ble partene enige om å øke satsen for dekning av utgifter til hjemreise etter 
midnatt. Vi fikk igjennom en økning av kostpengene, og vant fram med kravet om at tillitsvalgte skal 
ha rett til uttalelse ved ansettelser.  

I forhandlingene ved DNO&B, Operaen i Kristiansund og teatrene ble hovedfokuset pensjon og 
oppfyllelse av protokollen etter streiken. 

På DNO&B ble partene også enige om å videreføre det partssammensatte utvalget som skal vurdere 
lønnsinnplassering av fagarbeidere. Eventuelle endringer skal inngå som en del av forhandlingene i 
mellomoppgjøret 2023. Det ble enighet om å utrede muligheten for å ta inn en lærling i modistfaget, 
og vurdere muligheten for å dele ansvaret med et eller flere teatre. Det ble enighet om ny 
lønnsinnplassering for ansatte på små verksteder (modist, skoverksted og fargeri) i perioder med 
definert produksjonsansvar. 
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Ved Operaen i Kristiansund har partene etter mange års arbeid kommet til enighet om en 
etterlengtet modernisering av overenskomsten. Arbeidet med særavtaler på arbeidstid er igangsatt. 

For teatrene ble det i tillegg til pensjon også satt fokus på klima, natur og miljø, og behovet for å ta 
inn flere lærlinger for å sikre fremtidig kompetanse. Det ble også enighet om videreføring av 
partssammensatt beregningsutvalg, utarbeidelse av tallgrunnlag for ansatte med fagbrev og at 
partsarbeidet knyttet til revidering av tariffavtalen skal sluttføres i tariffperioden. 

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

 

Hybridpensjon 

I teatrene og operaene ble det på starten av året gjennomført flere forhandlingsrunder for å prøve 
og sluttføre enigheten fra Riksmeklerens møtebok etter streiken. Dette for å få den nye 
pensjonsordningen på plass før hovedoppgjøret startet, slik at dette ikke skulle være hovedfokus i 
enda et oppgjør. Forhandlingene førte ikke fram og dermed ble pensjon tema også i årets 
hovedoppgjør. Etter intense forhandlingsrunder både lokalt og mellom sentrale parter, i både frivillig 
og tvungen mekling, fikk Fagforbundet endelig gjennomslag for vårt krav om livslang, kjønnsnøytral 
og kollektiv hybridpensjon for våre medlemmer i teatrene og operaene. 

Hybridordningen gir pensjonsopptjening fra første dag og første arbeidede time. Det er avtalt 
maksimale sparesatser. Kostnader i ordningen dekkes av arbeidsgiver. Det er en kollektivt valgt 
pensjonsordning for alle nåværende og framtidige medlemmer i Fagforbundet. Nåværende 
medlemmer, nyansatte medlemmer og ansatte som blir medlemmer skal ha hybridpensjon. Finnes 
det en annen ordning i virksomheten kan den ansatte vurdere denne pensjonsordningen i stedet.  

For nåværende ansatte skulle valg av pensjonsordning skje innen 1.7.2022. På grunn av frister og 
formaliteter rundt offentlige anskaffelser ble dette utsatt til 1. desember mot en 
engangskompensasjon for kvinner som ble overført fra innskudd til hybridpensjon. I tillegg ble det 
ikke foretatt ekstra trekk på 0,3% i egenbetaling i perioden for alle ansatte som ble overført til 
hybridpensjon. 
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Det ble også avtalt at nyansatte skal velge pensjonsløsning innen to måneder fra 
tiltredelsestidspunkt. Dette har dessverre vist seg å ikke være praktisk mulig. Av hensyn til både 
nyansatte og arbeidsgiver har vi derfor avtalt at valg av pensjonsordning skal gjøres før den ansattes 
første lønnsutbetaling. Informasjon om pensjonsordningene og forbundenes valgte løsning skal gis til 
nyansatte så tidlig som mulig, og senest samtidig med tilbud om ansettelse. Valg av pensjonsordning 
må foretas før den ansatte få sin første lønnsutbetaling. Sentrale parter har utarbeidet et felles, 
omforent informasjonsmateriell. 

Det er etablert et sentralt pensjonsutvalg som årlig skal evaluere hvordan pensjonsordningene og 
valgretten fungerer i virksomhetene, og som skal levere en rapport i forkant av 
overenskomstrevisjonen 2024. I den enkelte virksomhet opprettes styringsgrupper i.h.t. lovens 
bestemmelser. I løpet av høsten ble det gjennomført flere møter i det sentrale pensjonsutvalget for å 
prøve å finne de beste løsningene på hvilke informasjon som skulle sendes ut til både de som er 
ansatt i dag og fremtidige ansatte.  

For å ivareta medlemmenes mobilitet i sektoren skal det tas hensyn til flytting mellom arbeidsgivere. 
Kapital fra innskuddsordningen kunne konverteres til opptjent kapital i hybridpensjonen ved 
etableringen. Uføre- og etterlattepensjon ble videreført som i dag.  

Opprettelse av tariffavtaler 

Etter forhandlinger i over to år har vi kommet til enighet om tariffavtale for Østfold Internasjonale 
Teater. Avtalen inneholder gode bestemmelser knyttet til blant annet arbeidstid, sosiale rettigheter, 
lønnssystem, reisebestemmelser og pensjon. I tillegg har vi fått på plass to gode særavtaler på 
arbeidstid, en fleksitidsordning og en gjennomsnittsberegningsavtale. FTS fikk også sikret de ansatte 
to uker ekstra fri med lønn i tillegg til ferielovens bestemmelser. 

FTS er fortsatt i prosess med å opprette tariffavtale for medlemmene på USF Verftet. FTS har også 
fremmet krav om tariffavtale for medlemmene på Olavshallen etter at arbeidsgiver byttet 
arbeidsgiverorganisasjon fra KS Bedrift til Spekter. 

FTS og de tillitsvalgte i Oslo Kru-klubben har utarbeidet krav til forhandlingene for sceneteknisk 
personell i Virke-området som er oversendt Creo. Creo har organisasjons- og avtaleretten i området, 
men medlemmene i Oslo Kru har valgt å bli i FTS. 

Arbeid med personalsaker 

I løpet av 2022 har FTS bistått i flere personalsaker. Dette er saker som gjelder medlemmenes lønns- 
og arbeidsforhold, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, omorganisering og nedbemanning av virksomheter 
og/eller avdelinger, oppfølging av advarsler, kontraktsinngåelse og hjelp med oppfølging av 
kontraktsbrudd for arbeids- og oppdragstakere samt individuell tilrettelegging i arbeidet.  

FTS har i 2022 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. Fagforbundets kompetansesentere har bistått foreninga med 
å følge opp saker som ikke har funnet lokal løsning. 

I perioden har vi fått gjennomslag for fast ansettelse av over 20 medlemmer.  
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Det politiske og yrkesfaglige arbeidet 

FTS har i årsmøteperioden hatt følgende politiske og 
yrkesfaglige aktiviteter: 

Gitt Fagforbundet innspill til forskrift om midlertidig 
kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller 
nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. 
november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-
19-utbruddet. 

Deltatt i dialogmøte med kultur- og likestillingsminister 
Anette Trettebergstuen, statssekretær Odin Adelsten 
Aunan Bohmann om kulturlivet, frivilligheten og 
idretten. 
 
Deltatt på protestmarkering på vegne av kultursektoren 
på Olavshallen med appell ved nestleder Mikael 
Gullikstad. 

Deltatt på innspillsmøte hos Kultur- og likestillingsdepartementet om tiltakspakker på ulike nivåer 
med smittevernberedskap. 

Deltatt på flere markeringer mot krigen i Ukraina. Sammen med NTO viste vi solidaritet med Ukraina 
ved å lyssette fasadene til musikk- og scenekunstinstitusjonene i det ukrainske flaggets farger. 

Sendt et åpent brev til den iranske ambassaden som uttrykker vår solidaritet med kvinnene og 
opposisjonen som kjemper mot regimet og for frihet.  

Levert høringsuttalelse til endringer i kulturrådsloven. 

Representasjon på LO Stats kartellkonferanse og Trondheimskonferansen.  

Representanter fra fagforeninga deltok på NTOs årsmøteseminar og 60 års-jubileum.  

Nestleder holdt innledning om streiken for Fagforbundet Helse, Sosial og Velferds 
tillitsvalgtkonferanse. Leder ble intervjuet om kulturstreiken i Fagforbundet Ungs podkast. 

