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Kjære medlemmer!    

Fagforbundet Teater og Scene har gjennomført sitt første år som landsdekkende forening. Årsmøtet 
2018 var historisk ved at de teatertekniske foreningene i Norge valgte å slå seg sammen til én. 
Gjennom en slik prosess må alle være villige til å bidra og være rause med hverandre, da mye 
historikk og identitet har vært knyttet til å være selvstendige foreninger. Jeg vil takke alle 
medlemmer og tillitsvalgte, uansett tidligere tilhørighet, for et godt år der vi har utviklet oss videre 
sammen for å skape en bedre, mer slagkraftig organisasjon.  

 

Navneskiftet beskriver bedre hvem vi representerer som forening, selv om vi også i dag har 
medlemmer som arbeider i andre deler av kulturlivet enn scenekunsten. Jeg håper at vi gjennom vårt 
arbeid for et bedre kultur- og arbeidsliv allikevel favner alle. 

 

Arbeidet mot frilansere og selvstendig næringsdrivende kan for noen av våre medlemmer virke 
fremmed, men dette er en utvikling i samfunnet som vårt område også er påvirket av. Vi er opptatt 
av at bruk av innleide medarbeidere ikke skal fortrenge fast ansatte og at tariffavtalene gjelder for 
alle medarbeidere – uansett om lønnen utbetales over faktura eller gjennom ordinær lønn. Skal vi ha 
innsyn i og oversikt over hvilke avtaler som inngås, og hvordan arbeidsmarkedet innen 
scenekunstområdet er må vi ha medlemmer i et bredt spekter. Samtidig skal vi levere et vel så godt 
tilbud til alle medlemmer i faste og regulerte arbeidsforhold gjennom å kontinuerlig utvikle 
tariffavtalene våre til det beste for de ansatte og virksomhetene.  

Årsmøtet avholdes som representantskap over to dager, men vi ønsker alle medlemmer velkommen 
til å delta på møtet. Påmelding gjøres via nettsiden vår www.fttf.no 

Velkommen til årsmøte og godt 2019 til alle! 

   
 

 
 

http://www.fttf.no/
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Årsmøtet avholdes som representantskap 28.-29. januar 2019 i Hausmannsgate 6. 

Dagsorden 

28. januar 2019 kl. 11-18 

1. Konstituering 

2. Årsberetning 

3. Regnskap 2018 

4. Handlingsplan 2019 

5. Innkomne forslag 

6. Budsjett 2019 

7. Valg 

Årsmøtemiddag avholdes 28.januar ca. kl. 18.00. 

Påmelding til årsmøtet via link på hjemmesiden www.fttf.no.  

 

 

 

 

http://www.fttf.no/
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Årsberetning 

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

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

 

Fagforeningsstyret 

 

Navn 

 

Organisatorisk frikjøp 

Leder Henriette Jevnaker 100% 

Nestleder Stein Talleraas  

Opplæringsansvarlig Stephan Udbjørg  

Kasserer Magnus Ottesen 10% 

Sekretær Cathrine Hopstock  

Ungdomstillitsvalgt Elise Tunstrøm (konstituert)  

Styremedlem  Mikael Gullikstad  

Styremedlem Tormod Riseng  

Styremedlem Gro Kristensen  

Styremedlem Johan Haugen  

Styremedlem Bernt Hodnefjell  

Styremedlem Nora Hagen  

Varamedlem Tommy Geving   

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

 

 
 

Representanter til fylkeskretsens representantskap 

Til Fagforbundet Oslo sitt representantskap har fagforeningen hatt følgende representanter: 

Magnus Ottesen, Stein Talleraas, Stephan Udbjørg og Mikael Gullikstad. 

Henriette Jevnaker sitter i Fagforbundet Oslos regionstyre. 
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Valgkomitéen 

Valgkomitéen i henhold til vedtektene har bestått av Ellen Huuse, Trond Håvard Gamst, Marita 
Skogen og Charlotta Winger. 

Revisorer  

Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer: Benedicte Folkmann og Ulf 
Bjørklid. 

Kontorforhold 

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

HTV Teateroverenskomsten og foreningsleder har hvert sitt kontor, kasserer og ansvarlig for 
medlemsregisteret deler ett kontor.   

FTS har arkiv, men alle eldre 
dokumenter er oversendt 
Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark) slik 
at foreningens historikk nå er samlet på 
et sted. Det er i perioden innsamlet, 
sortert og levert inn klubbarkiv fra Den 
Norske Opera & Ballett, Det Norske 
Teatret, Riksteatret og Nationaltheatret 
til Arbark. Flere klubber er i prosess 
med å levere inn eldre materiale slik at 
alt blir ivaretatt for fremtiden.  

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

Foreningen har egen nettside www.fttf.no, en åpen facebookside, flere lukkede facebookgrupper, og 
en instagramkonto som benyttes i informasjonsarbeidet.  

 

http://www.fttf.no/
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Frikjøp 

Foreningsleder har i perioden vært frikjøpt 100%. 

Kasserer har i perioden vært frikjøpt 10% 

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

Fane 2- ansvarlig har vært frikjøpt i 50% stilling. Frikjøpet i 50% fungerer i dag også som 
organisasjonssekretær og kursansvarlig. Funksjonen som sekretær har økt organisasjonens kapasitet 
for et bedre medlemstilbud, tettere oppfølging av tillitsvalgte og organisasjonsarbeidet generelt. 
Frikjøpet har også ført til at FTS kunne øke tilbudet for skreddersydde Fase 1 og Fase 2 kurs i egen 
regi ved å ha en egen ansvarlig for organisering og gjennomføring av kursvirksomhet. 
 

 
 

Arbeid med personalsaker 

FTS har bistått i flere personalsaker. Dette er saker som har angått lønns- og arbeidsforhold, 
arbeidstidsordninger, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, omorganisering av virksomheter og avdelinger 
og helsemessige utfordringer. Videre er det lagt inn krav om fast eller utvidet stilling for flere 
medlemmer.  

FTS bisto et medlem som tok ut stevning mot Nationaltheatret for ulovlig midlertidig ansettelse. 
Saken gikk for Oslo tingrett. Dommen var ikke enstemmig, men gikk knapt i arbeidsgivers favør. 
Saken er anket til lagmannsretten og er berammet til juni 2019. Fagforbundet dekker alle 
saksomkostninger for medlemmet.  
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Regnskap 2018 

 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Regnskap 2018 

Inntekter     
Kontingent, fane2 1 589 995 1 850 000 1 850 000 2 132 486 

Overføring tilsluttet forening/klubb 484 001 330 000 330 000 360 125 

Tilskudd landsdekkende forening  450 000 450 000 473 600 

Tilskudd/refusjoner 101 900 175 000 175 000 13 495 

Andre inntekter    57 648 

Renteinntekter alle konti 24 304   28 034 

Sum inntekter 2 200 200 2 805 000 2 805 000 3 065 388 

     
Lønnskostnader     
Frikjøp 480 268    
Frikjøp leder 100%  680 000 680 000 550 741 

