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frihet og definisjonene av arm
lengdes avstand i kulturpolitikken. 
Et blikk på situasjonen i Europa i 
2012 forteller oss at ingen humanis
tiske prosjekter noen gang kan tas 
for gitt. Norsk teater og orkester
forening vil fortsette sitt arbeid for 
vern om kunstens autonomi også i de 
kommende femti år.

Foreningens femte styreleder og 
 femte direktør takker alle forgjengere 
for innsatsen gjennom de første femti 
årene. Foreningsjubileer er i seg selv 
likevel ingen viktig begivenhet målt 
opp mot det vi er en støtte funksjon 
for: neste premiere, neste konsert, 
neste forestilling – formidlet til et 
stort publikum.

Oslo, mai 2012

Bernt Bauge, styreleder
Morten Gjelten, direktør

Da som nå var pensjonsspørsmål mye 
diskutert. Vi snakker om en forening 
som på sitt stiftelsesmøte vedtekts
festet å få ordnet opp i teatrenes pen
sjonssituasjon. Den gang handlet det 
om å få etablert verdige forhold. I dag 
handler det om å håndtere en drama
tisk voksende pensjonsforpliktelse.

Mye har skjedd på det kultur politiske 
området i disse femti årene. Selve 
politikkområdet er blitt viktigere, 
økonomien er blitt styrket, aktørene 
er blitt flere og infrastrukturen sta
dig bedre. Vi er inne i en periode som 
må karakteriseres som historisk når 
det gjelder utbygging av teatre, kon
serthus, operahus og kulturhus. Sam
tidig er det likevel slik at mange in
stitusjonsledere fremdeles føler at de 
må legitimere sin eksistens og betyd
ning med språk og eksempler hentet 
fra alle andre felt enn kunstens.

I vårt femtiende år er det stadig be
hov for diskusjoner om  kunstnerisk 

I 1962 stiftet 8 teatre De norske 
 teatres forening (Dntf). Navnet ble 
etter hvert endret til Norsk teater 
og orkesterforening (NTO) etter at 
symfoniorkestrene ble medlemmer 
i 1989. I jubileumsåret har forenin
gen 44 medlemmer innen profesjo
nell scenekunst og musikk som årlig 
når et publikum på rundt 2 og en halv 
million mennesker over hele landet.

Mye har skjedd på disse årene. Mye 
er oppnådd og mangt er endret. Fle
re av oppgavene stifterne gikk løs 
på er dog fremdeles på foreningens 
 arbeidsbord. Da som nå handler det 
om å være en troverdig og seriøs 
 arbeidsgiverpart i forhandlinger med 
arbeidstakerorganisasjoner og rettig
hetshavere.

NTO 50 år

«ET blIkk på SITuaSjONEN I EurOpa I 2012 
FOrTEllEr OSS aT  INgEN huMaNISTISkE 
prOSjEkTEr NOEN gaNg kaN TaS FOr gITT»Bernt Bauge Morten Gjelten 

Foto: Bjørn M
oe
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NTO Er EN arbEIDSgIVEr- Og INTErESSEOrgaNI-
SaSjON FOr prOFESjONEllE, OFFENTlIg STøTTEDE 
VIrkSOMhETEr INNEN MuSIkk Og ScENEkuNST. 

[start kap]

STyreTS 
 bereTNiNg 2011

Ved utgangen av 2011 hadde NTO 
44 medlemmer. Dette omfatter alle 
landets større offentlig støttede in
stitusjoner innenfor områdene teater, 
dans, opera og orkestermusikk. NTOs 
medlemmer sto i 2011 for 12.336 
forestillinger og samlet et publikum 
på 2.444.008. NTOs medlemmer sto 
i 2011 for en samlet årlig omsetning 
på over 2,6 milliarder kroner.

ArbeidSfred Og STAbile 
 rAmmebeTiNgelSer
I utkanten av et Europa som  kutter 
i kulturbudsjettene er det vans kelig 
ikke å beskrive situasjonen i Norge 
som tilfredsstillende. Mer enn til
fredsstillende vil mange si. Vi opple
ver stadig politisk konsensus rundt 
store spørsmål som fortsatt utvikling 
av kulturell infrastruktur og stabile 
rammebetingelser for virksomhetene. 
regjeringens målsetting om å arbeide 
mot at kulturdepartementets bud
sjett skal nå 1 % av bNp innen 2014, 
har også styrket den generelle økono
mien i norsk kulturliv.

Foreningens sentrale oppgaver knyt
tet til forhandlinger ble etter styrets 
oppfatning godt og forsvarlig ivare
tatt også i året som gikk. 2011 var et 
mellomoppgjør. NTOs overenskomster 
ble ferdigforhandlet innenfor fristene 
og uten mekling. Oppgjøret var høyere 
enn mange forventet, men resultatet 
var en direkte konsekvens av ramme
ne som fulgte av frontfaget og de øv
rige oppgjørene i samfunnet. Styret er 
tilfreds med at det er et godt og kon
struktivt klima mellom NTO og de ulike 
arbeidstakerorganisasjonene. Dermed 
preges hele tariffområdet av relativt 
få alvorlige arbeidskonflikter, og de 
fleste av disse løses i minnelighet.

PeNSjONSurO
Imidlertid er ikke Norge upåvirket av 
internasjonal økonomi. Den sterke 
reallønnsveksten har, i kombinasjon 
med et historisk lavt rentenivå, ført 
med seg store utfordringer når det 
gjelder utviklingen i pensjonskost
nadene. Situasjonen vi står i på pen
sjonsområdet er påvirket av histo

riske valg, nasjonal og internasjonal 
lov givning, utviklingen på andre og 
større tariffområder og ikke minst 
trender i internasjonal økonomi. I sum 
har dette skapt en kostnadsutvik
ling for våre medlemmer som ved 
inngangen til 2012 ikke kan anses 
bære kraftig. utfordringene knytter 
seg like mye til politikk som økonomi
styring, og vil kreve både kortsiktige 
tiltak og langsiktige løsninger. Fort
satt fokus på pensjon er og blir en av 
foreningens sentrale oppgaver fram
over. løsninger må finnes i god dialog 
med arbeids takerorganisasjonene og 
tilskudds partene.

fOrhOldeT Til SPekTer
Etter en runde på et drøyt år med 
strategivurderinger i styret ble det i 
2011 etablert en ny samarbeidsavtale 
med Spekter som presiserer områder 
for tettere samarbeid, og legger større 
ansvar for tariffarbeidet på Spekter. 
Den sentrale kunst og kulturpolitiske 
interessepolitikken for våre medlem
mer vil fortsatt bli ivaretatt av NTO.

Spekter arbeider med å etablere et 
sektorråd for kultur som vil håndtere 
overordnet interessepolitikk for sine 
medlemmer innen kultur og idrett. 
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Ved utgangen av 2011 var 33 1/3 % 
av stillingene i NTO besatt av menn 
og 66 2/3 % av kvinner. Tar man hen
syn til stillingsbrøkene blir årsverk
fordelingen 38 % mot 62 %. Stillingen 
som redaktør for www.scenekunst.no 
var besatt av en kvinne. Ved utgan
gen av 2011 var 44 % av styrets 
medlemmer menn og 56 % kvinner. 
av varamedlemmene var 75 % menn 
og 25 % kvinner.

fremTidSuTSikTer
Ved siden av tradisjonelle oppgaver 
knyttet til statsbudsjett og tariff
oppgjør, er alle sider ved pensjons
spørsmålet en prioritert arbeidsopp
gave foreningen tar med seg inn i 
2012. andre viktige saker er opp
følgingen av stortingsmeldingen om 
kultur, inkludering og deltaking, samt 
andre utvalg knyttet til bl.a. kultur 
og forskning og kulturpolitikken etter 
2014. I tillegg holder foreningen fort
satt varmt spørsmålet om moms på 
musikk og scenekunstområdet.