Bidratt til FAFOs forskningsprosjekt om NAV og kombinasjonsinntekt. Målet med prosjektet er å 
kartlegge hvordan NAV møter brukere med kombinasjonsinntekt, hvilke rutiner de har, og eventuelt 
peke på forbedringspunkter. Foreningsleder og tillitsvalgt for frilansere og enkeltmedlemmer har 
spilt inn hvilke utfordringer våre medlemmer med kombinasjonsinntekter støter på. 

Leverte innspill til finanskomitéen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og til familie- og 
kulturkomitéen i forbindelse med statsbudsjettet 2023. 

Deltatt i 8. mars-tog under parolen: Jeg er livslang – det må pensjonen min også være! 
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Arrangert 1.maifrokost flere steder, og våre medlemmer var synlige i 1.maitogene i Oslo, Trondheim, 
Bergen og Kristiansand. 

Deltatt på Pride-markering i Bergen og Mo i Rana. 

Deltatt på flere fanemarkeringer til støtte for andre fagforeninger, blant annet med støtte til 
barnehagestreiken og mot SIAN.  

Dialog med flere politiske partier i løpet av 2022. Fagforbundet Teater og Scene har i dette arbeidet 
også brukt interne kanaler i Fagforbundet og LO, særlig i forbindelse med innspill til statsbudsjettet. 
Fagforeninga har deltatt på kulturpolitisk innspillsmøte hos Rødt på Stortinget og hadde et eget møte 
med Oslo AP om valgprogram 2023. FTS har også bidratt med innspill til Oslo kommunes budsjett via 
Fagforbundet Oslo.  

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 Rakel Melvær Berge og Elise 
Henden. Fra og med andre halvår 2022 har Halvard Leirvik 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 ovenfor myndighetene i spørsmål vedrørende fag -og yrkesopplæring.  
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Fagprisen 2022 

For fjerde år på rad ble fagprisen delt ut til et enkeltmedlem som har utmerket seg med en 
ekstraordinær faglig innsats. Fagprisen ble i år delt ut som en del av Heddadagene og var en del av 
det offisielle programmet. De nominerte ble annonsert på nettsidene i løpet av Heddadagene. 
Vinneren ble annonsert fredag 17. juni på prisutdelingen på Internasjonalen ved Youngstorget i Oslo. 
Både medlemmer og flere av de nominerte samlet seg til middag og hyggelig samvær. 

Styret fikk inn 6 nominasjoner på tre enkeltpersoner og tre grupper. Årets nominerte var alle 
særdeles gode kandidater og diskusjonene i styret ble lange og gode. Til slutt var det én av 
kandidatene som stod igjen som den sterkeste kandidaten og ble valgt som vinner av foreningsstyret.  

 

De nominerte var:  

Verkstedene ved Teater Innlandet – for deres ekstraordinære innsats og kreativitet for å få teateret 
tilbake til publikum! 

Peder Unger Weierholt – for sitt bidrag til en strålende løsning for innendørs regn til forestillingen 
Rosmersholm i Intimsalen på Kilden. 

Billettluka på Nationaltheatret – for sin formidable innsats, profesjonalitet og gode humør, i en 
veldig stressende tid. 

Barbro Bekken – for sin malerkunst i co-produksjonen “MEGAMEGA” mellom Teater Innlandet og 
The Krumple. 

Katja Langer – for sin ekstraordinære innsats som maskedesigner på forestillingen “Into the woods” 
på hovedscenen på Det Norske Teatret. 

Kostymeavdelingen på Teater Innlandet – for arbeidet de la ned for å skape kostymene til 
forestillingen “Karons Sandkasse”. 
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Vinneren av Fagprisen 2022 er Peder Unger Weierholt. Peder har stort sett egenhendig konstruert 
et system som skaper naturtro regn på himlingen i scenografien og som kan fjernstyres fra lysbordet. 
Dette bidro på en veldig effektfull måte til å løfte det kunstneriske uttrykket i forestillingen. Spesielt 
imponerende var løsningen som muliggjorde styring av vannslanger via MIDI, noe som gjorde det 
veldig mye enklere å programmere regnværet inn på riktig tidspunkt i forestillingen. 

Styret i fagforeninga slutter seg til nominasjonen og den imponerende jobben som ble gjort for å løse 
en vanskelig utfordring på en særdeles elegant måte! Vi gratulerer så mye med prisen og overøser 
Peder med heder og ære. 

Prisen er høyst fortjent og den verdige vinneren 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 og diplom. 
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Verktøykassa 

20. og 21. mai gjennomførte Verktøykassa i samarbeid med FTS og NTO en samling med over 50 
engasjerte teatermalere, smeder, snekkere, avdelingsledere og tekniske sjefer fra hele landet.  

Verktøykassa skal være et nasjonalt faglig forum for de harde verkstedene og skal sørge for sårt 
tiltrengt og etterlengtet faglig utvikling for teatermalere, smeder og snekkere i teater, opera og 
resten av kulturfeltet. Dette basert på samme lest som Prøverommet har vært for kostyme- og 
maskfaget i 20 år. 

Det ble også holdt foredrag om miljø og bærekraft i utviklingen av scenografi til forestillinger, både 
med tanke på planlegging, produksjon og ikke minst hvordan scenografien kan resirkuleres eller 
gjenbrukes etter endt forestilling. Etter samlingens ønsker ble det også laget en database med 
kontaktinfo og kompetanse. Første kursvirksomhet er planlagt i mai 2023.  

Verktøykassas ressursgruppe består av Grete Larssen (Nordland Teater), Maria Hjelmeland (Den 
National Scene), Meliha Beglerovic (DNO&B), Joost Van Vliet (DNO&B) og Marita Skogen (Rogaland 
Teater). 
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Utvikling av utdanningstilbud 

FTS deltok på åpning av sceneteknisk uke ved Fagskolen i Oslo. Det er også avholdt og planlagt møter 
mellom Fagskolen og foreninga for å utvikle utdanningen for lyd, lys, bilde og sceneteknikere til å bli 
mest mulig relevant for scenekunstvirksomhetene. Det er også avholdt flere møter med Spekter om 
et samarbeid for å få på plass utdanningstilbud for medlemsgrupper som ikke har et tilbud per i dag. 

Det har blitt etablert et nytt fag på videregående nivå under navnet medieteknikk. Det er et nytt fag 
for påbygging og opplæring i bedrift for elever som har gått medieproduksjon på videregående trinn 
2. FTS ser at læreplanen kan være relevant for lydteknikere, lysteknikere, videoteknikere og 
loftsoperatører. Det er videregående skoler som har medieproduksjon på videregående trinn 2 over 
hele landet.  

Faglig råd for IT og medieteknikk har ansvaret for forvaltning og videreutvikling av læreplanene. 
Fagforbundet sitter i rådet. Målet er at forvaltningen skal skje fortløpende og det er derfor mulighet 
til å komme med forslag til forbedring av fagene fortløpende. Alle mediefagene i 
utdanningsprogrammet IT og medieproduksjon er nystøpte, og det er foreløpig noe usikkert hvilke 
konkrete yrker disse retter seg mot i arbeidslivet.  

Ungdoms- og pensjonistarbeid 

Årsmøteperioden startet med et ungdomsutvalg 
bestående av Andrea Westbye som 
ungdomstillitsvalgt og Regine Wilhelmsen som 
medlem av ungdomsutvalget. Regine Wilhelmsen 
tok permisjon fra Hålogaland Teater før sommeren 
2022, og utvalget har etter det kun bestått av 
Andrea Westbye. 

Ungdomsutvalget deltok på Fagforbundet Ungs 
sommerfestival i juni 2022, hvor foreningsleder og 
ungdomstillitsvalgt holdt et foredrag om moderne 
streik.  

Ungdomstillitsvalgt i foreninga har i perioden sittet i ungdomsutvalget til Fagforbundet fylkeskrets 
Oslo, og har deltatt på månedlige møter der. På Fagforbundets landsmøte i september ble Andrea 
valgt inn i DSU, Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg. I det sentrale ungdomsutvalget blir 
medlemmene valgt inn for én landsmøteperiode, i dette tilfelle tre år. DSU har så langt hatt et digitalt 
møte, og et fysisk møte over to dager. DSU skal jobbe både faglig og politisk med ungdomsarbeidet i 
Fagforbundet. Teater og Scene er glade for å ha en representant fra kultursektoren i DSU som jobber 
tett med Fagforbundets sentrale ledelse.  