Frikjøp fane2-ansvarlig 50%  320 000 320 000 235 622 

Frikjøp klubbleder DNO&B 20%  90 000 90 000 102 436 

Frikjøp kasserer 10%  48 000 48 000 39 224 

Etterslep frikjøp 2017  250 000 250 000 287 671 

Honorarer eksterne 8 000 30 000 30 000 26 000 

Sum lønnskostnader 488 268 1 418 000 1 418 000 1 241 694 

     
Annen driftskostnad     
Husleie 204 624 307 000 297 000 291 036 

Inventar 6 275 5 000 5 000 5 889 

Drift 7 953 5 000 3 000 3 257 

Bøker 16 122 8 000 15 000 16 069 

Tele/data 26 162 25 000 25 000 29 940 

Møter/reiser 389 931 150 000 150 000 147 086 

Kursfond 24 500    
Porto/trykk 46 452 40 000 30 000 27 217 

Representantskap/årsmøte  340 000 340 000 317 892 

Kurs/konferanser 24 706 30 000 80 000 66 066 

Yrkesseksjon  200 000 50 000 20 421 

Styremøter  110 000 100 000 103 893 

Pensj/ungd-arr. 1 370    
Ungdom/lærlinger  30 000 20 000 17 726 

Pensjonister  30 000 20 000 4 444 

Medlemspleie/verving 61 889 20 000 70 000 70 873 

Politisk arbeid/valgkamp  20 000 5 000 1 968 

Lokale tiltak/klubber  200 000 70 000 71 786 

Kontingenter 95 049 120 000 120 000 54 992 

Gaver/markeringer 16 824 25 000 15 000 12 221 

Forsikringspremie 2 217 2 500 2 500 3 057 

Bevilgninger 106 200 127 500 147 500 127 400 

Bank og kortgebyrer 620 1 000 1 000 1 062 

Ny fane  70 000 300 000 302 499 

Sum annen driftskostnad 1 030 893 1 866 000 1 866 000 1 696 794 

     

Resultat 681 039 -479 000 -479 000 126 900 
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Balanse per 31.12.2018 Inngående 01.01.18 Bevegelse Utgående 31.12.18 

    
Visa-konto 252 1 179 1 431 

Driftskonto 122 091 58 808 180 899 

Høyrentekonto 2 312 520 66 913 2 379 433 

Eiendeler 2 434 863 126 900 2 561 763 

 

 

Egenkapital per 01.01.18 2 434 863 

Resultat 126 900 

Egenkapital per 31.12.18 2 561 763 

 

 

Kommentarer til regnskapet 2018 

 

Resultatet er positivt med kr. 126 900, til tross for et budsjettert underskudd på kr. 479 000.  

På inntektssiden har vi endt opp godt over budsjettert, hovedsakelig på grunn av høyere 
kontingentinntekt. Dette henger sammen med medlemsvekst, som er gledelig, og et godt arbeid med 
oppfølging av medlemslistene i året som har gått. Vi gikk også noe over budsjett på de to neste større 
inntektspostene, samtidig som noen andre forventede inntekter uteble eller ikke kom inn på dette 
regnskapsåret. Vi fikk også en uforutsett inntekt på ca. 55 000 som følge av en eierandel ved salg av 
Folkets Hus i Bergen, og vi hadde glemt å budsjettere med renteinntekter i 2018. 

Når det gjelder lønnskostnader ligger vi et stykke under budsjett. Vi har ikke blitt fakturert alle 
måneder for leders lønn, og når det gjelder de andre frikjøpene budsjetterte vi fra februar/mars, 
mens arbeidsgiverne ikke begynte å fakturere for enkelte av disse før rundt mai/juni. 

Når det gjelder driftskostnader har vi holdt oss godt innenfor den budsjetterte totalrammen, men 
styret har benyttet seg av sitt mandat til å omfordele mellom budsjettpostene med til dels ganske 
store beløp. Årets største overskridelse i forhold til opprinnelig budsjett er kostnaden knyttet til ny 
fane, som ble et stort beløp da vi endte opp med å produsere seks faner som ble spredt utover 
landet. Andre poster havnet ganske langt under opprinnelig budsjett, spesielt yrkesseksjon og lokale 
tiltak. Politisk arbeid og pensjonister var også poster som ble beskjedent brukt i 2018. Kontingenter 
ligger også langt under budsjett, men her kan det komme en regning på litt over 60 000 på 
etterskudd. Samtidig har vi også fått inn 55 000 fra NTO for kontorutgifter til HTV 
Teateroverenskomsten i januar som egentlig skulle vært inne i 2018-regnskapet. 

Alt i alt opplever jeg at vi har god kontroll på den samlede pengebruken, samtidig som det har vært 
vanskelig for styret å treffe helt med budsjetteringen i denne overgangsperioden vi er inne i med ny 
landsdekkende forening og representantskapsmodell.  

 

Oslo 15.01.19 

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

Fagforeningen har pr. 31.12.2018 1242 medlemmer, og har tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor 
følgende tariffområder: 

Spekter: 

• Teateroverenskomsten 

• Den Norske Opera & Ballett  

• Drammen Scener  

• Oslo Konserthus 

• Dansens Hus 

• Operaen i Kristiansund 

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

Foreningens aktivitet i 2018 

Det organisatoriske arbeidet 

Ved årsmøtet 29.-30. januar 2018 vedtok de tre teatertekniske fagforeningene i Fagforbundet å slå 
seg sammen til én landsdekkende forening for teknisk og administrativt ansatte i 
scenekunstområdet. Foreningens årsmøte vedtok at navnet på den nye foreningen skulle være 
Fagforbundet Teater og Scene, avdeling 104. 

I 2018 har det derfor vært lagt ned stor innsats fra foreningens styre og tillitsvalgte for å sikre at 
foreningen har helhetlig politikk og medlemstilbud uavhengig av tidligere foreningstilhørighet. 
Representantskapsmodellen har sikret at tillitsvalgte har hatt møteplasser og plattformer for å bli 
kjent på tvers av virksomheter og geografi.  

I styret har det i 2018 blitt jobbet mye med å utarbeide gode rutiner, og de fleste av disse har også 
blitt gjennomgått på representantskapene. Vi har fått på plass nye økonomirutiner og retningslinjer 
for tildeling av økonomisk støtte til deltagelse på kurs og andre kompetansehevende tiltak. Det har 
også blitt vedtatt en ny modell for valg og sammensetning av forhandlingsutvalg i 
Teateroverenskomsten.  

I tillegg har det blitt arbeidet med en strategi for informasjons- og kommunikasjonsarbeid, denne har 
foreløpig ikke blitt gjennomgått i representantskapet. Målet er å være synlige for både medlemmer 
og samarbeidspartnere i flere kanaler enn tidligere, og økt tilstedeværelse i sosiale medier har vært 
en naturlig del av dette.  

Som landsdekkende forening har det i 2018 vært fokus på å avholde kurs og møter også utenfor Oslo, 
da kontoradressen ikke definerer foreningens tilhørighet. FTS skal være tilstede der medlemmene er.  

FTS har for første gang arrangert «Fagforbundsuka», noe som sørget for større aktivitet ute i 
klubbene. Her har det vært mye godt engasjement fra lokale tillitsvalgte. Som eksempel møtte Den 
Norske Opera & Ballett medlemmene sine med kaffe og boller fra kl. 7.00 om morgenen, Rogaland 
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Teater satte ut fruktkurver over hele teaterhuset og Oslo 
Nye Teater hadde medlemsarrangement med servering.  

