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STRATEGI 2013-2015  
 

Virksomhetsidé: 
Skuespiller- og danseralliansen AS skal sikre de 
tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og 
inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og 
oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting 
og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap 
om scenekunstens vilkår.  
 

 
Visjon: 
Alliansen skal favne et stort antall frilans dansere og 
skuespillere og bidra til at utøvende kunstnere kan 
utvikle bærekraftige profesjonelle karrierer uten 
faste ansettelser.  
Alliansen skal bidra til økt profesjonalisering og 
dynamikk på scenekunstområdet. 
 

 

Verdier: 
 
dynamisk  
 
kompetent 
 
imøtekommende 
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Hovedmål 1 Utvikling av organisasjonen og de kunstneriske ansatte 

Delmål: 

 Ansatte kunstnere skal bidra med innspill til og delta i alliansens 

kompetanseutviklende tilbud som kurs, workshops, 

mentorprosjekt, o.a. 

 Gjennom samlinger og andre felles møtepunkter skal de ansatte 

kunne dele erfaringer, styrke hverandre og få økt sin kompetanse. 

 Alliansen skal opparbeide godt omdømme blant kunstnere som 

ikke er ansatt i alliansen ved å invitere til deltakelse i 

mentorprosjekt, åpne kurs/workshops når det er plasser til det.  

 

Hovedmål 2 Utvikling av samarbeid med andre virksomheter 

Delmål: 

 Alliansen skal etablere samarbeid med NSS og PRODA og utvide 

antall samarbeidspartnere i Norge løpet av 2013. 

 Alliansen skal utvikle samarbeid med alliansene i Sverige i løpet 

av 2014. 

 

Hovedmål 3 Synliggjøring 
Delmål:  

 Alliansen skal skape forståelse hos bevilgende myndigheter og 

politikere for alliansens eksistens og behov for utvidelse før 2015 

 Alliansen skal jevnlig omtales i presse vedrørende relevante tema 

knyttet til virksomheten og de ansatte. 

 Alliansen skal utvikle nettsiden og profiler på sosiale medier for å 

synliggjøre virksomheten. 

 

Hovedmål 4 Utvikling av administrasjonen 

Delmål: 

 Alliansen skal ha en sunn økonomi, hvor budsjettet tar høyde for 

svingninger i kunstneriske arbeidsmuligheter for ansatte 

kunstnere. 

 Alliansen skal ha høy kompetanse i administrasjonen slik at 

oppgaver utføres på best mulig måte. 

 Alliansen skal investere i en kvalitetssikret database som 

håndterer søknadssystem med beregninger, permisjonssøknader, 

tidskontosystem koblet mot lønnssystem m.m. 

 Alliansen skal utvikle et godt grunnlag for evaluering av 

virksomheten og effekt for kunstnere, slik som statistikk som 

viser arbeidsomfanget for ansatte kunstnere når de er i 

permisjon.  
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