Ungdomstillitsvalgt og foreningsleder har hatt to møter med Spekter med tema lærlinger. FTS ser at i 
dagens situasjon trenger vi å rekruttere unge til teatrene og det er et ønske fra foreninga at teatrene 
skal ta inn flere lærlinger. Disse møtene har vært en god start, og vi jobber videre med dette temaet i 
samarbeid med teatrene og Spekter.  
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På grunn at endring i arbeidsmengde og behov har ungdomstillitsvalgt måtte utsette årets lærling 
patrulje til 2023. Ungdomstillitsvalgt har likevel hatt god kontakt med lærlingene i foreninga gjennom 
perioden, og to av våre lærlinger har blant annet blitt inkludert i Fagforbundet Ungs kampanje 
«Lærlinglivet» på YouTube.  

Foreningens pensjonistutvalg består av Marit Soknes fra Trøndelag Teater, Liv Henriksen fra 
Hålogaland Teater, Pål Godager, tidligere leder i Film og Teaterteknisk Forening og ansatt på Operaen 
og pensjonisttillitsvalgt Finn Lewin fra Oslo Nye Teater. 

Vi hadde konstituerende møte i Trondheim den 30.03.22 hvor vi også deltok på deres månedlige 
pensjonisttreff. 

En svært hyggelig stund etter et godt møte hvor vi tok opp ting som opptok oss og gjorde oss bedre 
kjent med hverandre. Pensjonistene ved Trøndelag Teater hadde et fast månedlig treff og de har i 
tillegg arrangert en felles tur til Røros i høst.  

Den 27.10 inviterte Den Nationale Scene alle sine pensjonister til et felles treff i deres nyervervede 
verkstedlokaler i Simonsviken. (Fantastiske lokaler med alle fasiliteter, virkelig ved et besøk!) 
Pensjonisttillitsvalgt var invitert og etter en svært imponerende omvisning var det servering og under 
kaffen informerte undertegnede om aktiviteten i Oslo og Trondheim. Resultatet er at det er 
månedlige pensjonisttreff i Bergen også. 

Så tar vi flere byer etter hvert. 

Aktiviteten i Oslo har vært lavere enn ønsket og bebudet, dessverre. Noe skyldes nok det fenomen at 
pensjonisttillitsvalgt har fått seg en jobb igjen. Men han lover å ta seg sammen. 

Neste treff i utvalget er planlagt i Tromsø i månedsskiftet februar / mars. 
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Kursvirksomhet 

Etter streik og pandemi kom vi endelig i gang med kurs og opplæring for tillitsvalgte og medlemmer.  

Det er i perioden avholdt tre Fase 1- kurs/ grunnskolering for tillitsvalgte, i tillegg til Fase 2 kurset 
som for andre gang ble avholdt i regi av FTS.  

Det ble også tilbudt en rekke kurs til medlemmene i regi av FTS.  Disse ble avhold digitalt slik at alle 
medlemmer enkelt kunne delta. Deriblant ett om lov- og avtaleverk, ett introduksjonskurs i Word og 
ett i Excel, ett kurs om partsamarbeid og ett om medbestemmelse og medvirkning i arbeidslivet.  
 
Totalt har vi hatt over 70 påmeldinger fordelt på kurs og samlinger i foreningas egen regi. Dessverre 
måtte enkelte kurs avlyses grunnet manglende interesse og vi kunne godt ha ønsket oss høyere 
deltakelse på mange av kursene. Alt i alt er vi allikevel fornøyde med gjennomføringen og 
tilbakemeldingene på kursene som ble avholdt i 2022. 
 
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. 
 
Det har i perioden blitt utbetalt kroner 12 085,- i kursstøtte til medlemmer.  
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Media og kommunikasjon 

Fagbladet intervjuet 15 av våre medlemmer i artikkelen «De usynlige kulturarbeiderne», i tillegg har 
det blant annet vært oppslag om Verktøykassa. Foreningsleder ble intervjuet i Klassekampen om 
pensjon og muligheten for en ny streik i april, og senere på året om lederlønningene ved 
institusjonene. Leder ble også intervjuet i Dagbladet Bergen om at publikum nøler med å komme 
tilbake etter pandemien. I tillegg ble leder intervjuet i Subjekt om kompetanseflukt etter pandemien.  
 
Tillitsvalgt ved DNS er intervjuet flere ganger om arbeidsmiljøet på DNS i Bergens Tidende og 
Bergensavisen. Tillitsvalgt på Kilden er intervjuet om nedbemanninger på Kilden av NRK og 
Fædrelandsvennen. Foreningsleder og organisasjonssekretær/opplæringsansvarlig var begge 
bidragsytere til boka «Tillitsvalgt» av Jonas Bals og Helga Pedersen. 

Det har blitt publisert totalt 59 innlegg på egne nettsider i 2022. Foreninga har 1 300 følgere på 
Facebook og 921 følgere på instagram. I desember hadde vi en vellykka adventskalender på 
Instagram. 

 

(Visninger per dag teaterogscene.no) 

Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden 

Det har vært 103 innmeldinger i foreningen samtidig som 100 har meldt overgang til andre forbund, 
blitt strøket eller har meldt seg ut. Det gir en netto medlemsvekst i perioden på 3.  

Etter større medlemsvekst de forutgående årene kan det virke som om vi har brukt vervepotensialet 
godt og at vi har nådd en form for «metningspunkt». Noen av årsakene kan være ansettelsesstopp, 
naturlige avganger og nedbemanning flere steder. Vi begynner å se konsekvensene nedstengingen 
hadde for rekruttering til bransjen. Det kan nok ikke forventes betydelig høyere medlemsvekst i FTS 
uten større organisatoriske tiltak eller satsninger. Altså for eksempel flytting av kulturhusteknikere 
organisert i Fagforbundet over til oss. Vi må allikevel fortsette å ha fokus på verving. For å holde 
medlemstallet er vi avhengig at alle ledd i vår organisasjon fortsetter med aktivt og målrettet 
vervearbeid. 

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

Vervemålet for 2022 med 30 flere medlemmer er ikke nådd. 
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Fordeling per medlemsstatus    
 Per 31.12.2021  Per 31.12.2022 Endring 

Alle 1444  1447 +3 
Yrkesaktive 1041  1060 +19 
Pensjonister 247  257 +10 
Permisjon 10  14 +4 
Arbeidsavklaring 21  17 -4 
Arbeidsledige 14  9 -5 
Uføre 26  30 +4 
Studenter / Elev 40  24 -16 
Lærlinger 10  11 +1 
Permitterte 25  21 -4 
     
Aldersfordeling     

 Per 31.12.2021  Per 31.12.2022 Endring år 
Alle 1444  1447 +3 
Under 30 år 123  116 -7 
30-50 år 665  655 -10 
Over 50 år 656  676 +20 

 

 

2021 2022 
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Fordeling per yrkesseksjon       
  31.12.2021 31.12.2022 Endring 

Alle  1444 1447 +3 
1: Helse- og Sosial (YHS)   8 10 +2 
2: Kirke, Kultur og Oppvekst (YKKO)   127 1258 +1131 
3: Samferdsel og Teknisk (YST)   1192 98 -1094 
4: Kontor og Administrasjon (YKA)   85 81 -4 
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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: Verdiana Marianne Øhra og Stephan Lee Udbjørg 
• LO i Oslo: Magnus Ottesen/ Mari Røsjø/ Stein Talleraas/ Ola Erik Blæsterdalen 
• LO i Trondheim: Mikael Gullikstad 
• Faglige råd: Eva Sharp, Therese Roald, Halvard Leirvik og Elise Henden 
• Representantskapet til Fagforbundet Oslo: Mari Røsjø, Magnus Ottesen, Ola Erik 

Blæsterdalen, Mikael Gullikstad, Gro Kristensen.  
Vara: Cathrine Hopstock, Balz Baumgartner, Stein Talleraas og Bernt Hodnefjell 

 
 
Oslo 16.01.2023  
Styret i Fagforbundet Teater og Scene 
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Regnskap 2022 
     

 Regnskap 21 Budsjett 22 Revidert 22 Regnskap 22  
Inntekter      
Kontingent, fane2 2 593 314 2 600 000 2 600 000 2 610 736  
Tilskudd landsdekkende forening 564 800 575 000 575 000 577 600  
Tilskudd 
landssamling/representantskap 80 000 80 000 80 000 0 Note 1 