Etter vedtak av nytt navn og avdelingsnummer, har 
foreningen bestilt nye faner. Det ble gjort vedtak på 
representantskapsmøtet i oktober om at det skulle 
produseres faner til Oslo, Mo i Rana, Trondheim, 
Kristiansand og Bergen. I tillegg er det produsert en 
ekstra fane som er tilgjengelig til utlån. 

I forbindelse med etableringen av LO Selvstendig har 
foreningen videreført arbeidet med å tilrettelegge våre 
tilbud til selvstendig næringsdrivende og frilansende 
medlemmer. Arbeidet har foregått på flere nivåer bl.a. 
gjennom tett dialog med Fagforbundet regionalt og 
sentralt. FTS har kartlagt hvilke tilbud som er etablert i Fagforbundet i dag, samt levert oversikt over 
hva vi mener forbundet må videreutvikle i tilknytning til juridisk bistand, tekniske hjelpemidler og 
forsikringer.  

 

Forhandlingsarbeidet 

Det har i 2018 vært avholdt hovedoppgjør, og FTS har deltatt i forhandlinger i 
Teateroverenskomsten, Operaoverenskomsten, Oslo konserthus, Drammen Scener, Operaen i 
Kristiansund og Dansens Hus. Det har vært et godt oppgjør økonomisk sett, og medlemmene har i all 
hovedsak fått lønnsvekst tilsvarende frontfagsrammen.  

I de innledende forhandlingene mellom LO stat og Spekter ble det avtalt en forlengelse av den 
midlertidige pensjonsordningen i teater- og operaområdet. Dette ble gjort fordi det var enighet om 
at de forholdene som begrunnet den midlertidige ordningen i 2016 fortsatt ikke var avklart. Den 
midlertidige ordningen ble forlenget for to år. Dersom en av partene krever det, kan forhandlinger 
om pensjon gjenopptas allerede i mellomoppgjøret 2019.  

Ved Den Norske Opera og Ballett ble det bistandsforhandlinger, og det så en stund ut som det kunne 
bli streik. Arbeidsgiver kom oss i møte på våre økonomiske krav, mot at partene forpliktet seg til å 
revidere gjeldende turnéavtale med sikte på å effektivisere den for å gi større forutsigbarhet for 
arbeidsgiver. Turnéavtalen har blitt reforhandlet i etterkant av oppgjøret.  

Ettersom Dansens Hus fikk tariffavtale høsten 2017, har det i 2018 blitt gjennomført hovedoppgjør 
der for første gang. Her fikk FTS bl.a. gjennomslag for økt ulempetillegg for ansatte i bar/foaje, og det 
skal i perioden nedsettes samarbeidsutvalg.  

I forhandlingene om Teateroverenskomsten landet partene på et godt økonomisk resultat, men 
overenskomsten ble videreført uten tekstlige endringer. Dette har ført til en utfordrende situasjon 
der partene står langt fra hverandre i mange spørsmål om tolkning av tariffavtalen, noe som igjen har 
ført til at FTS har mange pågående tvister og uenigheter. Dette har preget året for mange av de 
plasstillitsvalgte ved teatrene, og det har skapt en utfordrende situasjon for hele foreningen. 
Uenighetene har i stor grad handlet om reise- og turnébestemmelser og regulering av skift- og 
turnusarbeid.  
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Ved Oslo konserthus og Operaen i Kristiansund (OiK) ble det ikke gjort store endringer i tekst, men 
begge stedene fikk god økonomisk uttelling i oppgjøret. Ved OiK ble det i tillegg avtalt et partsarbeid 
for å revidere og modernisere overenskomsten.  

På Drammen scener ble det gjort store endringer i overenskomstens bestemmelser om arbeidstid, og 
ulempekompensasjonen ble i forbindelse med dette også endret.  

Det yrkesfaglige og politiske arbeidet 

FTS leverte høringssvar vedrørende den nye kulturmeldingen Kulturens kraft (Meld.st.8 (2018-19)). 

FTS leverte høringssvar vedrørende regionreformen. 

FTS bidro i LO og Spekters rapport Kulturinstitusjonene i akselerasjonens tidsalder.  

FTS leverte innspill til byrådet og deltok i deputasjon i Oslo vedrørende kommunebudsjettet 
november 2018.  

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

FTS arrangerte frilanstreff i november, med fokus på frilansmedlemmenes behov og utfordringer.  

FTS var medarrangører sammen med Nationaltheatret og Riksteatret på ETTE/HOAC-temadag med 
deltakere fra hele Norge.  

Det ble forsøkt å starte opp en kompetansedelingsplattform à la Prøverommet for malersal, 
rekvisittmaker, metall- og snekkerverksted i 2018. Dette arbeidet er avhengig av at vi får nedsatt en 
uavhengig dedikert arbeidsgruppe. Dette har vi ikke fått til og det er derfor naturlig at dette arbeidet 
videreføres i 2019.  

Det ble arrangert 1.maifrokost, og våre medlemmer var synlige i 1. maitogene i Oslo og Kristiansand. 
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#metoo 

 

I kjølvannet av #metoo, emneknaggen som eksploderte i amerikansk offentlighet i oktober 2017, 
hadde Norge sine egne oppgjør mot seksuell trakassering. I #stilleforopptak hadde nærmere 600 
norske kvinnelige skuespillere signert et opprop mot ukulturen i norsk TV, film og teater. Mange 
sterke historier om tvang, overgrep og maktmisbruk ble delt fra våre kolleger i teatrene, og senere 
gikk mange andre bransjer gjennom det samme nødvendige oppgjøret – også fagbevegelsen.  

Fagforbundet Teater og Scene bidro sammen med en rekke andre organisasjoner innen norsk 
kulturliv til å utvikle egne retningslinjer mot seksuell trakassering. Disse retningslinjene har vi sluttet 
oss til, og de ligger som vedlegg til årsberetningen.  

Fagforbundet Teater og Scene bestilte, i samarbeid med andre organisasjoner i området, en FAFO-
rapport om seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet. FTS’ medlemmer ble i 
forbindelse med dette arbeidet tilsendt et spørreskjema fra FAFO der tema var den enkeltes 
opplevelser knyttet til seksuell trakassering i arbeidslivet. Rapporten beskriver at det forekommer 
seksuell trakassering på våre arbeidsplasser. Kvinner er mer utsatt enn menn, men menn blir også 
utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Midlertidig ansatte er mer utsatt enn faste. Unge er mer 
utsatt enn eldre arbeidstakere.  

Siden rapporten er så klar på at dette er et problem, kan denne brukes som underlag for å ta opp 
uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering i de forumene på arbeidsplassene der 
arbeidsmiljø er tema. Arbeidsmiljøloven er klar på at alle har rett til et helsefremmende arbeidsmiljø. 
Dermed er det et direkte lovbrudd dersom arbeidsgiver ikke tar denne problemstillingen på alvor.  
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Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere 

(jfr. vedtektenes § 11.7). 