Styret forutsetter at NTO fortsatt skal 
bestå og videreutvikles. Foreningens 
informasjonsarbeid skal styrkes, og 
samarbeidet og arbeidsdelingen med 
Spekter utdypes. I 2012 feirer foren
ingen sitt 50 års jubileum, og styret 
ønsker å benytte de muligheter jubi
leet gir til å markere betydningen av 
foreningen og den samfunnssektor 
den representerer.

Oslo 23. april 2012
Bernt Bauge, Hanne Tømta, 

Cecilie Bjelland, Iren Reppen, Roar 
 Leinan, Elen Lein, Sven Åge Birkeland, 

 Kristian Seltun, Åse Ryvarden

etableringen av en ny forening i au
gust, med en rekke nye organisasjo
ner som deleiere og tilskuddsparter.

møTePlASSer
Det er en prioritert oppgave for foren
ingen å etablere og videreutvikle møte
plasser til bruk for medlemmene. I 2011 
ble det i tillegg til foreningens års
møte seminar arrangert bl.a. nettverks
samling for informasjons og markeds 
avdelinger, fagseminar om pensjon, og 
flere samlinger knyttet til NTOs rolle 
som sekretariatsleder for henholds
vis Norsk teaterlederforum (NTlF) og 
Norsk orkesterlederforum (NOlF).

økONOmi Og AdmiNiSTrASjON
årsregnskapet for 2011 er gjort opp 
med et underskudd på kr 355.617,. 
budsjettert underskudd var kr 
370.000,. Foreningens egenkapi
tal utgjør etter dette kr 3.501.219,. 
 Styret mener at årsregnskapet gir 
et riktig bilde av NTOs eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat.

kombinasjonen av forhandlingsansvar 
for 18 av våre 44 medlemmer og ar
beidet som interesseorganisasjon er 
arbeidsmessig ressurskrevende. NTO 
har ved inngangen til 2012 seks fast 
ansatte, samt delansvar for redaktør
stillingen i Scenekunst.no. To av stil
lingene har redusert prosentsats (hhv 
50 % og 80 %). utenforstående kon
sulenter benyttes når sakskomplekset 
krever det og økonomien tillater det.

Foreningens arbeidsmiljø betegnes 
som godt, og NTO driver ingen aktivi
teter som forurenser det ytre miljø.

Styret i NTO vil følge dette arbeidet 
tett, med sikte på å etablere et godt 
samarbeid og en fornuftig arbeids
deling mellom organisasjonene.

iNTereSSePOliTikk
Når det gjelder foreningens interesse
politiske arbeid kunne NTO nok en 
gang konstatere at regjeringen i 
statsbudsjettet for 2012 ser ut til 
å følge opp det Kulturløftet den har 
forpliktet seg til, og at budsjettet 
må kunne leses som politisk vilje til 
å opprettholde og styrke virksom
hetenes rammebetingelser.

Styret vurderer at foreningen har en 
god posisjon på det kulturpolitiske 
området, og oppfattes som en tydelig 
og seriøs aktør. Foreningen har god 
kontakt med både politiske miljøer 
og styringsverk, men blir inni mellom 
minnet på at kunstnerisk auto nomi 
og armlengdes avstand aldri må tas 
for gitt. utviklingen flere steder i 
 Europa gir grunn til bekymring, både 
når det gjelder rammebetingelser og 
politisk styring. Styret er opptatt av 
at NTO holder godt kontakt med re
levante miljøer og kolleger, på både 
nordisk og europeisk nivå.

iNfOrmASjONSArbeid
Med blikk på de kulturpolitiske utford
ringene framover har styret vært opp
tatt av å styrke og videreutvikle foren
ingens informasjonsarbeid. Tilsetting 
av ny informasjonsmedarbeider i NTO i 
2011 var et viktig tiltak her.

arbeidet med å utvide eiergrunnlaget 
i Scenekunst.no førte gledelig nok til 
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geNerell PriS- Og løNNS-
kOmPeNSASjON
Statsbudsjettet for 2012 ble i store 
trekk godt mottatt blant foreningens 
medlemmer. Det inneholdt etter NTOs 
vurdering en pris og lønnskompen
sasjon på omlag 3,1 % (mot 3,1 % 
i 2011, 3,2 % i 2010, 4,4 % i 2009, 
4,3 % i 2008 og 3,8 % i 2007).

Videre kunne man regne seg fram 
til en total volumøkning i rammetil
skuddet for våre medlemmer i 2012 
på 2,2 % mot 3,61 % i 2011, 10,82 % 
i 2010, 5,6 % i 2009, 6,8 % i 2008 
og 4,77 % i 2007. Med volum økning 
menes her «friske penger» eksklusiv 
den nevnte lønns og priskompensa
sjonen. 

PublikumSTAll 2011
NTOs medlemmer hadde i 2011 et 
samlet publikumstall på 2.444.008 
mot 2.244.727 i 2010. publikums
tallet i 2011 var 199.281 høyere enn 
i 2010, tilsvarende en økning på 8,88 
prosent.

Medlemmene på statsbudsjet
tets  kapittel 323 Musikk formål 
 hadde i 2011 et samlet publikums
tall på 493.914 mot 414.552 i 2010. 

publikums tallet i 2011 var 79.362 
høyere enn i 2010, tilsvarende en 
 økning på 19,14  prosent.

Medlemmene på statsbudsjettets 
 kapittel 324 Scenekunst formål  hadde 
i 2011 et samlet publikumstall på 
1.950.094 mot 1.830.175 i 2010. 
publikums tallet i 2011 var 119.919 
høyere enn i 2010, tilsvarende en 
 økning på 6,55 prosent.

Ettersom publikumstall går opp og 
ned fra det ene året til det  andre, fin
ner NTO det mer interessant å sam
menligne siste års tall mot snittet 
for de fire foregående år.  Dersom 
publikums tallet fro 2011 skal 
sammen lignes med snittallet for 
 fire årsperioden 2007 – 2010, må de 
medlemmene som ikke har rapportert 
for samtlige fire år trekkes ut ( Opera 
Sør, riks scenen, østfold Teater og 
 åarjelhsaemien Teatere). 

Når disse fire medlemmene er truk
ket ut, hadde NTOs medlemmer i 2011 
et samlet publikumstall på 2.417.348 
mot et snitt på 2.202.198 i fireårs
perioden 2007–2010. publikumstallet 
i 2011 var 215.150 høyere enn snittet 
i fireårs perioden 2007–2010, tilsva
rende en økning på 9,77 prosent.

NTO har 44 
MEDlEMMEr SOM 
bETalEr EN årlIg 
kONTINgENT TIl NTO. 
kONTINgENTEN 
uTgjør 0,3% aV 
DET OFFENTlIgE 
TIlSkuDDET INSTITu-
SjONEN MOTTar. 
kONTINgENTEN 
uTgjør årlIg 
MINIMuM 
kr. 20.000,- Og 
MakSIMuM 
kr. 400.000,- 

NTO MOTTOk I 
2011 bEVIlgNINg 
Fra kulTur-
DEparTEMENTET 
på kr. 426.000 
OVEr pOST 78: 
YMSE FaSTE TIlTak. 
I STaTS buDSjETTET 
FOr 2012 Er 
bEVIlgNINgEN 
FOrhøYET MED 3,1 % 
TIl kr. 439.000.

NøkkelTAll
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Konsertsalen, Kilden

Musikkformål
De syv orkestrene på kapittel 323 post 
70/71 hadde i 2011 et samlet publi
kumstall på 459.691 mot 374.761 
i 2010. publikumstallet i 2011 var 
84.930 høyere enn i 2010 til svarende 
en økning på 22,67 prosent. Sammen
lignet med snittet for fireårsperioden 
2007 – 2010 var økningen i 2011 på 
26,51 prosent.

på billetterte konserter viser publi
kumstallet for de syv  orkestrene en 

økning fra 2010 til 2011 på 16,71 
 prosent, og i forhold til fireårs
perioden 2007 – 2010 en økning på 
15,02  prosent.