Tilskudd organisatorisk frikjøp 17 683 18 000 18 000 18 259  
Tilskudd pensjonistutvalg  12 500 12 500 13 800  
Refusjon kontorutgifter FTV fra NTO 0 110 000 110 000 55 000 Note 2 
Renteinntekter og kundeutbytte 
Sparebank1 18 306 20 000 20 000 45 291  
Økonomisk støtte streik - 
enkeltmedlemmer 10 850 18 200 18 200 87 238 Note 3 
Refunderte utgifter til streik i 2021  1 354 700 1 354 700 1 354 696  
Andre inntekter 5 590   1 419  
Sum inntekter 3 290 543 4 788 400 4 788 400 4 764 039  

      
Lønnskostnader      
Frikjøp leder 100% 598 178 750 000 750 000 732 691  
Frikjøp organisasjonssekretærer 100% 469 601 700 000 700 000 545 211 Note 4 

Frikjøp klubbleder DNO&B 20% 65 564 210 000 210 000 106 126 Note 4 

Frikjøp kasserer 15% (10% 2. halvår) 34 241 185 000 185 000 127 406 Note 4 
Andre frikjøp    11 550  
Sum lønnskostnader 1 167 584 1 845 000 1 845 000 1 522 984  

      
Driftskostnader      
Husleie 313 020 320 000 320 000 322 380  
Inventar 21 231 10 000 10 000 1 695  
Drift 2 720 3 000 3 000 3 719  
Bøker og aviser 11 082 20 000 20 000 14 869  
Data/tele-utstyr 57 149 40 000 40 000 27 473  
Data/tele abonnementer og lisenser 99 488 90 000 140 000 144 181  
Nettside 6 437 7 000 7 000 3 809  
Møter/reiser 55 169 120 000 130 000 131 183  
Porto/trykk 10 685 15 000 15 000 6 125  
Representantskap/årsmøte 92 823 300 000 300 000 279 488  
Kurs/konferanser 23 275 150 000 120 000 138 055  
Yrkesseksjon 23 454 140 000 110 000 94 545  
Styremøter 57 716 120 000 140 000 143 105  
Ungdom/lærlinger 11 200 40 000 40 000 26 375  
Pensjonister 2 008 40 000 40 000 21 495  
Medlemspleie/verving 40 078 250 000 250 000 249 007  
Frilanssatsing 2021-2022 20 707 50 000 50 000 55 877  
Streik 1 623 835     
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Økonomisk støtte streik - 
enkeltmedlemmer 29 050   76 388 Note 3 

Politisk arbeid 18 394 5 000 5 000 2 550  
Lokale tiltak/klubber 28 000 150 000 130 000 123 671  
Kontingenter 40 684 200 000 200 000 193 710  
Gaver/markeringer 13 965 15 000 15 000 16 017  
Forsikringspremie 3 649 3 500 3 500 3 365  
Bevilgninger 32 900 85 900 85 900 126 712 Note 5 

Bank og kortgebyrer 1 462 1 500 1 500 984  
Diverse utgifter 4 488     
Sum driftskostnader 2 644 667 2 175 900 2 175 900 2 206 779  

      
Resultat -521 708 767 500 767 500 1 034 276  

      
Balanse per 31.12.2022      

      
Aksjer Oslo Kongressenter Folkets 
Hus 221 361,00     
Sum investeringer 221 361,00     

      
Visakonto 18 286,40     
Driftskonto 39 682,31     
Høyrentekonto 3 901 882,53     
Sum bankinnskudd 3 959 851,24     

      
Sum Eiendeler 4 181 212,24     

      
Egenkapital 4 181 212,24     

      
Noter      
Note 1: Tilskuddet ble utbetalt etter årskiftet      
Note 2: Faktura for 2022 ikke betalt til forfall før årsskiftet     
Note 3: Formidling av støtte fra Fagforbundet sentralt, økning i både inntekt og kostnad    
Note 4: Frikjøp fra DNO&B for 2. halvår ikke fakturert før årskiftet     
Note 5: Ekstra bevilgninger ble vedtatt av styret i løpet av året 
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Kommentarer til regnskapet 2022 

Resultatet er positivt med kr 1 034 276,-, som er et godt stykke over det budsjetterte overskuddet på 
767 500,-. Differansen kan i hovedsak tilskrives manglende fakturering fra Den Norske Opera & 
Ballett for frikjøp 2. halvår innenfor regnskapsåret, som vil komme som en ekstra kostnad på neste 
års budsjett. 

Inntektene ligger totalt tett opp til budsjett, til tross for at tilskudd til landssamling og avtalt refusjon 
av kontorutgifter for fellestillitsvalgt ikke ble innbetalt før årsskiftet. Dette ble utlignet av innbetaling 
av økonomisk støtte til enkeltmedlemmer etter streiken og økte renteinntekter på høyrentekontoen. 

De totale driftskostnadene ligger noe over budsjett, men dette inkluderer et beløp for utbetaling av 
økonomisk støtte til enkeltmedlemmer etter streiken som ikke lå i budsjettet. I oktober vedtok styret 
en revidering av budsjettet med en omfordeling mellom noen av postene, og årsregnskapet ligger 
relativt tett opp til det reviderte budsjettet. Det var særlig på data/tele-posten vi hadde 
underbudsjettert, og her er det i hovedsak Office-lisensene til kontoret og alle klubbene samt 
telefonkostnader som er de store utgiftspostene totalt. I tillegg har vi endt opp med å bruke Visma 
Financials til regnskapsføring også hele 2022 og vi har opprettet en lisens på Lovdata Pro. Vi gjorde 
en feilvurdering da vi ved revisjonen reduserte budsjettposten for kurs og konferanser, som endte 
opp godt over det reviderte budsjettet. En årsak til dette var at en del reiseregninger ble sendt inn 
sent mot slutten av året, og i tillegg ser jeg i ettertid at kostnader knyttet til en faglig samling for 
publikumsverter kunne vært regnskapsført på posten for yrkesseksjon. Bevilgninger ligger ca. 
40 000,- over budsjett. Av dette er 30 000,- ekstra bevilgninger til Røde Kors’ arbeid i Ukraina og en 
streik i Sør-Afrika som ble vedtatt av styret i mars og informert om til representantskapet i mai. De 
øvrige 10 000,- er en donasjon til The Freedom Theatre i Palestina som FTS fikk til utdeling for 
Fagforbundets medlem nr. 400 000, som vi skal refunderes for av forbundet sentralt. 

Alt i alt er økonomien til foreninga stadig solid og pengebruken forholder seg godt til budsjettets 
totalramme. Med årets overskudd øker egenkapitalen, noe som kommer godt med når vi nå skal inn i 
et år med økte og ekstraordinære kostnader knyttet til etablering i nye lokaler. 

Oslo 10.01.2023 

Magnus Ottesen, kasserer FTS 
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HANDLINGSPLAN 2023  
Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 23. januar 2023. 

Innledning 

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

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

Kostnadene som følger av handlingsplanen, er konkretisert i fagforeningens budsjett. 

Etikk 
For tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet. 
Omfatter også medlemmer og andre som deltar på arrangementer i Fagforbundets fylkeskrets. 

Fagforbundet skal være en trygg organisasjon for alle. Fagforbundet skal kjennetegnes på våre 
verdier som er omtanke, solidaritet og samhold. 

Tillitsvalgte og ansatte skal aktivt fremme disse verdiene i sitt virke for forbundet, og opptre i tråd 
med allmenetiske normer og verdier som respekt for menneskets verdighet. Brudd på følgende 
etiske retningslinjer anses å være i strid med forbundets verdier og vedtekter. 

Trygghet og tilhørighet 
Det skal ikke forekomme noen form for mobbing, diskriminering eller trakassering, herunder seksuell 
trakassering. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller 
virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. 
Seksuell trakassering omfatter også uønsket seksuell oppmerksomhet. 

Likeverd og respekt 
Likeverd er et gjennomgående prinsipp for Fagforbundet, uavhengig av etnisk eller kulturell 
bakgrunn, seksuell legning, religion eller livssyn. Vi har toleranse for andres meninger, og viser 
interesse og respekt for andres arbeidsoppgaver, kompetanse og funksjoner i organisasjonen. 

Ansvarlighet 
Vi opptrer ærlig og rettskaffent møte med medlemmene, samarbeidspartnere og hverandre. Vi er 
bevisst på personvernet og taushetsplikten, er lojal mot forbundets mål og strategier og bidrar til at 
de menneskelige og økonomiske ressursene brukes på best mulig måte. Der man opptrer som 
representant for forbundet skal tillitsvalgte og ansatte kjennetegnes på at man er en verdig 
representant. Tillitsvalgte og ansatte skal ikke opptre synlig beruset. 