 

Arbeidsgiver Tariffområde Navn på klubbleder 
(hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt 
med tilsvarende funksjon) 

Klubbstyre 
(JA/NEI) 

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

Nationaltheatret Spekter/Teater Are Hansen Ja 

Det Norske Teatret Spekter/Teater Mats Ivar Takle Ja 

Den Nationale Scene Spekter/Teater Rune Kjelby Ja 

Oslo Nye Teater Spekter/Teater Stein Talleraas Ja 

Oslo Konserthus Spekter/Oslo Konserthus Jan Olsen Skare Ja 

Drammen Scener Spekter/Drammen Scener Tormod Riseng Nei 

Hålogaland Teater Spekter/Teater Linda Beate Sollie  Ja 

Hordaland Teater Spekter/Teater Cristiano Mira Lopes Nei 

Kilden TKS Spekter/Teater Timo Helmers Ja 

Teatret Vårt Spekter/Teater Jonas Fuglseth Nei 

Carte Blanche Spekter/Teater Jan Tore Solberg Nei 

Nordland Teater Spekter/Teater Johan Haugen Ja 

Teater Ibsen Spekter/Teater Rune Gaasodden Nei 

Dansens Hus Spekter/Dansens Hus Kent Rune Hansen Nei 

Riksteatret Spekter/Teater Cathrine Godager Ja 

Teater Innlandet Spekter/Teater Thorleif Silkebækken Nei 

Sámi Našunálateáhter Beaivváš Spekter/Teater Olav Johan Eira Nei 

Rogaland Teater Spekter/Teater Kari Hillesund Ja 

Trøndelag Teater Spekter/Teater Mikael Gullikstad Ja 

Turnéteatret i Trøndelag Spekter/Teater Geir Ola Brattaker Nei 

Operaen i Kristiansund Spekter/OiK Jeanette Weiseth Nei 

Teaterhuset Avant Garden Uten tariffavtale Anniken Arnøy Nei 

Olavshallen KS Henrik Torgersen Nei 

 

Møtevirksomheten  

Årsmøtet ble avholdt som representantskap 29.-30. januar 2018 i Hausmannsgate 6.  

Det er i tillegg til årsmøtet avholdt 2 representantskapsmøter, hvert over to dager. Møtene 
behandlet følgende saker:  

• Første representantskapsmøte ble avholdt 14.-15. mai. Tema for møtet var gjennomgang av 
årets hovedoppgjør, problematikk knyttet til reise- og turnévirksomhet, og midlertidige 
ansettelser. Advokat Merete Furusund innledet om reisetidssaken som Politiets fellesforbund 
førte for Høyesterett, den såkalte Thue-saken. 

• Andre representantskapsmøte ble avholdt 8.-9. oktober. Møtet hadde form som 

tariffrepresentantskap, og handlet i hovedsak om lokal lønnspolitikk, likelønn og pensjon. I tillegg 

holdt Julie Lødrup innledning om LO selvstendig, og det ble arbeidet med kompetanseplaner i 

Scomp.  

Det er avholdt 7 styremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. 



15 

 

Styret har deltatt på samling med regionstyret Fagforbundet Oslo. 

FTS har deltatt på 4 representantskapsmøter i Fagforbundet Oslo.  

FTS har deltatt på LO Stats tariffkonferanse.  

Representanter for styret har i perioden besøkt 
Nationaltheatret, Den Norske Opera & Ballett, 
Dramatikkens Hus, Trøndelag Teater, Det Norske Teatret, 
Turnéteatret i Trøndelag, Hordaland Teater, Riksteatret, 
Den Nationale Scene, Drammen Scener, Dansens Hus, 
Operaen i Kristiansund, Teater Innlandet, Kilden TKS, 
Viken Filmsenter, Nordland Teater, Rogaland Teater, 
Olavshallen, Oslo Nye Teater og Oslo Konserthus.  

Ungdoms- og pensjonistutvalg 

Ungdomsutvalget har bestått av Kristoffer Ringerike og 
Elise Tunstrøm. Mari Røsjø har permisjon.    

Det har i perioden ikke vært et fungerende 
pensjonistutvalg. 

Kursvirksomhet 

Det har i perioden blitt holdt kurs i næringsoppgave for 
selvstendig næringsdrivende, enkeltmannsforetak og 
andre frilansere. Det har også blitt avholdt kurs i åndsverk 
og opphavsrett. 

Det er i perioden avholdt fire fase1-kurs (grunnskolering 
for tillitsvalgte), hvorav to i Oslo, ett i Trondheim og ett i 
Stavanger.  

Det var en målsetting å avholde et Fase 2-kurs i egen regi i løpet av perioden, men dette ble utsatt til 
februar 2019 da det var for få påmeldte til oppsatt kurs i januar. 

Styret har i perioden revidert rutinene for utbetaling av støtte til kompetansehevende tiltak for å 
tydeliggjøre hvilke kriterier som må være oppfylt for at medlemmer kan få støtte fra foreningen. Det 
har i perioden blitt utbetalt 15 600 kr. som kursstøtte til medlemmer.  
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Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden 

Fordeling pr. medlemsstatus    
 

 
       

 

31.12.2017 
(FTTF/TTT/RTT) 

31.12.2018 
(FTS) Endring år  

 

Alle 1170 1242 +72  
 

Yrkesaktive 849 925 +76  
 

Pensjonister 198 205 +7  
 

Permisjon 11 4 -7  
 

Arbeidsavklaring 14 14 -  
 

Arbeidsledige 21 13 -8  
 

Uføre 27 31 +4  
 

Studenter 36 33 -3  
 

Lærlinger 11 14 +5  
 

Andre 3 3 -  
 

     
 

 

     
 

 
Aldersfordeling     

 
 

     
 

 

 31.12.2017 31.12.2018 Endring år  
 

 

Alle 974 1242 268  
 

 

Under 30 år 94 133 39  
 

 

30 – 50 år 374 497 123  
 

 

Over 50 år 506 612 106  
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Fordeling pr.  seksjon 

      

   31.12.2017 31.12.2018 Endring i år 

Alle     1170 1242 +72 

1: Helse- og Sosial (SHS)   4 7 +3 

2: Kirke, Kultur og Oppvekst (SKKO)   71 95 +24 

3: Samferdsel og Teknisk (SST)   1021 1066 +45 

4: Kontor og Administrasjon (SKA)   74 74 - 

  

 

Årsaker til medlemsutviklingen i perioden: 

På årsmøtet i 2018 ble tre fagforeninger slått sammen til én landsdekkende forening. I 
rapporteringen over er tallene fra 31.12.2017 summen av medlemstallene i de tre foreningene. Selv 
om den offisielle sammenslåingen ikke skjedde før i slutten av januar, er rapporteringen gjort på 
denne måten for å få en riktig oversikt over medlemsutviklingen i perioden.  

Frikjøp av ansvarlig for medlemsregisteret i 50% stilling har bidratt til å lette gjennomføringen av 
sammenslåingen av de tre foreningene til én landsdekkende forening, og har bidratt til å sikre at 
foreningen fanger opp medlemmer som ellers ville falt ut av medlemsregisteret grunnet manglende 
betaling og lignende. Dette har sikret en jevn positiv utvikling gjennom hele året.  

