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Oslo, 27. oktober 2015 

 
 
Høringsinnspill til SVs kunst- og kulturpolitiske program 

 

Skuespiller- og danseralliansen takker for tilsendt utkast til SVs kulturpolitiske manifest "Kunsten å 

dele" som nå skal utvikles til SVs kunst- og kulturpolitiske program. Vi deltok også på presentasjonen 

av dette 22.6. i år. 

 

Det er opplagt for oss at SV må nevne Skuespiller- og danseralliansen under punktet om 

Kunstnerøkonomi og kunstpolitikk, og hva SV skal arbeide for i årene som kommer. 

 

Vi foreslår derfor at det legges inn et eget punkt om Skuespiller- og danseralliansen fra linje 275: 

 

Forslag til tekst: 

SV vil styrke Skuespiller- og danseralliansens tilskudd årlig slik at et betydelig antall frilans 

dansere og skuespillere kan omfattes av ordningen. Gjennom ansettelsen i Alliansen 

opptjener kunstnerne inntekt og sosiale rettigheter i periodene mellom kunstneriske 

engasjementer. Alliansen legger til rette for at frilanskunstnerne kan opprettholde og 

videreutvikle talent, kompetanse og kunstnerskap i et arbeidsmarked hvor kortvarige 

midlertidige ansettelser og oppdrag er hovedregelen.  

 

Kontakt med SV 

Alliansen har hatt positive møter med SVs kulturpolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell og presentert 

hvordan vi bidrar til å styrke frilans dansere og skuespilleres kunstnerskap og kompetanse i tillegg til 

at de opptjener inntekt og sosiale rettigheter i ansettelsesforholdet. 

 

Kort om Skuespiller- og danseralliansen: Fra prøveprosjekt til fast ordning 

Skuespiller- og danseralliansen ble opprettet i 2012 for å bedre frilans dansere og skuespilleres 

inntekts- og levevilkår. Opprettelsen var en direkte oppfølging av resultatet av Telemarkforskings 

inntektsundersøkelse blant kunstnere for 2006 som ble presentert i 2008.  

 

Kulturløftet II pkt 14 omtale: "Regjeringen vil støtte etableringen av en danse- og teaterallianse." 

  

Etter flere utredninger bevilget Stortinget i budsjett 2012 midler til oppstart i andre halvår.  

 



 

 

 

 

 

Skuespiller- og danseralliansen har vært et prøveprosjekt i redusert omfang for et begrenset antall 

kunstnere i perioden 2013-2015. Pr. oktober 2015 er 27 kunstnere ansatt i Skuespiller- og 

danseralliansen. 

 

I januar 2015 kom Vigdis Moe Skarstein med utredningen om kunstnerøkonomi, Kunstens autonomi,  

kunstens økonomi.  Skuespiller- og danseralliansen fremheves der som et tiltak det bør satses på 

fremover for å bedre vilkårene for dansere og skuespillere, ref kap. 4.5.4. Anbefalinger.  

 

Utredningen viser at særlig dansere har svært lav kunstnerisk inntekt og må kompensere for dette 

med annet arbeid. Skuespillere har også hatt en økning i kunstnerisk relatert arbeid siden forrige 

undersøkelse, og begge grupper har hatt en realnedgang i inntekt. 

 

Skuespiller- og danseralliansen ble av Kulturdepartementet bedt om å utarbeide en egenevaluering 

våren 2015. Hovedkonklusjonen fra evalueringen og spørreundersøkelse blant ansatte kunstnere 

utført av et eksternt firma, er at Alliansen fungerer etter hensikten og oppfattes som en meget 

positiv ordning blant kunstnerne. 

 

I forslag til statsbudsjett for 2016 er Skuespiller- og danseralliansen foreslått videreført etter 

prøveperioden og styrket med 1,6 millioner kroner av regjeringen.  

 

Etter endt prøveperiode er våre ambisjoner å trappe opp antall dansere og skuespillere som ansettes 

i Skuespiller- og danseralliansen til 100 innen utløpet av 2018. Det er viktig at ordningen omfatter et 

større antall frilans dansere og skuespillere, slik at den kan gi effekt inn i begge kunstnergrupper. En 

slik opptrapping krever årlige økte midler over statsbudsjettet.  

For 2016 ble det søkt om en økning på 8,6 millioner kroner slik at Alliansen kunne ansette nærmere 

40 nye kunstnere. Om forslaget på 1,6 millioner kroner blir vedtatt anslår vi å kunne ansette 4 nye 

kunstnere i 2016. 

 

Skuespiller- og danseralliansen står omtalt i proposisjonen på side 68, side 64 og side 101. (se 

vedlegg) 

 

Vi håper SV tar vårt innspill med videre, og inkluderer et punkt om Skuespiller- og danseralliansen i 

SVs kunst- og kulturpolitiske program. 

 

Vennlig hilsen 

Skuespiller- og danseralliansen AS 

      

Kirsti Camerer       Tone Øvrebø Johannessen 

Styreleder       Daglig leder 



 

 

 

 

 

 

 

Utdrag fra ulike kapitler med omtale av Skuespiller- og danseralliansen AS 
 
 
Prop 1 S (2015-2016) Kulturdepartementet  
 
 
Scenekunst - utfordringer og strategier 
 
S 68  
Skuespiller- og danseralliansen AS ble etablert som et treårig prøveprosjekt med helårsdrift i 2013–
2015. Prøveprosjektet er testet ut i begrenset omfang på et beskjedent antall kunstnere. Prosjektet 
har vist at ordningen oppfyller formålet og fungerer etter hensikten. Skuespiller- og danseralliansen 
foreslås videreført og utvidet i 2016. Se for øvrig egen omtale under avsnittet Kunstnerøkonomi. 
 
Kunstnerøkonomi – utfordringer og strategier 
S 64 
Skuespiller- og danseralliansen foreslås styrket og videreført i 2016. Alliansen legger til rette for at 
frilanskunstnerne kan opprettholde og videreutvikle talent, kompetanse og kunstnerskap i et 
arbeidsmarked hvor kortvarige midlertidige ansettelser og oppdrag er hovedregelen. Alliansen 
imøtekommer den dynamikk og fleksibilitet som arbeidsmarkedet etterspør innen scenekunst, tv og 
film, med tilgang til skuespillere og dansere med høy kunstnerisk kvalitet. 
 
Kap. 324. Post 78 Ymse faste tiltak 
S 101 
Som oppfølging av kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) 
foreslås tilskuddet til Skuespiller- og danseralliansen økt med 1,6 mill. kroner, jf. omtale under 
programkategori 08.20. 

 
 
 