Brudd på etisk standard vil medføre reaksjoner 
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Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt 

Utfordringer overfor arbeidsgiver 

Selv om pandemien nå er et tilbakelagt kapittel, er det knyttet usikkerhet til hvordan 
langtidskonsekvensene vil påvirke publikums atferd og dermed egeninntektene til virksomhetene. I 
tillegg ser vi fortsatt at det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse. Dette fører til et økt 
arbeidspress og at spisskompetanse står i fare for å gå tapt. 

Det er fortsatt flere 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. Arbeidstid og 
særlig forhandlinger om arbeidstidsordninger er krevende mange steder blant annet på grunn av 
virksomhetenes fortsatt reduserte tildelinger. 

Mellomoppgjøret i 2023 forventes å bli utfordrende. Med en prisvekst på 5,8% og et lønnsoppgjør 
med en ramme på 3,7% fikk medlemmene i fjor en reallønnsnedgang for andre år på rad. 
Matvareprisene har steget med over 12% og det forventes at prisutviklingen fortsetter også i 2023. 
De ekstreme strømprisene rammer både medlemmene og gir i tillegg arbeidsgiverne høyere utgifter. 

Vi ser fortsatt flere arbeidsplasser som sliter med tillitsforholdet etter streiken. Det er krevende for 
medlemmene og de tillitsvalgte at enkelte arbeidsgiveres håndtering av konflikten, også i etterkant, 
fortsetter å skape uro og ikke gjenoppbygger nødvendig tillit. 

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 avgjørende for å kunne jobbe systematisk og målrettet for det organiserte arbeidslivet med 
en sterk fagbevegelse. Partene er også forpliktet til å aktivt jobbe for å forebygge diskriminering i 
arbeidslivet.  

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) har blitt betydelig skjerpet i 2020 og gjelder nå 
alle virksomheter i Norge.  Flere av våre virksomheter redegjør for ARP i kapittelet styrets beretning i 
årsmeldingene. Vi ser positivt på at våre virksomheter har begynt med dette arbeidet, men legger 
merke til betydelige mangler. ARP bygger på systematisk kartlegging av situasjonen når det gjelder 
likestilling, omfang av midlertidighet og ufrivillig deltid. Denne kartleggingen kan bare skje i 
systematisk og strukturert samarbeid med virksomhetens tillitsvalgte gjennom lovpålagte drøftinger. 
Dette samarbeidet har fortsatt forbedringspotensial i alle våre virksomheter. Siden virksomhetenes 
styrer er ansvarlige for ivaretakelsen av ARP og redegjørelsen er del av styrets beretning burde våre 
tillitsvalgte også samarbeide tett med de ansattvalgte representantene i virksomhetenes styrer når 
det gjelder ARP.   

Arbeidet med å øke organisasjonsgraden mest mulig hos alle arbeidsgivere innenfor 
organisasjonsområdet til FTS må fortsette for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i hele 
kultursektoren. Målet er å ha dyktige tillitsvalgte og aktive klubbstyrer på alle arbeidsplasser. I tillegg 
vil vi jobbe systematisk videre for at alle medlemmer har tariffavtale, uavhengig av arbeidsgivers 
organisering, for å sikre at medlemmenes interesser ivaretas i størst mulig grad. 
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Yrkesfaglige utfordringer  
 
Hvis scenekunstvirksomhetene skal fortsette å være arbeidsplasser der arbeidstakerne blir værende 
hele arbeidslivet krever det tilrettelegging for alle livets faser og arbeidsgivere med et livslangt 
perspektiv. Det forventes fra politisk hold at alle arbeidstakere skal stå lenger i arbeid, og dermed må 
arbeidsgiver sørge for at rammene for arbeidsforholdet utvikles kontinuerlig. Muligheten til faglig 
utvikling, tilrettelegging og arbeidstidsordninger som gir både en meningsfylt arbeidsdag og fritid er 
nødvendig. 

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 kompetanseutvikling er dagens situasjon heller slik at kravet til inntjening og 
effektivisering ikke gir disse pusterommene. Dermed nedprioriteres den faglige utviklingen. Dette er 
bekymringsfullt, da den teknologiske utviklingen på utstyrsparken går fort og kravet til dokumentert 
opplæring øker, samtidig som vi har inntrykk av at arbeidstakerne opplever tap av motivasjon og 
mindre faglig stolthet i arbeidet. 
 
Det er behov for flere læreplasser på virksomhetene, og lærlingene som utdannes er ettertrakta 
arbeidskraft i sektoren. FTS er bekymra for ivaretakelsen av de små og verneverdige fagene, særlig 
når det gjelder å overføre spisskompetanse ved kommende generasjonsskifter.   
 
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 
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rekrutteres internt. På mange måter er det positivt at virksomhetene tilføres nye perspektiver fra 
andre områder enn scenekunst, men det skaper også utfordringer å ikke kjenne 
scenekunstvirksomhetenes egenart. 

Politiske utfordringer 

Høyre-regjeringens ABE-reform er endelig fjernet fra statsbudsjettet. ABE-reformen skulle føre til 
avbyråkratisering og effektivisering, men rammet i stedet virksomhetenes kjerneoppgaver direkte, 
nemlig det å utvikle scenekunst av høy kvalitet til et stort og bredt publikum. Konsekvensene av 
kuttene kjenner medlemmene på kroppen hver dag, som følge av økt arbeidspress fordelt på stadig 
færre faste ansatte. 
 
Dessverre ser vi allikevel en realnedgang i tilskuddene til scenekunstinstitusjonene som blir større 
enn under ABE-reformen. Med regjeringens forventede lønns- og prisvekst for 2023 ender 
virksomhetene opp med en underdekning for niende år på rad. Dette fører til færre sysselsatte og 
økte billettpriser for publikum. Vi er allerede i gang med nedbemanningsprosesser flere steder som 
en direkte konsekvens av kuttene, og frykter dessverre at det bare er starten. Det er dessuten liten 
tvil om at den økonomiske situasjonen virksomhetene står i kommer til å sette sitt preg på vårens 
lønnsoppgjør. 

Det er bekymringsfullt at Riksteatret rammes særlig hardt i budsjettet. I perioden med ABE-reform 
fikk Riksteatret enda større kutt enn de resterende scenekunstinstitusjonene. Skal Riksteatret kunne 
oppfylle sitt samfunnsoppdrag må rammetildelingen økes. Riksteatret planlegger nå med én turné 
mindre til våren, en direkte konsekvens blir derfor at målet om at alle skal ha et kulturtilbud 
uavhengig av hvor man bor blir svekket. En annen konsekvens er at antallet faste ansatte vil fortsette 
å synke.  

FTS er også bekymra for at midler til særskilte mangfoldsatsninger som enkelte institusjoner har 
mottatt i perioden 2020-2022 ikke er videreført i rammen for 2023, men i stedet skal fordeles fra 
spillemidlene som prosjektmidler. En omfordeling fra rammetilskudd til prosjektfinansiering vil 
svekke institusjonenes mulighet til langsiktig planlegging, som vi frykter at kan føre til forringede 
arbeidsvilkår. At midlene trekkes fra rammetilskuddet fører også til at institusjonene med delt 
finansiering får mindre forutsigbarhet i de regionale tildelingene. 
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Forvaltningen av tilskuddet til de faste/varige musikk- og scenekunstinstitusjonene, som alle er en del 
av den samme nasjonale infrastrukturen for produksjon og formidling av musikk og scenekunst, har 
blitt splittet på ulike budsjettposter og flere er lagt under Kulturrådets forvaltning. FTS er bekymret 
for konsekvensene av denne overføringen av administrativ tilskuddsforvaltning, som vi mener vil føre 
til at Kulturrådet får for stor definisjonsmakt og svekker armlengdeprinsippet. 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 
ytringsmangfoldet. 

Kulturdepartementet har også varslet at de vil se på mulighetene for å redusere antall navngitte 
tilskuddsmottakere på departementets budsjettområde og innlemme disse i søkbare 
tilskuddsordninger. FTS frykter dette vil skape mindre forutsigbarhet, noe vi vet at kan føre til blant 
annet færre faste stillinger. Slik FTS ser det står dette i direkte motsetning til regjeringens uttalte 
politikk om flere hele, faste stillinger. 

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: 

Skal vi styrke organisasjonen og beholde tariffmakta må vi fortsette å verve nye medlemmer. Det er 
en utfordring at medlemmer melder overgang til andre forbund, blir strøket fordi de ikke har betalt 
kontingent eller melder seg ut. Skal vi fortsette å vokse må vi derfor beholde flere medlemmer i året 
som kommer i tillegg til å fortsette vervingen. Kompetanseflukten som følge av pandemien, 
kombinert med ansettelsesstopp og nedbanning flere steder gjør også at vervepotensialet svekkes 
noe. 