Det er utarbeidet egen vervebrosjyre for Fagforbundet Teater og Scene.  

Representasjon 

Oversikt over hvor fagforeningen har verv eller har vært representert: 

• Regionstyret Fagforbundet Oslo: Henriette Jevnaker 

• BFSP landskonferanse: Nora Hagen og Henriette Jevnaker 

• Faggruppe kultur: Henriette Jevnaker 

• LO Stats regionstyre i Trøndelag: Mikael Gullikstad 

• Valgkomité Fagforbundet Oslo: Nora Hagen 

• FAFO-rapport om seksuell trakassering: Balz Baumgartner 

Oslo 18/1-2019 

Styret i FTS 
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HANDLINGSPLAN 2019  

Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 28.-29. januar 2019. 

Innledning: 

1. Innledning 

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

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

Kostnadene som følger av handlingsplanen er konkretisert i fagforeningens budsjett. 

 

Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt: 

Utfordringer overfor arbeidsgiver 

FTS har i 2018 hatt mange tvister og tolkningsuenigheter knyttet til bestemmelser i 
tariffavtalene. Spesielt har det vært mange utfordringer i teateroverenskomsten, og det har for 
det meste vært saker som omhandler reise- og turnébestemmelsene, bestemmelser om 
ubekvem arbeidstid, og ulike kompensasjonsordninger. Dette er saker som kommer til å prege 
arbeidet vårt også i 2019. Samtidig som vi prøver å løse de mange uenighetene gjennom 
tvistebehandling, jobber vi for å få på plass bedre tariffbestemmelser gjennom forhandlinger.  

Innenfor teateroverenskomsten har vi i 2018 også hatt utfordringer med de ulike nivåene i 
avtaleverket. Spekter, som er sentral part, er i stor grad involvert i lokale prosesser. Det er 
utfordrende for foreningen og tillitsvalgte at vi ned på virksomhetsnivå må forholde oss til en 
motpart som har ekspertise på jus, men lite teaterfaglig kompetanse.  

Vi ser også at det på tvers av tariffområder er utfordringer knyttet til arbeidstidsplanlegging, og 
et stadig tilbakevendende tema er drøfting og innføring av ulike planleggings- og kontrollverktøy. 
Samtidig som vi ser behovet for større grad av kontroll med arbeidstiden og bedre 
planleggingsverktøy, er det ikke uproblematisk at flere av arbeidsplassene nå går over til digitale 
løsninger for registrering av arbeidstid.  

Medbestemmelse gjennom informasjon og drøfting blir ikke godt nok ivaretatt i virksomhetene. 
Lokalt partsarbeid som er forankret i lov- og avtaleverk blir i for liten grad fulgt opp fra 
arbeidsgiversiden og dette skaper unødvendige konflikter og usikkerhet blant de ansatte. Vi ser 
at det er et behov for å sikre at de tillitsvalgte har riktig og tilstrekkelig kunnskap slik at de kan 
ivareta lokalt partsarbeid på en måte de selv opplever som trygg og nyttig.  

Flere scenekunstvirksomheter ønsker å tilby publikum søndagsforestillinger, og derfor har flere 
arbeidsgivere nå behov for å reforhandle gjeldende arbeidstidsavtaler for å kunne gjennomføre 
dette. For FTS er det viktig å sikre de ansatte forutsigbare og gode arbeidstidsordninger, og det å 
ha fri når resten av samfunnet har fri har stor verdi for våre medlemmer. Det er i alles interesse 
at det skal være mulig å kombinere en jobb i scenekunstfeltet med fritidsinteresser og familieliv.  
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Yrkesfaglige utfordringer 

Det er behov for å sikre bedre bestemmelser for kunstnerisk arbeid og design for våre 
medlemmer. I dag er praksis er svært ulik mellom virksomheter og fagfelt. FTS arbeider for et 
helhetlig, overordnet avtaleverk for våre medlemmer på tvers av tariffområdene. Vi anser at 
hovedutfordringen er å sørge for at ansatte blir fristilt fra ordinære arbeidsoppgaver slik at de får 
tilstrekkelig tid til å utvikle åndsverk. Videre er kreditering og eierskap viktige faktorer.  

FTS ser at det mangler planmessig oppfølging av kompetansefremmende tiltak ved mange 
arbeidsplasser. FTS mener det kreves et visst kompetansenivå for å arbeide med kvalitet og 
sikkerhet på norske scener. Faste ansatte må sikres kartlegging og utvikling av sin kompetanse, 
samtidig som innleide og midlertidig ansatte må sikres dokumentert opplæring i virksomhetene. 
FTS mener vårt eget kompetanseverktøy SCOMP må videreføres og utvikles. I neste periode må 
dialogen opp mot arbeidsgiverne videreføres. 

Politiske utfordringer 

I 2018 har regionreformen og den nye kulturmeldingen vært viktige saker for FTS, og disse 
meldingene sier mye om regjeringens strategi for kulturfeltet. 

I forslaget til regionreform varsles et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver i regionene. 
En slik styrking av regionene kan innebære at finansieringen av kulturinstitusjonene overføres til 
regionalt nivå. Dette begrunnes i at dette skal utvikle og styrke det lokale eierskapet til kulturlivet og 
kulturpolitikken. FTS er ikke enig i dette nødvendigvis vil være tilfellet. Det er en reell bekymring at 
en overføring av blant annet regionteatrene til regionale budsjetter vil gi større uforutsigbarhet 
knyttet til bevilgninger fordi teatrene da vil risikere å bli satt opp mot andre gode formål i regionene.  

Kulturmeldingen var på mange måter positiv for kulturlivet fordi den presiserer kulturens 
samfunnsbyggende rolle. Kulturpolitikken skal bygge på verdier som ytringsfrihet og toleranse, den 
skal skape refleksjon og bidra til å sette dagsorden. Kulturmeldingen har en god verdimessig 
tilnærming og den understøtter scenekunstinstitusjonenes viktige rolle også for fremtiden.  

Kulturmeldingen sier ikke noe konkret om økonomisk fordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene. 
Her blir det i stor grad opp til bevilgende myndigheter og institusjonene å gå i dialog med sikte på å 
komme til enighet om hensiktsmessig fordeling. Kulturmeldingen tar utgangspunkt i vedtatt politikk i 
regionreformen og setter kommunalt- og fylkeskommunalt selvstyre opp mot nasjonale 
kulturpolitiske mål. Samtidig erkjennes det at overføring av makt og myndighet til fylkeskommunene 
skal ha en kulturpolitisk begrunnelse. FTS’ bekymring er at ulike fordelingsnøkler på bevilgninger 
basert på geografi på sikt vil svekke kulturlivets økonomi, og at institusjonene på sikt ikke vil være 
bærekraftige. FTS er skeptiske til endringer av dagens ordning, og vil i denne saken videreføre 
samarbeidet med NTO (Norsk Teater og Orkesterforening). 