Scenekunstformål
De sytten teatrene på kapittel 324 
post 01/70/71 hadde i 2011 et sam
let publikumstall på 1.514.499 mot 
1.443.751 i 2010. publikumstallet i 
2011 var 70.748 høyere enn i 2010 
tilsvarende en økning på 4,9 prosent. 
Sammenlignet med snittet for fireårs

perioden 2007 – 2010 var økningen i 
2011 på 7,16 prosent.

på billetterte forestillinger viser 
 publikumstallet for de sytten  teatrene 
en økning fra 2010 til 2011 på 
3,23  prosent, og i forhold til fireårs
perioden 2007 – 2010 en økning på 
5,72  prosent.

Foto: Kjartan-Bjelland
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på oppdrag fra departementet inn
hentet, sammenstilte og bearbei
det NTO de innrapporterte dataene 
for 2010. Det samme ble gjort for 
knutepunkt institusjonene på kapittel 
323 post 72.

En samordnet statistikk for hele 
scenekunstfeltet
NTO har i 2011 hatt prosjektansvar 
for utarbeidelsen av et nytt rapporte
ringssystem som omfatter alle virk
somheter innenfor scenekunst feltet 
som mottar statlige bevilgninger, 
enten rapporteringen skjer via NTO, 
Norsk scenekunstbruk (Den kulturelle 
skolesekken) eller Norsk kulturråd.

kulturdepartementet bevilget i 2010 
kr. 500.000, til prosjektet. Det nye 
systemet ble tatt i bruk av virksom
heter som rapporterer til NTO og 
Norsk scenekunstbruk fra og med 
rapportering for 2011. Virksom
heter som rapporterer til Norsk 
kultur råd vil komme med fra og med 
2012 rapporteringen.

NTOs medlemmer på kapittel 324 
Scenekunstformål må nå rapportere 
publikumstall på hver egenproduk
sjon og hver gjestespillproduksjon. 

årige årsrapporter for de ulike in
stitusjonene. Man vil også kunne 
sammenligne tallene for 2011 med 
fireårsnittet 2007–2010, og dette 
fire årsnittet med gjennomsnittene 
for tidligere år.

NTOs samarbeid med kulturdepar
tementet om resultatmål/resultat
indikatorer for årsrapportene fra in
stitusjonene under kapittel 323 post 
70 og 71 og kapittel 324 post 01, 70 
og 71 fortsatte i 2011. NTO samler 
for egen del også inn de samme data
ene for medlemmer på de to kapitle
ne som ikke er direkte pålagt av de
partementet å rapportere, samt for 
medlemmer under Norsk kulturråd. 
Dette skjer samtidig som de årlige 
budsjettsøknadene sendes departe
mentet.

kulturdepartementet innførte endrin
ger i resultatmålingen for teatrene i 
årsrapporteringen f.o.m. 2010. Disse 
endringene dreier seg om rapporte
ring av teatrenes publikumstall i Den 
kulturelle skolesekken, samt resultat
indikatorer på mangfold, likestilling 
og vedlikehold av bygningsmasse. For 
2011 er resultatindikatorer for Den 
kulturelle skolesekken tatt inn også i 
orkestrenes rapportering.

høriNgSuTTAlelSer Og 
 iNNSPill
NTO leverte i 2011 en uttalelse til 
kultur departementets arbeid med 
statsbudsjettet for 2012 og en 
hørings uttalelse til Stortingets kultur
komité om statsbudsjettet etter at 
dette ble lagt frem i oktober. I samme 
forbindelse hadde NTO høringsmøte 
i Stortinget. høringsuttalelsen følger 
som vedlegg til virksomhetsberet
ningen.

Organisasjonen utarbeidet også et 
lengre innspill til kulturdepartement
ets arbeid med den varslede stortings
meldingen om kultur og inkludering, 
delvis etter oppdrag fra departemen
tet. I tillegg ga NTO departementet 
sine skriftlige kommentarer til rap
porten Mangfold i kunst og  kultur. 
Syv punkts strategi mot 2020.

NTO leverte også en høringsuttalelse til 
post og teletilsynet i forbindelse med 
tilleggshøringen om ny forskrift om 
generelle tillatelser til bruk av frekven
ser, den såkalte fribruksforskriften.

reSulTATmåliNg Og STATiSTikk
på www.nto.no er all publikums
statistikk tilgjengelig, inkludert fler

[start kap]

VirkSOmheTS-
bereTNiNg 2011
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å innføre periodiske kvalitative eva
lueringer av musikk og scenekunst
institusjonene. NTO har i en årrekke 
vært i dialog med departementet om 
planene for fireårige evalueringer, og 
har foreslått fremgangsmåter. I stor
tingsmeldingen uttrykte departemen
tet ønsker om å samarbeide med NTO 
om metodene for kvalitetsevaluering. 
Departementet har gjennomført ar

hetene under Norsk kulturråd kom
mer med i det nye systemet, vil man 
kunne få en totalstatistikk for hele 
det offentlig støttede scenekunstfel
tet i Norge.

Evalueringer
I St.meld. nr. 32 Bak kulissene som 
kom i 2010, foreslo departementet 

publikumstall fra fylkene for Den 
kulturelle skolesekken ligger alle
rede inne på de aktuelle produksjo
nene når våre medlemmer starter 
sin innrapportering. Systemet gjør 
at man unngår dobbeltrapportering 
av pub li kumstall når et teater gjes
tes av et annet teater eller av en fri 
scenisk gruppe, da hver produksjon 
får et IDnummer. Når så virksom

Corps de Walk, Carte Blanche

Foto: Erik Berg
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kulTurmOmS
Som kjent ble det fra 1. juli 2010 inn
ført såkalt kulturmoms gjeldende for 
idrett, fornøyelsesparker og  museer. 
Scenekunst og musikk kom ikke inn 
under loven, som gir musene ut
gående moms på 8 % på billetter og 
fullt fradrag på 25 % på kjøp av varer 
og tjenester.

årsaken til at scenekunst og  musikk 
ikke fikk kulturmoms var at flere 
 organisasjoner som organiserer ar
rangører innen festivaler og musikk, 
samt private scener protesterte mot 
innføringen av kulturmoms. proteste
ne ble tatt til følge.

NTO engasjerte Ernst & Young og 
sendte i 2010 høringsuttalelse til 
 Finansdepartementet til forslaget om 
lovregler for den vedtatte innføringen 
av kulturmoms, der NTO argumen
terte sterkt for at avgiftsreglene også 
bør gjelde for scenekunst og musikk. 
Dessverre nådde ikke NTO frem med 
sitt syn.

på NTOs årsmøteseminar i juni 2011 
uttalte kulturministeren at man ar
beidet med saken.

NTO samlet høsten 2011 de tone
angivende organisasjonene som pro
testerte mot kulturmoms for å se 
om det var grunnlag for å be staten 
om mer inngående utredning av kon
sekvensene for de aktuelle organi
sasjonene ved innføring av kultur
moms. Flere av organisasjonene, om 
ikke alle, sluttet seg til en felles hen
vendelse utformet av NTO og over
sendt kulturdepartementet i januar 
2012.

forbundet), Norsk Skuespillerforbund 
og Norske Dansekunstnere.

NTOs forhandlingsutvalg ledes av 
 direktøren i NTO og besto ellers av:
• carl Morten amundsen, 

 Teatret Vårt
• Thomas gunnerud, National

theatret
• jan refsnes, Trøndelag Teater
• åse ryvarden, riksteatret
• anne Steen, Det Norske Teatret
• Tone Tjemsland, carte blanche
• Sven Torneberg, Oslo Nye Teater

Det økonomiske resultatet ble et opp
gjør innenfor en ramme på 3,9 %.