Det er gledelig med flere yrkesaktive medlemmer, men vi ser samtidig at antallet medlemmer 
under 30 år og i aldersgruppen 30-50 fortsetter å synke, mens andelen over 50 år har økt. Selv om 
dette til en viss grad speiler aldersgjennomsnittet i de tariffbundne virksomhetene må vi få på 
plass ytterligere 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 fagforeninga 
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. Vi 
kan ikke ta for gitt at ungdom melder seg inn, vi må henvende oss aktivt til denne gruppa. 

Vi må også 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 foreninga potensial til forbedring. 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.  
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Vi har også et ansvar for å jobbe for en aktiv inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Dette gjelder arbeidsplassene våre og i 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 foreninga. 

Medlemmene må uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn gis eierskap til fagforeninga og 
inviteres inn der beslutningene tas. Styrer og utvalg må vurdere sin sammensetning og sikre bred 
representasjon fra hele medlemsmassen for å ivareta demokratiske grunnprinsipper. Dette krever 
økt oppmerksomhet i alle deler av organisasjonen vår. 

Fra nyttår er det blitt noe billigere å være medlem, etter at landsmøtet vedtok å sette ned 
kontingenten for yrkesaktive medlemmer. I tillegg økes fradraget på skatten for 
fagforeningsmedlemmer ytterligere i år. Forhåpentligvis vil dette bidra positivt til medlemsutviklinga. 

Grunnet denne reduksjonen, økte og mer uforutsigbare kostnader i forbindelse med flytting av 
kontorlokaler foreslår styret i sak utarbeidet til årsmøtet 2023 at tilleggskontingenten videreføres på 
nåværende nivå. Styret vil fortsette arbeidet med å gjøre kontingentsystemet mer bærekraftig og 
enda mer solidarisk for de som ikke har full stilling og de som er direktebetalende medlemmer. 

Representantskapene vil også i 2023 være en viktig møteplass for tillitsvalgte i scenekunstområdet. At 
så mange prioriterer disse samlingene i en hektisk arbeidshverdag gir representantskapene tyngde. 
Representantskapet sikrer at foreningas drift bedre reflekterer medlemmenes behov, da aktuelle 
temaer blir gjennomgått og diskutert på tvers av virksomhet og fagområder. Slik kan styret ta 
kvalifiserte beslutninger for driften, med forankring i representantskapets innspill. 

Utfordringen vil også i 2023 være å sikre stemmene til de medlemmene som ikke er representert. 
Frilansere og medlemmer uten fast ansettelsesforhold mangler det tradisjonelle 
fagforeningsfelleskapet som de fast ansatte har. Samtidig tilhører våre frilansmedlemmer ofte svært 
ulike fagområder, slik at å etablere felles plattformer basert på fag er krevende. Fellesnevneren er 
ofte bare at de fakturerer tjenester fremfor å være lønnsmottakere, dermed må foreningen fortsette 
arbeidet med å finne meningsfulle møteplasser også for en gruppe med svært ulike behov.   

  



   

 

40 

 

Målsetninger og planer i perioden 
1. Organisering og organisasjonsbygging 

For å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er foreninga avhengig av en sterk organisasjon. Det 
viktigste arbeidet foregår i klubbene der medlemmene har sitt daglige virke. Foreninga må sikre at 
tillitsvalgte har den nødvendige støtten til å utføre vervet. Representantskapene blir fortsatt viktige 
møteplasser for organisasjonen, med mulighet for digital deltakelse.  

Det foreslås å frikjøpe en organisasjonssekretær 100%. Dette vil gjøre det mulig 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, en økning i prosesser 
som må følges opp og flere saker som må behandles. En like god oppfølging av alle medlemmer 
uavhengig av bosted, arbeidsgiver og tariffområde krever stadig mer av kontorets kapasitet. Det 
samme gjelder forvaltningen og videreutvikling av eksisterende informasjonskanaler og IT- systemer.  

Frikjøpet vil også bidra til å ivareta det yrkesfaglige ansvaret i foreninga og videreutvikle det faglige 
tilbudet til medlemmene. Organisasjonssekretæren skal blant annet ha ansvar for 
medlemsregisteret, oppfølging av medlemshenvendelser, oppfølging av opplæringsarbeidet, 
yrkesfaglig arbeid, bidra til sosiale medier og forefallende arbeid på kontoret.  

Klubbhåndboka må videreutvikles slik at det på best mulig vis kan tjene som et digitalt verktøy som 
systematiserer og forenkler tillitsvalgtes arbeid. Klubbhåndboka er et viktig verktøy for å etablere og 
forenkle nødvendige rutiner som sikrer medbestemmelse og medvirkning fra medlemmer og 
tillitsvalgte på plassene.   

I 2029 fyller foreninga 100 år. Dette ønsker vi å feire med en jubileumsbok som tar for seg foreningas 
historie. Første ordinære representantskap i 2023 skal sette ned en prosjektgruppe med ansvar for å 
planlegge, igangsette og utføre arbeidet. Om mulig bør det være med en profesjonell redaktør, ellers 
kan både medlemmer, tillitsvalgte og pensjonister 
bidra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  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 01.04.2023.  Styret 31.11.2023 

1.2 Etablere arbeidsutvalg (AU) som arbeider 
mellom styremøtene Styret 01.03.2023 

1.3 Videreutvikle klubbhåndboka som et 
brukervennlig digitalt verktøy Styret 31.03.2023 

1.4 Frikjøpe leder for fagforeningen 100% Styret 31.01.2023 

1.5 Frikjøpe klubbleder på DNO&B 20% Styret 31.01.2023 
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1.6 Frikjøpe kasserer 10% Styret 31.01.2023 

1.7 Frikjøpe organisasjonssekretær 100% Styret 31.01.2023 

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

Styret, 
valgkomitéen og 
klubbstyrer 31.12.2023 

1.9 

Etablere og aktivisere klubbstyrer hos flere 
arbeidsgivere, og sørge for at alle 
medlemmer har en synlig tillitsvalgt etter 
gjeldende hovedavtale Styret 31.12.2023 

1.10 

Det nedsettes en prosjektgruppe med 
ansvar for å utarbeide en jubileumsbok i 
anledning foreningas 100 års-jubileum i 
2029 Styret 01.07.2023 
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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 kursing for tillitsvalgte. 

Fagforbundets grunnskolering for tillitsvalgte (Fase 1-kurs) er for mange det første møtet med 
foreningen utenfor egen klubb. FTS avholder egne Fase 1-kurs over to dager, og kursene holdes 
gjerne ute i virksomhetene dersom det er flere nye tillitsvalgte i samme klubb. 

FTS holder Fase 2/videregående grunnopplæring for sine tillitsvalgte i egen regi. Etter å ha 
gjennomført to slike kurs tar vi med erfaringene og tilbakemeldingene derfra og endrer på 
kursoppsettet. Istedenfor å holde kurset i én bolk på fem dager i Oslo skal det deles inn i flere bolker. 
Kurset skal holdes digitalt og fysisk. Målet er at det skal være enklere for tillitsvalgte å kunne delta på 
fase 2-kurset. 

I 2023 er det også planlagt å fortsette samlingene for bestemte medlemsgrupper: ansatte i 
publikumsområder, hovedverneombud og ansattvalgte styremedlemmer i virksomhetenes styrer.   

Det er ofte rom for å planlegge flere kurs enn de som er prioritert i handlingsplanen, og det vil også 
komme tilbud om kurs fra Fagforbundet. FTS oppfordrer alle tillitsvalgte til å melde inn ønsker og 
behov for skolering. Aktivitetene i handlingsplanen som inneholder kurs og arrangementer i regi av 
FTS kommer i tillegg til kurser og samlinger som arrangeres av Forbundsregionen, Fagforbundet 
sentralt og andre aktører. Det er verdt å holde et øye med kalenderen på nettsidene til FTS for å få 
oversikt for det samlede kurstilbudet i 2023. 