For teatrene er det også en stor økonomisk utfordring at regjeringen velger å fortsette sin 
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. ABE-reformen er et sparetiltak som treffer alle 
virksomheter likt, uavhengig av hvor stort potensiale den enkelte virksomheten har for å gjøre reelle 
innsparinger. Scenekunstvirksomhetene er personalintensive virksomheter, og det er begrenset hvor 
mye man kan effektivisere uten at slike såkalte ostehøvelkutt går ut over tilbudet til publikum. FTS 
mener, i likhet med arbeidsgiversiden, at det er på tide at ABE-reformen evalueres. Det er forståelig 
at regjeringen ønsker å stimulere til mer effektiv bruk av fellesskapets midler, men FTS mener at 
dette må gjøres gjennom mer treffsikre tiltak som settes inn der det finnes reelle 
innsparingsmuligheter. De siste årenes budsjettkutt har gjort at flere scenekunstvirksomheter er i en 
svært vanskelig situasjon, og dersom reformen videreføres vil det uten tvil gå ut over publikums 
kulturtilbud og de ansattes arbeidsvilkår.  
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Utfordringer i egen organisasjon: 

Representantskapsmodellen sikrer at vi fungerer 
mer demokratisk enn tidligere. Videre sikrer den at 
politikk og avtaleverk er likt og gjenkjennbart på 
tvers av tariffavtaler og geografi. Overgangen til 
landsdekkende forening har styrket 
representantskapene ved at flere virksomheter nå 
er representert. Foreningen må i 2019 arbeide for å 
sikre at de diskusjonene og vedtakene som gjøres 
på representantskapene når ut til alle medlemmer i 
etterkant.  

Foreningen har høy aktivitet, men dette er ikke synlig nok ut mot medlemmer og tillitsvalgte. Det 
vil i 2019 være fokus på å gjennomføre foreningens kommunikasjons- og informasjonsstrategi slik 
at vi gjør arbeidet mer synlig for enkeltmedlemmer.     

Det er en utfordring å finne tidspunkter for kurs og møter der alle har anledning til å delta. Videre 
er geografi en utfordring i en forening med så store avstander mellom virksomhetene, samt at 
mange medlemmer som har turné som arbeidsform. Foreningen skal i 2019 jobbe for å finne nye 
former for kurs- og møtedeltakelse som virker inkluderende for de medlemmene som ikke har 
anledning til å reise til møtestedet. Frikjøpte tillitsvalgte skal være mobile, og reise dit 
medlemmene er. I tillegg ber styret årsmøtet om å vurdere om et av representantskapene skal 
holdes utenfor Oslo.  

Fagforbundets yrkesseksjoner har en inndeling som ikke nødvendigvis er fornuftig for våre 
medlemmer. Foreningen vil i 2019 vurdere hvilken seksjonstilhørighet våre medlemmer skal ha, og 

ta dette opp med Fagforbundet. 
Fagforbundet har faggrupper som 
arbeider faglig og politisk på tvers av 
seksjonene. Foreningen vil i 2019 gjøre en 
vurdering av hvilke faggrupper vi skal 
delta i, og hvordan dette arbeidet kan 
gjøres for å styrke Fagforbundets politikk 
innenfor kultur- og scenekunstområdet. 
Ikke minst er dette viktig sett opp mot 
regionreform og kulturmelding. 

Fagforbundet Teater og Scene har gjennom medlemsveksten i 2018 sett behov for bedre struktur 
og retningslinjer for klubber og tillitsvalgte. I 2019 skal det utarbeides en egen håndbok for 
tillitsvalgte, der både det organisatoriske arbeidet og forhandlingsarbeidet opp mot arbeidsgiver 
beskrives.  

Frilansere og medlemmer uten fast ansettelsesforhold: 

FTS har medlemmer som arbeider som frilansere, selvstendig næringsdrivende, og/eller har 
midlertidige ansettelsesforhold. Vi ønsker å styrke vårt tilbud til disse medlemmene. I 2018 ble    
LO Selvstendig etablert, og vi vil følge opp deres arbeid knyttet til forsikring, trygde- og 
pensjonsvilkår. FTS gjennomførte et frilanstreff i november 2018, og vil i 2019 videreføre en 
satsning på frilansmedlemmer med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra medlemmer og 
tillitsvalgte.  
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Målsetninger og planer i perioden: 

 

Organisering og organisasjonsbygging 

 

• Videreføre og utvikle foreningens organisasjonsarbeid. 

Tiltak/aktivitet 1: 

Avholde tre representantskap. Årsmøte, et ordinært første halvår, et tariffrepresentantskap andre 
halvår.  

Ansvar: Styret 

Frist: Møtedatoer sendes ut innen 1/4-2019 

Tiltak/aktivitet 2: 

Etablere arbeidsutvalg (AU) som arbeider i perioden mellom styremøter, og slik sikrer at 
handlingsplanens mål og tiltak blir oppfylt i perioden. 

Ansvar: Styret 

Frist: 1/3-2019 

Tiltak/aktivitet 3: 

Utarbeide håndbok for lokale tillitsvalgte.  

Ansvar: AU 

Frist: 1/7-2019 
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Tiltak/aktivitet 4: 

Utarbeide retningslinjer for klubbarbeid              

Ansvar: AU 

Frist: 1/7-2019 

 

Tiltak/aktivitet 5: 

Frikjøpe klubbleder på DNO&B 20% 

Ansvar: Styret 

Frist: 31/1-2019 

 

 

 

 

 

 

 

• Arbeide for et bedre tilbud til frilansere, selvstendig næringsdrivende og 
medlemmer uten faste ansettelsesforhold.  

Tiltak/aktivitet 1: 

Arrangere kurs i selskapsform, økonomi og næringsoppgave. 

Ansvar: AU 

Frist: Våren 2019 

Tiltak/aktivitet 2: 

Sikre medbestemmelse i foreningens virke for medlemmer uten arbeidsgiverforhold eller ansatte 
uten lokal tillitsvalgt. Sørge for at disse medlemmene velger sin delegat til representantskapet. 

Ansvar: Styret  

Frist: 1/3-2019 
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Tiltak/aktivitet 3: 

Arrangere kurs i opphavsrett og 
åndsverklov 

Ansvar: Opplæringsansvarlig og leder 

Frist: 1/6-2019 

Tiltak/aktivitet 4: 

Arrangere frilansarrangement i og 
utenfor Oslo  

Ansvar: Ungdomstillitsvalgt og leder 

Frist: Løpende 

Tiltak/aktivitet 5: 

Nedsette et utvalg som arbeider med 
en strategi for å organisere frilansere, 
og som skal se på muligheten for å 
opprette egne forum/nettverk/lag for 
frilansere. 

Ansvar: Ungdomstillitsvalgt og leder 

Frist: 1/6-2019 

 

• Skolering av tillitsvalgte. 

Tiltak/aktivitet 1: 

Alle tillitsvalgte skal få tilbud om   
Fase 1-kurs.  

Ansvar: AU 

Frist: 31/12-2019 

Tiltak/aktivitet 2: 

Arrangere kurs i arbeidstidsordninger og arbeidstidsplanlegging.  

Ansvar: AU 

Frist: 31/12-2019 

Tiltak/aktivitet 3: 

Tilby kurs for styrerepresentanter i virksomhetsstyrer. 

Ansvar: AU 

Frist: 1/7-2019 

Tiltak/aktivitet 4: 

Arrangere fase 2-skolering i egen regi. 