Det ble også gjennomført økonomis
ke oppgjør med alle forbund som ikke 
har hovedavtale med Spekter. I løpet 
av året ble det også holdt  møter med 
Norske Dramatikeres Forbund med 
sikte på revidering av denne avtalen. 
arbeidet fortsatte inn i 2012.

PeNSjON
NTO prioriterer fortsatt høyt arbeidet 
med å overvåke pensjonsforpliktelse
nes betydning for medlemmenes øko
nomi. årlige pensjonsseminar priorite
res fortsatt. Samarbeidsavtalen med 
Willis ble avviklet, og ny samarbeids
avtale inngått med rådgivningssel
skapet aFgpensjon. Ny konkurranse
utsetting må vurderes løpende. Flere 
ulike utviklingstrekk virker for tiden 
i samme retning, og gjør økte pen
sjonsforpliktelser til en svært kreven
de utfordring. Foreningen er opptatt 
av at det i denne sammenheng holdes 
god dialog både med kulturdeparte
mentet, og med arbeidslivets parter.

beidet med 4årige evalueringer av 
enkelte knutepunktinstitusjoner, men 
har foreløpig ikke fulgt opp forslaget 
om å innføre kvalitative evalueringer 
av teatrene og orkestrene.

TAriffSPørSmål

Spekter
Etter en runde på et drøyt år med 
strategivurderinger i styret ble det 
i 2011 etablert en ny samarbeids
avtale med Spekter som presiserer 
områder for tettere samarbeid, og 
legger større ansvar for tariffarbeidet 
på Spekter. Den sentrale kunst og 
kulturpolitiske interessepolitikken for 
våre medlemmer vil fortsatt bli ivare
tatt av NTO.

Spekter arbeider med å etablere et 
sektorråd for kultur som vil håndtere 
overordnet interessepolitikk for sine 
medlemmer innen kultur og idrett. 
NTO vil følge dette arbeidet tett, med 
sikte på å etablere et godt samarbeid 
og en fornuftig arbeidsdeling mellom 
organisasjonene.

NTOs direktør har i 2011 vært med
lem i Spekters Faglig råd (rådgivende 
forsamling i tariffspørsmål). Teater
sjef  Ellen horn er medlem av styret i 
Spekter.

Tariffforhandlingene 2011
Mellomoppgjøret 2011 ble gjennom
ført i et godt klima mellom realistis
ke parter, innenfor fristene og uten 
meg ling for forbundene innen lOStat 
(Norsk Tjenestemannslag, Musikernes 
Fellesorganisasjon (teatrene) og Fag
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Krzysztof Urbanski, Trondheim Symfoniorkester

på Det Norske Teatret. Temaet var 
«geografi og kjærlighet – om kunst
ens kår i institusjonsteaterNorge». 
I forbindelse med høstseminaret ble 
det arrangert et åpent seminar, først 
og fremst rettet mot studenter og 
lærere ved de tre høyere teaterut
danningene, men åpent for alle in
teresserte.

NTlF engasjerte seg i 2011 i teater
vitenskapens fremtid ved universite
tet i Oslo og uttrykte sin bekymring 
for fagets plass ved landets største 

tet og god deltagelse på sine arran
gementer. I tillegg til ledere fra NTOs 
medlemsteatre, er ledere fra Nrk 
radioteatret, Nrk Drama og Norsk 
Drama tikkfestival medlemmer i NTlF. 
Foreningen samler teaterlederne til 
to seminarer i året, og hvert annet år 
arrangeres en felles studie tur til ut
landet.

NTlFs vårseminar fant sted i bel
gia der man besøkte og samtalte 
med ledelsen ved fire teatre, samt 
ble introdusert til pEarlEs virksom
het. høstseminaret fant sted i Oslo 

OrkeSTerAVTAleN mellOm 
Nrk Og de fire STørSTe 
 SymfONiOrkeSTreNe
De fire største symfoniorkestrene, 
 OsloFilharmonien, Stiftelsen harmo
nien, Stavanger Symfoniorkester og 
Trondheim Symfoniorkester var til og 
med 2011 forpliktet gjennom stor
tingsvedtak til å la Nrk gjøre opptak 
og sende sine konserter. Fra 2012 
er denne forpliktelsen falt bort. Mel
lom 1994 og 2006 regulerte en av
tale mellom de fire orkestrene og Nrk 
at Nrk skulle betale forleggerne den 
påløpende ekstra noteleie for radio
overføringer av rettighetsbelagt ma
teriale. Nrk sa opp avtalen i 2006, og 
i 2010 nektet forleggerne de fire or
kestrene å la Nrk gjøre opptak av ret
tighetsbelagt materiale. Siden da har 
situasjonen vært preget av konflikt, 
og har ført til at Nrk har gjort bety
delig færre opptak av konserter fra de 
fire orkestrene.

Tanken om en felles avtale med nor
diske forleggerne er forlatt, og man 
regner med å måtte inngå avtaler 
med de enkelte forleggerne. NTO/
NOlF har i 2012 startet opp forhand
linger med Musikkforlaget. Forhand
lingene vil måtte innbefatte  avtale 
om rettigheter til bruk av digitale 
medier.

SekreTAriATSfuNkSjONer

Norsk teaterlederforum (NTLF)
NTOs rolle som sekretariat for Norsk 
teaterlederforum (NTlF) utgjør en ve
sentlig del av administrasjonens ar
beid. NTlF er et faglig møtested for 
teaterledere, og kan vise til kontinui

Foto: Jøran W
æ

rdahl
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fulle teaterpriser. NTO er ansvarlig 
 arrangør for utdelingen, og prisen 
er finansiert ved bevilgninger fra 
NTO og NTlF og ved at samtlige av 
NTOs medlemsteatre betaler 0,08 % 
av sitt årlige offentlige tilskudd. 
heddaprisen er et samarbeid mel
lom NTO, NTlF og haakon Mehrens 
fond til minne om aksel Waldemar 
johannessen. En fagjury oppnevnt 
av arbeidsutvalget i NTlF foresto i 
2011 arbeidet med  nominering og 
juryering. 

juryen besto i teatersesongen 
2010/2011 av:
• Thoralf berg
• keld hyldig
• Idalou larsen
• anette Therese pettersen
• petter rosenlund
• astrid Sletbakk
• kristian lykkeslet Strømskag

are kalvø og Iren reppen ledet pris
utdelingen.

Heddakomité
høsten 2011 vedtok styret i NTO at 
det skal opprettes en egen komité 
med faglig ansvar for heddaprisen. 
komiteen skal oppnevne jury, ut
arbeide overordnede retningslinjer 
for juryens arbeid, vurderer priska
tegorier og tildelingskriterier. Dette 
ansvaret har tidligere vært delegert 
til arbeidsutvalget i NTlF. I tillegg 
får komiteen nye oppgaver, som å 
kåre vinner av æresprisen og gjen
nomgå prisens formål og innretning. 
Målsettingen med endringene er å 
formalisere arbeidet med overord
nede spørsmål slik som prisens om

medlems orkestre deltar lederen for 
kringkastingsorkestret.

I 2011 var NOlFs viktigste sak Norsk 
komponistforenings utspill om andel 
norsk musikk spilt i orkestrene. NOlF 
arrangerte felles seminar med kom
ponistforeningen, noe som resulterte 
i en uttalelse fra NTO om orkestrene 
og norsk musikk som ble oversendt 
kulturministeren i 2011. I den for
bindelse nedsatte NOlF et forum for 
programsjefer i orkestrene som skal 
foreta vurderinger om orkestrenes re
pertoarpolitikk når det gjelder norsk
komponerte verker – særlig verker 
som er skrevet de siste 50 år.