 

  Tiltak/aktivitet skolering 
og kurs for tillitsvalgte Ansvarlig Frist 

2.1 Avholde tre Fase 1-kurs Opplæringsansvarlig 31.12.2023 

2.2 Avholde Fase 2-kurs Opplæringsansvarlig 31.12.2023 

2.3 Arrangere samling for 
hovedverneombud Opplæringsansvarlig 31.12.2023 

2.4 
Arrangere samling for 
styremedlemmer i 
virksomhetsstyrer Opplæringsansvarlig 31.12.2023 

2.5 
Åpne medlemsmøter med 
kursing via Teams AML., 
partsamarbeid, m.m. Styret 31.12.2023 
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3. Arbeidsliv og tariff 

I 2023 er det mellomoppgjør og vi forventer at årets oppgjør blir krevende, særlig på grunn av trang 
økonomi i virksomhetene. I mellomoppgjør er det kun økonomi som skal forhandles. Konfliktfaren er 
historisk sett liten, men det er likevel nødvendig å sikre god konfliktberedskap. Dette gjennom å 
sørge for god informasjon til tillitsvalgte og at foreningen har et oppdatert medlemsregister. 

  Tiltak/aktivitet arbeidsliv og 
tariff Ansvarlig Frist 

3.1 

Sørge for at alle 
forhandlingsutvalg er kjent med 
foreningens overordnede politikk 
i forkant av mellomoppgjøret Styret 15.03.2023 

3.2 Gjennomføre mellomoppgjør 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 01.03.2023 

3.4 
Sørge for at medlemsregisteret er 
oppdatert før forhandlingene 
starter Styret og Fane2-ansvarlig 01.04.2023 
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4. Yrkesfaglig arbeid 

FTS ønsker fortsatt å arbeide aktivt videre med kompetanseutvikling, herunder formell og uformell 
kompetanse og fagutdanning. Hovedparten av våre medlemmer tilhører nå Fagforbundets 
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, og vi ønsker å ta i bruk den ressursen så godt som mulig og 
sikre et godt yrkesfaglig tilbud til alle våre medlemmer.   

Fagskolen i Oslo har nå etablert en fagutdanning for scene-, video-, lyd-, og lysteknikere. FTS ønsker 
videre å være med på å sikre at denne utdanningen er høyst relevant for våre virksomheter og en 
aktuell studie for våre medlemmer.  

I 2022 ble det etablert et nytt VGS studie; VG3 medieteknikk. Fagforbundets yrkesseksjon kontor og 
administrasjon har en representant i studiets faglige råd og FTS ønsker å fortsette å jobbe for at dette 
blir en relevant studie for vår bransje.  

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 de av våre 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 Sørge for en 
yrkesseksjonsleder i styret Styret 01.03.2023 

4.2 Arrangere samling for ansatte 
i publikumsområdene Y-ansvarlig 31.12.2023 

4.3 Arrangere fagdag med tema 
opphavsrett og åndsverk 

Opplæringsansvarlig og 
foreningsleder 31.12.2023 

4.5 
Arrangement under Hedda-
dagene, med utdeling av 
Fagprisen  Styret 30.06.2023 

4.6 Kartlegge lærlinger og 
gjennomføre lærlingepatrulje 

Ungdomstillitsvalgt og 
foreningsleder 31.12.2023 

4.7 

Bistå tillitsvalgte etter 
hovedavtalene ved 
gjennomføring av 
drøftingsmøter med 
arbeidsgiver i alle 
tariffområder for å utarbeide 
og iverksette 
kompetanseplaner 

Hovedtillitsvalgte, fellestillitsvalgt 
og foreningsleder  31.12.2023 

4.8 Videreutvikle prosjektet 
«Verktøykassa» Styret og arbeidsgruppa 31.12.2023 

4.9 
Arbeide for at det etableres 
flere læreplasser og at flere 
tar fagbrev 

Hovedtillitsvalgte og 
ungdomstillitvalgt 31.12.2023 
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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 er av sentral betydning for 
arbeidsforholdene på arbeidsplassene og ivaretakelse av 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.  

 Tiltak/aktivitet klubber Ansvarlig Frist 

5.1 
Kreve drøftinger om bruk av midlertidige 
ansettelser og innleie fra 
bemanningsforetak 

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 

31.12.2023 

5.2 

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

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 

31.12.2023 

5.3 

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 

31.12.2023 

5.4 

Gjennomføre drøftingsmøter minst en 
gang i året om bruk av deltid og kreve at 
stillinger som hovedregel lyses ut som 
hele, faste stillinger 

Hovedtillitsvalgte i 
samarbeid med 
fagforeningen 

31.12.2023 
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6. Verving og medlemsutvikling 

Organisasjonsgraden i de fleste av våre virksomheter er høy. Utfordringen er å verve de unge og de 
som er innom våre virksomheter på kortere kontrakter eller i deltidsstillinger. Målet er å verve flest 
mulig medlemmer i denne kategorien i 2023. Hovedregelen er faste stillinger, men vi opplever at det 
er mange med løsere tilknytning i vår sektor. Bruk av bemanningsbyråer strammes inn og kan være 
en brekkstang for å få flere inn som medlemmer hos oss.  

Det finnes flere virksomheter innenfor scenekunstbransjen der de ansatte ikke er organisert og som 
ikke er bundet av tariffavtale. Her er det et potensiale for flere medlemmer. 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. 

Å sette et vervemål for 2023 er en utfordring. Vårt ønske er at Fagforbundets medlemmer i de store 
kulturhusene kan bli en del av vår forening i 2023. Dette er medlemmer og ansatte som naturlig 
hører inn under våre fagfelt, og som deler mange av de samme utfordringene som oss, for eksempel 
knyttet til arbeidstid. Det er også innstramminger i våre virksomheter og av den grunn færre 
nyansettelser.  

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

Vervemålet for 2023: Over 100 innmeldinger. 

 Tiltak/aktivitet verving og medlemsutvikling Ansvarlig Frist 

6.1 Arrangere informasjons- og vervemøter i alle 
virksomheter 

Klubbene og 
nestleder/verveansvarlig 31.12.2023 

6.2 Fortsette med arbeidet å utrede mulighet for 
medlemskap for ansatte på kulturhusene Styret 31.12.2023 

6.3 Styrke medlemstilbudet for frilansere 
ytterligere Styret 31.12.2023  

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

Nestleder/verveansvarlig 
og klubbstyrene 31.12.2023 
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7. Klima og miljø 

Styret ønsker å fortsette med en kombinasjon av digitale og fysiske møter i perioden. Dette er både 
klima- og miljøvennlig og kostnadsbesparende. Videre fortsetter foreninga å følge opp miljø- og 
klimastrategien, gjør den kjent i organisasjonen og vil jobbe for at det stimuleres til 
samarbeidsprosjekter med arbeidsgivere. I tillegg skal vi gjøre bevisste valg ved å sørge for 
bærekraftige innkjøp. 

 Tiltak/aktivitet klima og miljø Ansvarlig Frist 

7.1. Utrede mulige samarbeidsprosjekter med 
arbeidsgiverne  Klubbstyrene 31.12.2023 

7.2. I størst mulig grad erstatte fysiske møter med 
digitale møter for å redusere reisevirksomhet Styret 31.12.2023 

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

Styret og 
klubbstyrene 31.12.2023 

7.4 Sørge for klimavennlige innkjøp Styret 31.12.2023 
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8. Informasjon og kommunikasjon 

Fagforeninga vil videreutvikle hvordan vi bruker de digitale plattformene for å styrke 
informasjonsarbeidet. Vi skal bruke sosiale medier aktivt for å skape økt synlighet. De tillitsvalgte skal 
få opplæring i digitale verktøy og enklere tilgang til relevant informasjon for å utføre vervet.  

Vi fortsetter å gi opplæring til hovedtillitsvalgte i Klubbstyrets Arbeidsrom, et nettbasert verktøy for 
saksbehandling. Målet er at det på sikt vil forenkle og synliggjøre saksgangen for 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 riktig informasjon til riktig tid. 

 

  Tiltak/aktivitet informasjon og kommunikasjon Ansvarlig Frist 

8.1 Sørge for take-over på FTS' Instagramkonto tre 
ganger pr. halvår Styret 31.12.2023 

8.2 
Benytte nettside, e-post og sosiale medier aktivt 
for å informere tillitsvalgte og medlemmer om 
foreningens arbeid Styret 31.12.2023 

8.3 Digitale informasjonsmøter for medlemmer Styret 31.12.2023 

8.4 Følge med i bransjefora på sosiale plattformer og 
legge ut relevant informasjon Styret 31.12.2023 

8.5 Gi tilbud om opplæring i bruk av digitale verktøy Styret 31.12.2023 

8.6 Gi opplæring i Klubbstyrets Arbeidsrom til 
hovedtillitsvalgte Styret 01.03.2023 

8.7 Betale for annonser på sosiale medier for å øke 
foreningas synlighet Styret 31.12.2023 

 

9. Politisk aktivitet 

I 2023 er det lokalvalg og FTS sitt mål er at alle medlemmer bruker stemmeretten for en politikk i 
tråd med Fagforbundets mål og verdier. 