Ansvar: AU 

Frist: 1/7-2019 
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Tiltak/aktivitet 5: 

Tilby innføring i bedriftsregnskapsforståelse for tillitsvalgte og styrerepresentanter i 
virksomhetsstyrer. 

Ansvar: AU 

Frist: 1/7-2019 

 

 

Arbeidsliv, tariff og pensjon 

Tiltak/aktivitet 1: 

Sørge for at alle forhandlingsutvalg er kjent med foreningens overordnede krav og politikk i forkant 
av mellomoppgjøret. 

Ansvar: Leder 

Frist: 1/3-2019 

Tiltak/aktivitet 2: 

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

Ansvar: Lokale tillitsvalgte i samarbeid med fagforeningen 

Frist: 31/12-2019 

Tiltak/aktivitet 3: 

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

Ansvar: Lokale tillitsvalgte i samarbeid med fagforeningen 

Frist: Løpende 
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Tiltak/aktivitet 4: 

Utarbeide en egen tariffpolitisk uttalelse. 

Ansvar: Styret 

Frist: 1/11-2019 

 

 

Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping 

 

• FTS vil sikre at arbeidsplasser innen vårt område ikke konkurranseutsettes. 

Tiltak/aktivitet 1: 

Informere om og søke å innføre Insta 800 som renholdstandard i alle virksomheter. 

Ansvar: Styret 

Frist: Løpende 

Tiltak/aktivitet 2: 

Følge opp og påse at innleie av tjenester og ekstern arbeidskraft er innenfor gjeldende lov- og 

avtaleverk, og at innleide medarbeidere får tilsvarende godtgjørelser som i gjeldende tariffavtale. 

Særskilt oppfølging av innleie fra bemanningsforetak. 

Ansvar: Lokale tillitsvalgte i samarbeid med fagforeningen 

Frist: Løpende 

Yrkesfaglig arbeid 

Fagforeningens mål: 

• Sikre at det gjennomføres drøftingsmøter med arbeidsgiver i alle tariffområder med det 
formål at det utarbeides og iverksettes kompetanseplaner. 

• Sikre at tillitsvalgte har nødvendig kompetanse om de enkelte yrkene til bruk ved 
drøftinger med arbeidsgiver. 

• Sikre tillitsvalgtes medbestemmelse i ansettelsesprosesser. 
• Utarbeide kompetansetiltak tilsvarende Prøverommet for andre fagområder.  
• Være en synlig fagforening for medlemmer som arbeider med design. 
• Innføre SCOMP som kompetanseverktøy ved alle virksomheter. 
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Tiltak/aktivitet 1: 

Videreutvikle foreningens faglige forum, som lydforum og turnéforum. 

Ansvar: AU  

Frist: Løpende 

Tiltak/aktivitet 2: 

Oppdatere medlemsregisteret slik at alle medlemmer er tilknyttet riktig seksjon.  

Ansvar: Fane 2-ansvarlig og leder 

Frist: Løpende 

Tiltak/aktivitet 3: 

Videreføre støtten til Prøverommet.  

Ansvar: Årsmøtet 

Frist: 31/1-2019 

Tiltak/aktivitet 4: 

Etablere møteplasser for medlemmer som arbeider med design. Søke å lage en standard for 
avtaleverk knyttet til designoppdrag.  

Ansvar: Leder og forhandlingsutvalgene 

Frist: 1/7-2019 

Tiltak/aktivitet 5: 

Etablere forum for medlemmer som leder. Sikre møteplasser på tvers av virksomheter for 
medlemmer som har faglig ansvar eller personalansvar.   

Ansvar: AU 

Frist: 1/7-2019 

 

Tiltak/aktivitet 6:  

Etablere et arbeidsutvalg som igangsetter kompetanseplattform for metall-, tre- og 
malerverkstedene i samarbeid med arbeidsgiverne. Utvalget skal også arbeide for fagutdannelse og 
kompetanseplan for teatermalere.  

Ansvar: AU 

Frist: 1/7-2019  
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Tiltak/aktivitet 7: 

Etablere samarbeidsorganet faggruppe teater og kulturhus. 

Ansvar: Styret 

Frist: 1/7-2019 

Tiltak/aktivitet 8: 

Arbeide opp mot arbeidsgiver og andre aktører for å øke antall læreplasser i virksomhetene.  

Ansvar: Styret 

Frist: 31/12-2019 

Ivaretakelse – Verving – Gjenvinning  

Foreningens mål 2019 

 

• Verve aktivt innenfor grupper vi organiserer. 

• Nå foreningens vervemål på totalt 1300 medlemmer, 1000 av disse yrkesaktive. 

• Styrke medlemsaktiviteten i klubbene.  

Tiltak/aktivitet 1: 

Arrangere Fagforbundsuka i desember. 

Ansvar: Styret 

Frist: 31/12-2019 

Tiltak/aktivitet 2: 

Være synlige for medlemmer og samarbeidspartnere under Heddadagene. 

Ansvar: Styret 

Frist: 1/7- 2019 

 

Tiltak/aktivitet 3: 

Frikjøpe organisasjonssekretær med ansvar for medlemsregisteret 50%.  

Ansvar: Styret 

Frist: 1/7- 2019 
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Sosiale aktiviteter i fagforeningen 

Tiltak/aktivitet 1: 

Arrangere 1. maifrokost og være synlige i 1.maitog landet rundt. 

Ansvar: Lokale tillitsvalgte i samarbeid med styret 

Frist: 1/5-2019 

 

Tiltak/aktivitet 2: 

Etablere retningslinjer for bruk av lokale midler til foreningstilknyttede aktiviteter på alle 
virksomheter med klubb. 

Ansvar: AU 

Frist: 1/3-2019 

 

 

 

Ungdomsarbeid 

Tiltak/aktivitet 1: 

Arrangere ungdomssamling 

Ansvar: Ungdomstillitsvalgt og leder 
Frist: 31/12-2019 

Tiltak/aktivitet 2: 

Kartlegge nye lærlinger og gjennomføre lærlingepatrulje 
Ansvar: Ungdomstillitsvalgt 

Frist: 31/12-2019 
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Valgkamp 
 

Overordna mål 2019 

• Engasjere våre medlemmer til å fremme Fagforbundets politikk lokalt og sentralt.  

• Flertallet av våre medlemmer har brukt stemmeretten i kommune - og fylkestingsvalget, 
og har stemt på partier som støtter forbundets mål og arbeide.  

• Oppnå et valgresultat som medfører at flest mulige kommunestyrer og fylkesting har en 
politisk sammensetning som støtter Fagforbundets mål og arbeid. 

 

Fagforeningens tiltak  

Tiltak/aktivitet 1: 

Utpeke valgkampansvarlig  

Ansvar: Styret 

Frist: 1/6-2019 

 

Tiltak/aktivitet 2: 

Møte medlemmene gjennom valgkampaktivitet som arbeidsplassbesøk, medlemsmøter og 
bruk av sosiale medier. 