NOlFs arbeidsutvalg 2011:
• håkon berge (leder), direktør 

 kristiansand Symfoniorkester
• Trude Marit risnes, direktør 

 Stavanger Symfoniorkester

heddAPriSeN 2011
bransjeprisen hEDDa ble delt ut søn
dag 18. september på Det Norske 
 Teatret i Oslo. Invitasjonene til pris
utdelingen gikk i 2011 ut til flere enn 
ved tidligere år, og alle de 465 sete
ne på teatrets hovescene var besatt. 
 arran gementet og festen ble karak
terisert som flott og prisen verdig. 
Nominasjonene og prisene fikk godt 
over det dobbelte av mediedekning 
sammenlignet med året før.

heddaprisen har som formål å he
dre fremragende prestasjoner i norsk 
scene kunst og stimulere til økt kvali
tet. Siden heddaprisen ble delt ut for 
første gang i 1994 har den etablert 
seg som en av Norges mest prestisje

universitet i en uttalelse til Det huma
nistiske fakultet ved universitetet.

NTlFs arbeidsutvalg 2011:
• Ellen horn (styreleder), teatersjef 

riksteatret
• Thomas gunnerud, direktør 

 Nationaltheatret
• Terje lyngstad, teatersjef Sogn og 

Fjordane Teater
• beate Stang aas, direktør 

 hålogaland Teater
• Ingrid Forthun (vara), teatersjef 

agder Teater
• jon refsdal Moe (vara), teatersjef 

black box Teater

Norsk orkesterlederforum (NOLF)
NOlF har som formål å være et 
kontakt forum for orkesterledere for 
gjensidig utveksling av erfaringer og 
for faglig utvikling.

NTOs rolle som sekretariat for NOlF 
er en viktig og miljøskapende del 
av administrasjonens arbeid. NOlF 
er et faglig møtested for orkester
ledere og kan vise til kontinuitet 
og god del tagelse på sine arrange
menter. I tillegg til ledere fra NTOs 

Håkon Berge, NOLFEllen Horn, NTLF

Foto: Sidsel Jørgensen

Foto: M
arianne O

tterdahl-Jensen
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fang og representativitet, forank
ring, eierskap og finansiering, men 
også å sikre supplerende kompetan
se utover den NTO og NTlF besitter. 
hedda komiteen ble oppnevnt i ja
nuar 2012.

møTePlASSer, NeTTVerk Og 
kOmPeTANSebyggiNg
En sentral del av foreningens arbeid 
er å engasjere flest mulig av med
lemmene i viktige bransjespørsmål 
og å styrke deres kompetanse i ar
beidsgiverspørsmål. I den sammen
heng er det viktig å etablere nett
verk og møteplasser. I tillegg til egne 
samlinger og seminarene for NTlFs 
og NOlFs medlemmer, har NTO i løpet 
av året stått som arrangør av en rek
ke større og mindre fagmøter. Foren
ingen er også medlem av og deltager 
i flere nasjonale og internasjonale 
nettverk og samarbeidsprosjekter. 
Oversikten som følger gir et bilde av 
omfanget.

NTOs årsmøte og 
 årsmøte seminar 2011
årsmøtet og årsmøteseminaret fant 
sted 15. juni på hotel continental 
i Oslo. på årsmøteseminaret rede
gjorde kulturminister anniken huit
feldt for sine tanker rundt kultur
løftet II. Direktør Morten gjelten tok 
for seg scenekunstdebatter og andre 
utfordringer, mens leder for Norsk 
 orkesterlederforums arbeidsutvalg 
håkon berge snakket om orkester
utfordringer «postpSu». Norsk 
kultur råds direktør anne aasheim 
snakket om Veien videre for kultur
rådet.

Henrik Mestad fikk Heddaprisen 

2011 for Beste mannlige hovedrolle

Foto: Bjørn Moe
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• Ole klemsdal, informasjonssjef, 
Den Nationale Scene

• Thine Sletbakk, markedssjef, 
 Nationaltheatret

• anne boukris, minoritetsforsker, 
rådgivende konsulent og prosjekt
leder, center for kunst og Inter
kultur, københavn

• Nanna rohweder, publikums
utvikler, Taastrup Teater, Danmark

enkelte teater sjefer og direktører som 
deltakere.

Innlederne på seminaret:
• benny Fredriksson, teatersjef, 

Stockholms Stadsteater
• Ingela roos, kommunikasjonssjef, 

Stockholm Stadsteater
• bjarte hjelmeland, teatersjef, 

Den Nationale Scene

Nettverkssamling for 
 informasjons- og markeds-
medarbeidere
NTO arrangerte nettverksseminar for 
teatrenes informasjons, salgs og 
markedsmedarbeidere på riksteatret 
14. og 15. juni 2011, som en opp
følging av seminaret som ble holdt 
i 2010.  Seminaret hadde som tittel 
«Teater – for hvem?» og hadde også 

Foto: Jon Michael Josefsen/Scanpix

Pulverheksa og julenissen, Riksteatret
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ble Nordiske Orkester dager arran
gert i reykjavik med Islands Symfoni
orkester som vertskap i det nye 
konsert huset harpa.

Nordisk teaterlederråd
Nordisk Teaterlederråd (NTlr) sin 
 hovedoppgave er å være et nettverk 
og et møtested for det nordiske sce
nekunstfeltets utvikling. NTlrs styre 
består av to medlemmer fra hvert 
land og utpekes av hvert lands orga
nisasjoner. hvert land forventes å la 
seg representere ved en teatersjef /
kunstnerisk leder og en direktør (eller 
annen medarbeider) fra det respek
tive lands teaterlederorganisasjon. 
rådet har sitt sete der sekretaria
tet ligger, og hvert nordisk land har 
 sekretariatet for en periode på to år 
etter rullerende ordning. landet som 
har sekretariatet utpeker styreleder 
og sekretær, og sekretariatslandet 
tar seg av rådets løpende virksomhet. 
Styret samles i utgangspunktet på 
forskjellige teatre i Norden to til tre 
ganger i året.

De norske representantene i styret 
var i 2011 teatersjef hanne  Tømta 
ved Nationaltheatret og direktør 
 Morten gjelten i NTO. Nordisk teater
lederråd hadde to møter i 2011.

Kunstens kvinner II
lederutviklingsprogrammet Kunst-
ens kvinner ble gjennomført som et 
forsøksprosjekt i 2008/2009, i et 
samarbeid mellom NTO og en rekke 
organisasjoner innenfor scenekunst, 
musikk og film/TV. hovedformålet 
med programmet var å bidra til økt 

• Njål berge, administrerende direk
tør, Indianer aS

• arne Nøst, teatersjef, rogaland 
 Teater

Pensjons- og 
 forsikringsseminar
I samarbeid med Vital Forsikring holdt 
NTO et pensjonsseminar 15.–16. sep
tember ved brageteatret i Drammen. 
på seminaret ble det redegjort for 
overgangen fra Vital til DNb og om 
finansresultatene. De øvrige tema
ene var: pensjonsreformen, fremtids
utsikter for offentlig tjenestepensjon 
inklusiv aFp, personalforsikringer, 
innrapportering av lønnsstatistikk, 
ajourhold, rapportering og nett portal 
og status for NrS/IFrS og videre
føring fra 2010.

PEARLE*
pEarlE* (Performing Arts  Employers 
Associations League Europe) er en 
europeisk organisasjon med hoved
sete i brussel som samler arbeids
givere og produsenter på musikk og 
scenekunstområdet, det vil si innen
for teater, opera, dans og orkester
musikk. Organisasjonen har som 
 regel to møter i året. Møtene i 2011 
ble holdt i budapest og Tallin. NTOs 
 direktør ble i 2011 valgt inn i styret i 
pEarlE*.