Vi vil sende tydelige innspill om kulturpolitikk og at prinsippet om armlengdes avstand videreføres. 
FTS vil arbeide for full kompensasjon for lønns- og prisvekst til scenekunstinstitusjonene. De 
akkumulerte kuttene siden 2015 rammer våre medlemmer hardt. Nedbemanningsprosesser er i gang 
og billettprisene øker. Vi ser at kuttene fører til færre arbeidsplasser og et dårligere tilbud, stikk i 
strid med regjeringens uttalte kulturpolitikk. 

Vi vil komme med uttalelser og høringsinnspill til aktuelle politiske saker og budsjettforslag.  
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              Tiltak politisk aktivitet         Ansvarlig        Frist 

9.1 Videreføre arbeidet med partikontakt Styret 31.12.2023 

9.2 1.mai-arrangementer og synlighet i 1.maitog Klubbene og styret 01.05.2023 

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

31.12.2023 

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

31.12.2023 

9.5 Delta aktivt i valgkampen i kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023 for en politikk som støtter 
Fagforbundets mål og verdier Klubbene og styret 

11.09.2023 
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Budsjett 2023 
Inntekter   
Kontingent, fane2 2 650 000  
Tilskudd landsdekkende forening 580 000  
Tilskudd landssamling/representantskap 160 000 Note 1 

Tilskudd organisatorisk frikjøp 20 000  
Tilskudd pensjonistutvalg 14 000  
Bevilgning, medlem nr. 400 000 10 000  
Refusjon kontorutgifter FTV fra NTO 110 000 Note 2 

Renteinntekter og kundeutbytte Sparebank1 45 000  
Sum inntekter 3 589 000  
Lønnskostnader   
Frikjøp leder 100% 765 000  
Frikjøp organisasjonssekretærer 100% 700 000  
Frikjøp klubbleder DNO&B 20% 145 000  
Frikjøp kasserer 10% 70 000  
Andre frikjøp 50 000  
Etterfakturering frikjøp DNO&B 2022 217 000 Note 3 
Sum lønnskostnader 1 947 000  
Driftskostnader   
Husleie og felleskostnader 350 000  
Depositum Møllergata 24 171 000 Note 4 
Flytting og etablering av kontor 140 000  
Inventar 140 000  
Drift 80 000  
Bøker og aviser 15 000  
Data/tele-utstyr 20 000  
Data/tele abonnementer og lisenser 120 000  
Nettside 5 000  
Møter/reiser 130 000  
Porto/trykk 10 000  
Representantskap/årsmøte 350 000  
Kurs/konferanser 140 000  
Yrkesseksjon 120 000  
Styremøter 140 000  
Ungdom/lærlinger 40 000  
Pensjonister 40 000  
Medlemspleie/verving 150 000  
Frilansere 60 000  
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Politisk arbeid 25 000  
Lokale tiltak/klubber 150 000  
Kontingenter 130 000  
Gaver/markeringer 15 000  
Bevilgninger og medlemsskap 100 000  
Bank og kortgebyrer 1 500  
Sum driftskostnader 2 642 500  
Resultat -1 000 500  
   
Noter   
Note 1: Tilskudd 2022 + 2023   
Note 2: Refusjon 2022 + 2023   
Note 3: Ref. note 4 i årsregnskapet 2022   
Note 4: Bokføres mot egenkapital   

Kommentarer til budsjettet 2023 

Budsjettet er satt opp med et negativt resultat kr 1 000 500. 

Vi har budsjettert kontingentinntekter med ambisjon om en noe høyere netto medlemsvekst enn 
fjoråret, og ellers forventede inntekter inkludert innbetalinger for 2022 som var utestående ved 
årsskiftet. 

Frikjøpene videreføres på samme nivå, etter at frikjøpet for kasserer ble redusert fra 15% til 10% 
halvveis i 2022. I tillegg er det lagt inn en ekstra post da styret har forventning om behov for noe 
ekstra frikjøp i forbindelse med overlapping for opplæring ved overtakelse av verv. Det er også 
budsjettert med kostnaden for frikjøp vi ikke ble fakturert for i 2022. 

Driftskostnadene er skiller seg først og fremst fra tidligere budsjett ved økte og ekstraordinære i 
forbindelse med flytting til nye lokaler i Møllergata 24. Utgifter til husleie øker noe, og 
driftskostnadene øker betraktelig i forhold til tilsvarende utgifter i Hausmanns gate. I tillegg kommer 
relativt store engangsutgifter som depositum, kostnader ved flytting og etablering av nye 
kontorlokaler, og innkjøp av inventar. Det er verdt å merke seg at dersom man legger sammen disse 
engangskostnadene og ser bort fra inntekter og utgifter vi tar med oss fra 2022 vil dette utgjøre 
rundt halvparten av det budsjetterte underskuddet. Det er uansett budsjettert med et betydelig 
underskudd som vil redusere egenkapitalen da styret finner det riktig og nødvendig for å 
opprettholde og videreføre et høyt aktivitetsnivå i fagforeningsarbeidet, med hovedvekt på møter, 
kurs, yrkesfaglig arbeid og lokal klubbaktivitet, samt en videreføring av midler til aktivitet for 
ungdommer og lærlinger, pensjonister og frilansere. Det er også satt av midler til politisk arbeid da 
det er lokalvalg i 2023. Styret foreslår å sette av et beløp til bevilgninger og medlemskap som er 
høyere enn summen av de konkrete forslagene som foreligger for årsmøtet, slik at styret har en 
ramme til å vedta ekstra bevilgninger i løpet av perioden. 

Styret vil be om årsmøtets fullmakt til å kunne fordele mellom postene i løpet av perioden. 

Oslo 10.01.22 

Magnus Ottesen, kasserer 
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Bevilgninger og medlemskap 

Budsjettposten for bevilgninger for 2023 er satt til kr. 100 000, og styret innstiller på følgende 
bevilgninger og medlemskap:  

Forslag til bevilgninger  
Prøverommet 20 000  
Scenekunst.no 10 000  
Norsk Folkehjelp 3 000  
Fagforbundets barneby 3 000  
Fotballbaner til jenter og gutter i Qamishlo 10 000 
Manifest Media 9 500 
  
Forslag til medlemskap  
Messingmedlemsskap Manifest Analyse 9 500  
Medlemskap Østkanten Bluesklubb 1 000  
Medlemskap Balansekunst 4 000 
Pensjon for alle 5 000 
Medlemsskap AEF 300 
Sum 75300  
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Representasjon 
Til representantskap fordeles representanter fra klubb/virksomhet etter følgende skala:  

5–25 medlemmer: 1 representant 101–150 medlemmer: 4 representanter 
26–50 medlemmer: 2 representanter 151–200 medlemmer: 5 representanter 
51–100 medlemmer: 3 representanter Deretter 1 ekstra representant for hver 50 

I 2023 fordeler 13 representanter fra styret og 52 representanter seg slik (endring i parentes):  

Virksomhet Representanter Antall medlemmer 
DEN NORSKE OPERA OG BALLETT 5 204 

NATIONALTHEATRET 4 123 
DET NORSKE TEATRET 4  110 

DEN NATIONALE SCENE 3 75 

ENKELTMEDLEMMER OG FRILANSERE 3 71 
TRØNDELAG TEATER 3 77 

KILDEN TKS  3 57 

OSLO NYE TEATER 2 48 
ROGALAND TEATER  2 49 

RIKSTEATRET 2 40 
HÅLOGALAND TEATER  2 27 

OSLO KRU 1 (-1) 21 

DRAMMEN SCENER  1 17 
OLAVSHALLEN 1 17 

CARTE BLANCHE 1 14 
DANSENS HUS  1 14 

NORDLAND TEATER  1 14 

TURNÉTEATRET I TRØNDELAG  1 17 
OSLO KONSERTHUS  1 10 

TEATRET VÅRT  1 10 

TEATER INNLANDET 1 11 
OPERAEN I KRISTIANSUND 1 8 

TEATER IBSEN 1 7 
BIT TEATERGARASJEN 1 9 

USF Verftet 1  9 

ROSENDAL TEATER 1 (+1) 5 
BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER 1 4 

TEATER VESTLAND 1  5 
DET VESTNORSKE TEATERET 1 7 

ØSTFOLD INTERNASJONALE TEATER 1 5 
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