Ansvar: Styret 

Frist: 1/10-2019 

 

Tiltak/aktivitet 3: 

Ha valgkamp som tema på representantskapet mai 2019 

Ansvar: Styret 

Frist: 1/6-2019 

 

Tiltak/aktivitet 4: 

Lage eget valgkampmateriell knyttet til lokal kulturpolitikk 

Ansvar: Styret 

Frist: 1/6-2019 
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Budsjett 2019 

 

Inntekter  
Kontingent, fane2 2 150 000 

Tilskudd landsdekkende forening 480 000 

Tilskudd landssamling/representantskap 80 000 

Tilskudd organisatorisk frikjøp 13 500 

Refusjon kontorutgifter HTV fra NTO 55 000 

Tilskudd pensjonistutvalg 7 000 

Tilskudd ny fane 10 000 

Renteinntekter og kundeutbytte Sparebank1 30 000 

Sum inntekter 2 825 500 

  

  

Lønnskostnader  
Frikjøp leder 100% 750 000 

Frikjøp organisasjonssekretær 50% 320 000 

Frikjøp klubbleder DNO&B 20% 115 000 

Frikjøp kasserer 10% 60 000 

Tapt arbeidsfortjeneste ungdomstillitsvalgt 25 000 

Sum lønnskostnader 1 270 000 

  

  

Driftskostnader  
Husleie 320 000 

Inventar 5 000 

Drift 4 000 

Bøker 20 000 

Tele/data 60 000 

Møter/reiser 150 000 

Porto/trykk 20 000 

Representantskap/årsmøte 370 000 

Kurs/konferanser 100 000 

Yrkesseksjon 50 000 

Styremøter 100 000 

Ungdom/lærlinger 30 000 

Pensjonister 20 000 

Medlemspleie/verving 80 000 

Politisk arbeid/valgkamp 20 000 

Lokale tiltak/klubber 80 000 

Kontingenter 120 000 

Gaver/markeringer 15 000 

Forsikringspremie 3 500 

Bevilgninger 61 500 

Bank og kortgebyrer 1 500 

Sum driftskostnader 1 630 500 

  

  

Resultat -75 000 
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Kommentarer til budsjettet 2019 

 

Budsjettet er satt opp med et negativt resultat kr. 75 000. 

 

Inntektssiden er relativt forutsigbar på de fleste poster. Hovedinntekten er medlemskontingent, og 

det budsjetterte beløpet skal være et forsiktig anslag, da vi er inne i en positiv trend i forhold til 

medlemsantallet. 

 

Når det gjelder lønnskostnader foreslår AU at det nye styret skal iverksette et arbeid med å vurdere 

lønnsnivået til leder, og styret har derfor lagt inn en høyere ramme på denne posten for å ta høyde 

for en økning. Det er viktig å merke seg at de budsjetterte beløpene på frikjøp også dekker 

arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader, og ikke faktisk utbetalt lønn. Leders brutto lønn i 2018 var  

kr. 498 612. 

 

Styret foreslår å videreføre alle øvrige frikjøp, da erfaringen med utbyttet av disse har vært at de har 

vært nødvendige og svært positive for foreningens arbeid. Beløpene er noe oppjustert fra fjoråret for 

å dekke frikjøp for hele året. Det foreslås også å legge inn en post til ungdom-/frilanstillitsvalgt, da vi 

nå har en i dette vervet som baserer en stor del av sin inntekt på frilans-arbeid. Styret synes det da er 

rimelig at man dekker for tapt inntekt for noe av tiden som legges ned til arbeid for fagforeningen. 

 

Driftskostnader er satt opp ut fra erfaringer fra fjoråret og noen planlagte økte kostnader på enkelte 

poster. Det er behov for noe innkjøp på tele/data. Det er budsjettert med å kunne legge et av 

representantskapene til et annet sted enn Oslo. Det er ambisjoner og planer om enda høyere 

aktivitet på kurs, konferanser og yrkesfaglig virksomhet. Samtidig er styrets innstilling til bevilgninger 

en del lavere enn tidligere år, med ønske om å fokusere de økonomiske midlene på foreningens eget 

arbeid for medlemmene.  
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Bevilgninger/medlemskap:  

 

Budsjettposten for bevilgninger for 2019 er satt til kr. 61.500 basert på at styret innstiller på følgende 
bevilgninger og medlemskap:  

 

Forslag til bevilgninger: 

1. Prøverommet støttes med kr 25.000,- 

2. Scenekunst.no støttes med kr 10.000,- 

3. Scenerommet.no støttes med kr 10.000,- 

4. Norsk Folkehjelp støttes med kr 2.500,- 

5. Fagforbundets barneby støttes med kr 2.500,- 

 

Forslag til medlemskap: 

1. Jernmedlemskap i Manifest Analyse kr 5.200,- 

2. Medlemskap i Østkanten Bluesklubb kr 1.300,- 

3. Medlemskap i Balansekunst kr 5.000,- 
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Innkomne forslag og søknader:  
  

1. Forslag om medlemskap i Balansekunst kr 10 000,- 
Innsendt av Elise Tunstrøm og Nora Hagen. 
Styrets innstilling: FTS meldes inn i Balansekunst med kontingent kr 5 000,-. 

  
2. Søknad om kr 10 000,- som en fast årlig støtte til Den Nationale Scenes Kabulprosjekt 

Innsendt av klubben på Den Nationale Scene. 
Styrets innstilling: Styret er i utgangspunktet positive til prosjektet, men ønsker at årsmøtet  
tar prosjektet opp til vurdering. Se også forslag 6. Fast årlig støtte kan ikke fastsettes, dette  
må opp til behandling hvert budsjettår. 

 

3. Søknad om kr 20 000,- i støtte til drift av Scenerommet.no 

Innsendt av Ola Erik Blæsterdalen søker om kr 20 000,- til drift og utvikling av nettsiden.   
  Styrets innstilling: Scenerommet.no støttes med kr 10 000,-. 
  

4. Forslag til handlingsplanen: Årsmøtet ber styret nedsette et arbeidsutvalg som arbeider med 
å sikre en fagutdanning for teatermalere.  
Innsendt av klubben Den Norske Opera & Ballett.  
Styrets innstilling: Forslaget legges inn i handlingsplanen. 

 
5. Forslag til handlingsplanen: Årsmøtet ber styret nedsette et arbeidsutvalg som arbeider med 

en strategi for å organisere frilansere og støtte opp om arbeidet med tariffavtaler i 
frilansbransjen.  
Innsendt av klubben Den Norske Opera & Ballett.  
Styrets innstilling: Årsmøtet ber styret nedsette et arbeidsutvalg som arbeider med en 
strategi for å organisere frilansere, og som skal se på muligheten for å opprette egne 
forum/nettverk/lag for frilansere. Forslaget legges inn i handlingsplanen.   

  
6. Søknad om støtte til Cubaprosjektet: Det søkes om et garantibeløp på kr 99 300,- for å 

kunne avholde workshop i teaterfag på Cuba i 2019.   
Innsendt av Cubakomiteen ved Mikael Gullikstad. 
Styrets innstilling: Styret er av den oppfatning at søkt beløp er for høyt for foreningens  
budsjett. Styret ber årsmøtet vurdere hvor stor del av budsjettet som kan vurderes brukt  
til solidaritetsprosjekter.  
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Tusen takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som har sendt inn bilder fra sin arbeidsplass! 