Nordiske orkesterdager
NTOs Trond Okkelmo er med i arbeids
utvalget for Nordiske Orkesterdager 
som holdes hvert år. I arbeids utvalget 
deltar også direktør roar leinan i 
Trondheim Symfoniorkester. I 2011 

rekruttering av kvinner til ledende 
stillinger innenfor scenekunst, mu
sikk, film og TV. programmet var or
ganisert med en prosjektleder og 
en styringsgruppe og ble mulig
gjort gjennom økonomisk støtte fra 
kultur departementet.

Departementet ga tilsagn om 1,5 
mill. kroner for å videreføre pro
grammet i 2010/2011. grunnet 
endringer i prosjektledelsen valgte 
referanse gruppen å gå en ny run
de med innhenting og vurdering 
av tilbud, noe som medvirket til at 
oppstarten av et nytt program ble 
forsinket. I desember 2011 ble pro
grammets plasser utlyst, og i april 
2012 starter 20 kvinner på kunst
ens kvinner 2. Det er planlagt fem 
helge samlinger med avslutning i de
sember 2012. koordineringsansva
ret for kunstens kvinner 2 er lagt 
til Norske Film og TVprodusenters 
forening.

Produsentutdanning
ledelse av film, TV og sceneproduk
sjon er et utdanningstilbud fra bI som 
gjennomføres i samarbeid med Norsk 
teater og orkesterforening, Danse 
og teatersentrum og Nordisk Film. 
NTO disponerte for andre år på rad 
en friplass på studiet til bruk for en 
ansatt på en av NTOs medlemsinsti
tusjoner. For studieåret 2011/2012 
gikk friplassen til en ansatt ved Sta
vanger Symfoniorkester.

Kulturen i kunnskapssamfunnet
NTO var en av flere samarbeidspart
nere bak konferansen «kulturen i 
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kunnskapssamfunnet» som fant sted 
på rikssscenen i desember. konfe
ransen var en del av regjeringens 
 Viten skaps år 2011 og hadde som mål 
å skape forståelse for kulturens nye 
rolle i det globale kunnskapssamfun
net. kunnskapsminister Tora aasland 
og biskop emeritus gunnar Stålsett 
var blant innlederne. Initiativtaker til 
konferansen var Musikkens studie
forbund.

iNfOrmASjONSkANAler Og 
SAmArbeid
NTO utvidet i 2011 staben med en 
person for bedre å kunne ivareta og 
utvikle organisasjonens informa
sjonsarbeid. I året som har gått har 
NTO økt omfanget på informasjons
utvekslingen med medlemmene og 
omverdenen, oppgradert og aktuali
sert sine hjemmesider, etablert nye 
informasjonskanaler og deltatt i flere 
debatter. I juni ble de nye hjemme
sidene for heddaprisen lansert, med 
informasjon og billedmateriale til 
bruk for media. høsten 2011 begynte 
NTO planleggingen av nye nettsider 
og ny grafisk profil.

Scenekunst.no
Norsk teater og orkesterfore
ning og Danse og teatersentrum 
(DTS) eide og finansierte nett stedet 
www.scenekunst.no fra 2002. I au
gust 2011 ble Foreningen scene
kunst.no etablert. Eierskap og finan
siering ligger nå under foreningen 
frem til august 2014, da tre års erfa
ring vil bli evaluert. Danse og teater
sentrum, Norske Dansekunstnere, 
Norske Dramatikeres Forbund, Norsk 

Omega and the Dear, Ingun Bjørns-

gaard Prosjekt, CODA, Den Norske 

Opera & Ballett

Foto: Erik Berg
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sponsormidler/gaver enn region/
landsdelsinstitusjonene og andre, 
mindre virksomheter, og musikk
feltet mottar mer enn teater. ca. 
65 % av de totale sponsormidlene/
gavene gikk til 7 store nasjonale 
institusjoner og nærmer 40 % til 
Den Norske Opera &ballett. Samt
lige nasjonale og regionale orkes
tre hadde sponsorinntekter/gaver 
i 2011. 16 institusjoner mottok 
ingen sponsorinntekter/gaver. av 
disse var det 14 teatre.

• Sponsorinntekter/gaver er kon
junkturavhengige. Siden 2008 har 
de totale sponsormidlene/gave
ne sunket med ca. 17 mill kroner, 
og gjennomsnittlig andel av totale 
driftsinntekter har sunket fra 2 til 
1,6 %.

For mer detaljerte tall vises det til 
hele undersøkelsen på www.nto.no.

Oslo, mai 2012

Morten Gjelten
Direktør

kartlagt forholdet mellom det eksi
sterende teaterfaglige utdannings
tilbudet på universitets og høyskole
nivå og de kvantitative og kvalitative 
behovene for høyere teaterfaglig 
kompetanse. Det ble utarbeidet et 
forslag som ble oversendt kunnskaps
departementet i desember 2009.

Ved årsskiftet 2010/2011 utlys
te departementet et utrednings
oppdrag som gikk til Telemarsk
forskning. NTO og NTlF var 
representert i refe ranse gruppen for 
utredningen sammen med de øvrige 
initiativ takerne. rapporten «Teater 
som fag, kall og yrke» forelå høsten 
2011 og ble presentert av prosjekt
leder Ole Marius hylland på NTlFs 
høst seminar i 2011.

Sponsorundersøkelse
Myndighetene oppfordrer institu
sjonene til å styrke egeninntektene, 
herunder sponsorinntekter. NTO har 
siden 2005 fulgt utviklingen i med
lemmenes gave og sponsorinntekter, 
basert på institusjonenes regnskaps
tall. hovedtallene for 2011 kan opp
summeres i følgende punkter:

• I 2011 mottok NTOs 44 medlem
mer samlet ca. 60 millioner kroner i 
sponsorinntekter/gaver.

• I gjennomsnitt mottok medlem
mene ca. 1,4 millioner kroner i 
sponsorinntekter/gaver.

• gjennomsnittlig andel sponsor
inntekter/gaver av totale drifts
inntekter var 1,6 %.

• Sponsormidler/gaver er ulikt for
delt. De store, nasjonale insti
tusjonene mottar generelt mer 

Sceneinstruktørforening, Norsk Skue
spillerforbund, Musikernes Fellesorga
nisasjon og Norsk teater og orkester
forening er medlemmer i foreningen 
og har representanter i styret.

Styret ansatte i juni 2011 Nanna 
 baldersheim som redaktør i tids
rommet 15.08.2011 til 30.07.2014.

I 2011 hadde nettavisen 52 090 
unike besøkende, en økning på over 
20 prosent fra 2010 og til sammen 
235 736 besøk, en økning på over 
9 prosent fra 2010.

Sceneweb
Nettportalen Sceneweb ble lansert i 
betaversjon høsten 2011. Sceneweb 
er et nettbasert dokumentasjons og 
informasjonsprosjekt med mål om å 
dokumentere, arkivere og formidle 
norsk scenekunstarv. Sceneweb eies 
av eies av Danse og teatersentrum 
og er støttet av Norsk scenekunst
bruk, Norsk kulturråd, utenriksdepar
tementet, bergen kommune og NTO.

uTredNiNger Og 
 uNderSøkelSer

Teaterfaglige utdanningstilbud 
og kompetansebehov
NTO og Norsk teaterlederforum 
tok i 2009 initiativ til å få utre
det  behovene for teaterfaglig 
 kompe tanse på universitets og høy
skolenivå sammen med Skuespiller
forbundet og scenekunstutdannin
gene ved kunsthøgskolen i Oslo, 
høgskolen i østfold og høgskolen i 
NordTrøndelag. Formålet var å få 
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geNerelT
NTO registrerer med tilfredshet at 
budsjettet på overordnet nivå fort
satt er forankret i regjeringens lovede 
Kulturløft frem mot 2014. Samtidig 
viderefører og styrker budsjettet det 
offentliges grunnleggende viktige 
rolle på kulturfeltet, en rolle det his
torisk sett har vært bred enighet om i 
Stortinget.

løNNS- Og PriSkOmPeNSASjON
NTO understreker også i år at reell 
lønns og priskompensasjon er det 
viktigste element i bevilgningene til 
våre medlemsinstitusjoner og deres 
mulighet til langsiktig arbeid med 
kunstnerisk utvikling og formidling.

