
 

 

 
 
 
Kulturdepartementet 
e-post: postmottak@kud.dep.no  

Oslo, 14.12.2017 
 
Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen til arbeidet med ny kulturmelding 

Skuespiller- og danseralliansen ser fram til den nye kulturmeldingen som det nå arbeides med. Vi 

håper våre innspill blir tatt med i arbeidet Kulturdepartementet nå har satt i gang.  

 

Kulturmeldingens fundament 

Skuespiller- og danseralliansen anser kunst- og kulturlivet som et av de viktigste fundamentene for å 

sikre demokrati og ytringsfrihet i videreutviklingen av vårt samfunn. En sterk kunstner- kunst-, og 

kulturpolitikk som løfter disse prinsippene må være grunnlaget for den nye kulturmeldingen. 

 

Framtidig Kunstner- og kulturpolitikk 

Norge er vidstrakt og kunst- og kulturpolitikken er vel utbygd i mange sektorer, men har mindre 

fundament i andre. Den statlige kunst- og kulturpolitikken har direkte virkning på en danser eller 

skuespillers karriere. 

Når kulturpolitikk for de neste 15-20 årene skal formes, må det være sentralt for myndighetene å ha 
kunnskap om dagens situasjon, for å peile ut kursen fremover. 
 
Kreative yrker vil sannsynligvis stå sterkt også i tiden fremover.  Publikums og kunstneres 
møter gjennom danse- og teaterforestillinger vil være etterspurte kunstuttrykk også i en digital 
tidsalder.  Det må derfor i ny kulturmelding legges best mulig til rette for at dette feltet beholder og 
utvikler et høyt kunstnerisk nivå. 
 
Det følger av dette at det er viktig med utdanning av skuespillere og dansere på høyt nivå,  
samt at offentlig finansiering både av scenekunstinstitusjoner og det prosjektbaserte feltet står 
sterkt.  En ambisiøs kulturpolitikk bør favne over hele landet. 
 
Infrastruktur, fagmiljøer, tilrettelegging for kunstneres arbeids-metoder, -vilkår og -uttrykk må 
være bærende elementer i den statlige kulturpolitikken1. Å realisere en slik kulturpolitikk vil føre til 
bærekraftig samfunnsutvikling. 
 

Arbeidsmarkedet for frilans dansere og skuespillere 

Hoveddelen av skuespillere og dansere i Norge har ikke faste- eller åremålsstillinger.  

Arbeidssituasjonen for frilans dansere og skuespillere skiller seg betydelig fra det som er vanlig for 

andre arbeidstakere. Utøvende dansere og skuespillere ansettes i svært kortvarige engasjementer alt 

fra noen timer en dag, til dager eller uker.  

Stor bruk av midlertidig tilsetting og kortvarige oppdrag sikrer arbeidsgivere som 

scenekunstinstitusjoner, privat teatre, frie prosjekter og grupper, film, tv- og mediebransjen 

fleksibilitet og dynamikk i tilgang til kunstnerisk arbeidskraft. 

Imidlertid fører dette til at den enkelte kunstners arbeidskarriere blir svært oppstykket.  

 

                                                        
1 Ref. beskrivelse i Kulturdepartementets strategi Dans i hele landet 
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Dette får i særlig grad konsekvenser for manglende kontinuitet i karrieren, varierende 

inntektsforhold, uregelmessig opptjening av sosiale rettigheter som rett til sykepenger, 

foreldrepermisjon og pensjon2. Skuespiller- og danseralliansen ble opprettet i juni 2012 for å bedre 

denne situasjonen.  

 

I et fremtidig arbeidsliv kan det forventes at midlertidige tilsettinger vil utgjøre et stort omfang, 

kanskje større enn i dag. Ordningen som Skuespiller- og danseralliansen representerer vil det derfor 

være et stort behov for også i et slikt framtidsscenario.  

Styrket kompetanseutvikling3 og videreutvikling av kunstneres talent og karriere i Skuespiller- og 

danseralliansen i periodene mellom kunstneriske eksterne ansettelser, fører til at kunstnerne blir 

ettertraktede blant arbeids- og oppdragsgivere i hele landet, og i utlandet. Dette vil igjen kunne føre 

til økte inntekter av kunstnerisk arbeid. 

 

Økt mobilitet og visning av forestillinger i hele verden vil føre til økt verdiskapning. Som eksempel 

medvirket Skuespiller- og danseralliansens kunstnere i årene 2013-2016 i norske- og utenlandske 

danse- og teaterproduksjoner som besøkte totalt 39 ulike land og alle landets 19 fylker.  

 

Film, tv-drama og andre digitale uttrykksformer på plattformer vi ikke kjenner i dag, vil være mulige 

arbeidsområder for skuespillere og dansere i et 20 års tidsperspektiv. Å ivareta kunstneres 

rettigheter i den raske digitale utviklingen, må være en naturlig del av kultur- og kunstnerpolitikken i 

fremtiden. 

 

Det er i dag likevel tydelige forskjeller i hvor dansere og skuespillere har hovedvekt av arbeid på 

scenekunstområdet. Dette gjenspeiler dagens kulturpolitiske virkelighet, der dansekunst har 

hovedtyngden i det prosjektbaserte feltet finansiert gjennom tilskudd i Norsk kulturråd, og teater har 

hovedtyngden i scenekunstinstitusjoner finansiert i kap 323 Musikk og scenekunst. Se tabell utdrag 

for eksternt arbeid 2013-2016 vedlagt. En fremtidig kunstpolitikk må legge til rette for at både 

prosjektbasert dans og teater og scenekunstinstitusjoner kan videreutvikles som viktige 

arbeidsplasser. 

 

Vi ber Kulturdepartementet ta med våre innspill i arbeidet med ny kulturmelding, og ser fram til å 

delta i prosessen i møter og med nye innspill. 

 
Vennlig hilsen 

 
Tone Øvrebø Johannessen 
Daglig leder 
Skuespiller- og danseralliansen AS 
 
 

                                                        
2 Ref. Kunstens autonomi, kunstens økonomi, 2015 og vårt høringssvar 
3 Skuespiller- og danseralliansen har PRODA profesjonell dansetrening og Norsk Skuespillersenter som hovedsamarbeidsparter om 
kompetanseutviklende tilbud, samt en rekke andre samarbeidspartnere i Norge og utlandet. 



 

 

 
 
 
 
Vedlegg 
 

 

 Utdrag eksternt arbeid  DANSERE SKUESPILLERE 

Danser- og skuespillerarbeid 2013-2016 Snitt 4 år Snitt 4 år 

Prosjektbasert dans og teater 56 % 25 % 

Scenekunstinstitusjoner 25 % 54 % 

Privat teatre 5 % 2 % 

Utenlandske arbeidsgivere scenekunst 12 % 0,50 % 
*populasjonen er begrenset, fra 20 til totalt 32 kunstnere i perioden 2013-2016. 