NTO har de senere årene uttrykt til
fredshet med det vi oppfatter som 
regjeringens vilje til å opprettholde 
institusjonenes rammebetingelser. I 

TIl STOrTINgETS FaMIlIE- Og kulTurkOMITé 

uTTalElSE Fra NOrSk TEaTEr- Og OrkESTEr-
FOrENINg (NTO) I FOrbINDElSE MED prOp. 1 S 
FOr buDSjETTårET 2012

[start kap]

høriNgS uTTAlelSe 
Til STATSbudSjeTTeT 

lisere bort årsverk i verste fall får ne
gative kunstneriske konsekvenser.

Det dramatisk mest uforutsigbare 
elementet i dette bildet er knyttet til 
pensjon. De offentlige beregnings
forutsetningene for pensjonskost
nadene endres stadig utenfor vår 
kontroll. Omleggingen av pensjons
systemet og endrede regler fra 
Norsk regnskapsstiftelse for føring 
av pensjonskostnader påvirker våre 
medlemmers rammebetingelser på 
dramatisk vis. Dette gjelder særlig or
kestrene og teatrene på kapittel 323 
og 324 post 70 og 71, fordi disse har 
pensjonsavtaler tilsvarende offentlige 
tjenestepensjonsordninger.

NTO påpekte i sin uttalelse til kultur
ministeren foran statsbudsjettet for 
2012 at volumøkninger i rammen, i 
tillegg til lønns og priskompensasjon, 
kunne gi større mulighet til å møte 
veksten i brutto lønnskostnader, men 
konstaterer at slike volumøkninger 
ikke er en del av budsjettforslaget.

NTO anmoder komiteen fortsatt å 
være oppmerksom på at et tilstrek-
kelig høyt nivå på lønns- og priskom-
pensasjonen er en helt sentral forut-
setning for institusjonenes mulighet 

forslaget til statsbudsjett for 2012 er 
det lagt inn en lønns og priskompen
sasjon på om lag 3,1 %.

Den virkeligheten vi står i er at våre 
medlemmer inngår som del av et ar
beidsmarked hvor lønnsoppgjørene 
og utviklingen av pensjonskostnader 
de siste tiårene som hovedregel har 
oversteget veksten i tilskuddet.

2012 er et hovedoppgjør, og det er i 
skrivende stund vanskelig å spå om 
resultatet av dette tariffoppgjøret. 
prognosemiljøene – statsbudsjettet 
inkludert – antyder imidlertid at for
ventet lønnsvekst ligger høyere enn 
de nevnte 3,1. lav prisvekst kan mot
virke dette i noe grad, men vi min
ner om at opera, dans, orkestre og 
teatre er ekstremt personalintensive 
virksomheter hvor lønn, honorarer og 
pensjonskostnader utgjør hoveddelen 
av kostnadene, og hvor det å rasjona

Vedlegg Til Virk SOm heTS bereTNiNgeN  
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gen og tildeles midler derfra minst på 
2011nivået. NTO er enig i at det ikke 
bør opprettes en ny institusjon. Det er 
gledelig at departementet frem mot 
statsbudsjettet for 2013 vil vurdere 
om ett kor skal ha en spesiell rolle el
ler oppgave. 

NTO tillater seg å formode at det 
mest aktuelle koret vil være Det Nor-
ske Solistkor, men at det i nær dialog 
med koret bør avklares hvilke opp-
gaver det skal ha og de nødvendige 
økonomiske forutsetningene for at 
disse skal kunne utføres. NTO vil nok 
en gang understreke at profesjonali-
sering av kor er kulturpolitisk viktig, 
men at profesjonalisering av kor er 
noe annet enn et profesjonelt kor.

NTO deler departementets syn på at 
profesjonalisering av kor for orkestre
nes vedkommende må tas innenfor 
de bevilgede rammer, men slik pro
fesjonalisering hemmes selvsagt av 
at det ikke gis volumøkninger i ram
mene til dette formål for de aktuelle 
orkestrene i Trondheim, Stavanger og 
kristiansand som har søkt om ram
meøkninger til kor. I Oslo og bergen 
vil det være økonomisk styrking av 
henholdsvis Det Norske Solistkor og 
kor Vest som vil gi de to orkestrene 
økonomisk mulighet til å bruke profe
sjonelle kor.

regiONOPerA
Stavangerregionen er den eneste re
gionen med et symfoniorkester som 
ikke har en regionopera. Det nye kon
serthuset i Stavanger med orkester
grav skaper gode fysiske forutset
ninger for operavirksomhet. Fylket, 

garasjen). Disse byggesakene har ulik 
grad av statlig medvirkning på byg
gesiden, men staten vil være helt av
gjørende når det gjelder å etablere 
gode rammer for drift.

Flere av de store husene står også 
overfor særlige utfordringer når det 
gjelder vedlikehold og drift av selve 
bygningsmassen. 

NTO har tillit til at arbeidet med dis
se utfordringene fortsetter i dialog 
mellom departementet og virksom
hetene. NTO er i den sammenheng 
glad for det igangsatte arbeidet med 
nødvendig rehabilitering av National
theatret og en avklaring av en frem
tidig forvaltningsmodell.

Vi vil også gjøre komiteen oppmerk
som på at budsjettforslaget  heller 
ikke i år inneholder midler til helt 
nødvendige prosjekter ved Den Natio
nale Scene (bl.a. verksteder) og roga
land Teater (ombygging/lovpålagte 
rømningsveier). 

NTO anmoder komiteen om å under-
streke behovet for at kunstneriske 
og organisatoriske utfordringer blir 
vektlagt ved innflytting i nybygg, 
samt å be departementet om ytter-
ligere vekst på dette området i årene 
fremover, med tanke på de prosjek-
tene som skal realiseres.

PrOfeSjONelle kOr Og 
 PrOfeSjONAliSeriNg AV kOr
NTO ser positivt på at statsbudsjettet 
styrker kor ytterligere og at de fem 
korene som har fått ekstra midler 
også kan søke ensemblestøtteordnin

til fortsatt å kunne møte den almin-
nelige vekst i faste kostnader som 
lønn og pensjon, husutgifter og andre 
faste utgiftsposter. Kunstnerisk vekst 
og bedre formidling overfor publikum 
er avhengig av langsiktige og forut-
sigbare rammebetingelser. 

NTO ber komiteen merke seg de be-
tydelige utfordringer institusjonene 
står overfor som en følge av vår til-
knytning til offentlig tjenestepen-
sjonsordning.

bygNiNgSmeSSig iNfrASTruk-
Tur VS. drifT Og iNNhOld
I 2012 ferdigstilles kilden Teater og 
konserthus for Sørlandet, nytt kon
serthus i Stavanger og nytt teater 
og jazzhus i Molde. NTO er, som alltid 
når det reises nye bygg, opptatt av 
å understreke viktigheten av at de 
som skal produsere innhold til byg
gene sikres realistiske rammer, og at 
ulike kunstneriske og organisatoriske 
utfordringer ved innflytting blir tatt 
på alvor.

Flere byggesaker er på trappene. Det 
planlegges etterlengtede og vik
tige nye teaterbygg i bl.a. hamar, 
kauto keino og bergen (bITTeater

«kuNSTNErISk VEkST 
Og bEDrE FOrMIDlINg 
OVErFOr publIkuM Er 
aVhENgIg aV laNgSIk-
TIgE Og FOruTSIgbarE 
raMMEbETINgElSEr.»
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Det Norske Solistkor

NTO samlet i vår medlemmer av Norsk 
kulturhusnettverk til et møte, der 
det viste seg at de av medlemmene 
som var organisert som aksjeselska
per ønsket seg kulturmoms, mens for 
medlemmene som var organisert som 
kommunale bedrifter var problem
stillingen ikke aktuell.

kulTurmOmS fOr SceNekuNST 
Og muSikk
Som kjent ble det ikke innført kultur
moms for scenekunst og musikk. år
saken til dette var at en del organisa
sjoner protesterte mot forslaget om 
kulturmoms, og dessverre hadde ikke 
kulturmomsutvalget utredet godt 
nok de konsekvenser de protesteren
de organisasjonene var opptatt av.

Sandnes kulturhus og Stavanger 
Symfoniorkester er i dialog om eta
blering av operavirksomhet, men det
te er selvsagt et økonomisk spørsmål. 
Imidlertid ser det ut til at regionen er 
beredt på å ta sin andel av driften.

NTO anmoder komiteen om å be de-
partementet utrede spørsmålet om 
en regionopera i Stavanger.

Foto: Marte Christensen
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som autonomt kunst og kultur faglig 
organ.

I tråd med dette mener foreningen at 
hovedregelen om at institusjoner og 
virksomheter med fast årlig tilskudd 
ikke skal søke Norsk kulturråd om til-
skudd bør avvikles. Denne regelen 
innskrenker kulturrådets beslutnings
myndighet og virker i motsatt retning 
av det uttalte målet om å utvide rå
dets fullmakter.

Samtidig bidrar regelen til å semen
tere de tradisjonelle skillene mellom 
institusjonene og det frie feltet, i ste
det for å legge til rette for samarbeid. 
De siste årene har det vært en økning i 

NTO anmoder komiteen om å med-
virke til god fremdrift i arbeidet med 
å oppfylle scenekunstmeldingens mål 
om fult utbygd nettverk av region-
teatre i Norge.

NOrSk kulTurråd
I statsbudsjettet for 2011 ble det lagt 
opp til en klargjøring av ansvarsdelin
gen mellom det politiske nivået ved 
regjering og Storting og Norsk kultur
råd som kunst og kulturfaglig organ, 
og kulturrådet fikk formelt utvidede 
fullmakter.

NTO støtter intensjonen om å styrke 
kulturrådets beslutningsmyndighet 

NTO har i høst samlet de protesteren
de organisasjonene med sikte på en 
felles henvendelse til kulturdeparte
mentet om en nødvendig utredning, 
og de fleste organisasjonene har gitt 
sin tilslutning til en felles henven
delse.

NTO ber komiteen om å gi sin 
 tilslutning til anmodningen om 
 utredning.

regiONTeATreNe Og SceNe-
kuNSTmeldiNgeN
Det er nå over to år siden scenekunst
meldingen «bak kulissene» ble be
handlet i Stortinget. I meldingen lå 
det blant annet en intensjon om å 
utvikle regionteatermodeller i akers
hus, buskerud og østfold, med andre 
ord en 70/30fordeling mellom stat 
og region.

I henhold til forslaget til statsbudsjett 
for 2012 vil statens andel i akershus 
Teater utgjøre 65 prosent, i østfold 
Teater 65 prosent og i brageteatret 
64 prosent.

Det har lenge vært enighet mellom 
buskerud fylke og Drammen kom
mune om å opprette brageteatret 
som regionteater, noe som inne bærer 
at regionen ønsker å styrke teatrets 
fremtidige finansiering. NTO ba i sin 
uttalelse til kulturministeren i vår 
om at brageteatret for 2012 skulle 
opprettes som 70/30 teater. Det er 
gledelig at bevilgningen til teatret 
foreslås styrket, men med dagens 
gjennomføringshastighet vil det gå 
ytterligere tre år før statens andel er 
oppe i 70 prosent. Rock’n Roll Wolf, Trøndelag Teater

Foto: GT N
ergaard
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scenekunst utenom de produserende 
teatrene.

både som formidlere og coprodusen
ter av scenekunst med et nasjonalt 
og internasjonalt nedslagsfelt, og i 
kraft av den kompetansen de besit
ter, har de programmerende teatrene 
en betydning for utviklingen i scene
kunsten som ikke gjenspeiles i bevilg
ningsnivået.

NTO mener derfor at staten bør ta et 
større ansvar for finansieringen av de 
tre programmerende teatrene.

For å opprettholde aktiviteten har 
de programmerende teatrene fort
satt behov for økte programmerings
midler.

En styrking av de programmeren
de teatrene vil også bety en direkte 
styrking av vilkårene for uavhengige 
produksjonsenheter. Sammen med en 
styrking og politisk fristilling av mid
lene til scenekunst under kulturfon
det, vil en styrking av de program
merende teatrene dermed være blant 
de viktigste virkemidlene også for å 
styrke produksjon og formidling av 

antallet samarbeidsproduksjoner mel
lom institusjonene og uavhengige pro
duksjonsenheter. Nødvendige forut
setninger for at denne utviklingen skal 
fortsette, er at støtteordningene leg
ger til rette for samarbeid, og at mid
lene til scenekunst under kulturfondet 
styrkes samtidig som institusjonenes 
økonomiske rammevilkår for produk
sjon og formidling opprett holdes.

I forslaget til statsbudsjett for 2012 
foreslås en samlet økning til scene
kunst under kulturfondet på 7,1 mill 
kroner. av disse midlene er 4 mill. 
kroner øremerket dans. Det betyr 
at det av økningen nominelt gjen
står 3,1 mill kroner til fri disposisjon 
innenfor scenekunst, som tilsvarer 
en økning på 3,1 prosent – det sam
me som lønns og priskompensasjo
nen. kultur rådet har dermed svært 
begrenset handlingsrom til å styrke 
basisfinansieringen eller andre ord
ninger på grunnlag av selvstendige 
kunstfaglige vurderinger.

NTO etterlyser en reell økning til 
scene kunst under Kulturfondet til fri 
disposisjon for Kulturrådet.

de PrOgrAmmereNde 
 TeATreNe
Det er ikke foreslått noen økning ut
over pris og lønnskompensasjon for 
de tre programmerende teatrene – 
black box Teater, bIT Teatergarasjen 
og Teaterhuset avant garden. Disse 
teatrene fikk et nødvendig økono
misk løft i 2009, men bevilgningene 
har siden stagnert, og de kan heller 
ikke lenger søke kulturrådet om pro
sjektmidler.

Kunsten å bli tam, De Utvalgte, Black Box Teater
Foto: A

nn Iren Ødeby
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Nye frekVeNSbåNd fOr 
 TrådløSe mikrOfONer
post og teletilsynet har foreslått 
at bruken av trådløse mikrofoner i 
frekvensbåndet 800–820 Mhz skal 
opphøre fra 1.01.13. For flere av in
stitusjonene vil de nye forskriftene 
innebære omfattende investeringer i 
nytt utstyr og/eller ombygging av ek
sisterende utstyr – investeringer som 
NTO i uttalelse til kulturdepartemen
tet mente institusjonene bør kom
penseres for.

Temaet er ikke omtalt i statsbudsjet
tet, til tross for at de aktuelle insti
tusjonene må tilpasse seg omleggin
gen i løpet av 2012 dersom post og 
teletilsynets forslag skal iverksettes 
i 2013.

NTO anmoder komiteen om å bemer-
ke at institusjonene bør kompenseres 
for kostnader som følger av omleg-
gingen til nye frekvenser for trådløse 
mikrofoner.

Oslo, 21. oktober 2011
Norsk teater og orkesterforening

Bernt Bauge, styreleder
Morten Gjelten, direktør

plattformer ikke noe problem. For in
stitusjonene består utfordringene på 
dette området i manglende økono
misk handlingsrom til initiering og ut
prøving, samt å sikre kunstnernes de
res rettigheter til egne åndsverk. For 
orkestrene og DNO&b er rettighets
spørsmålet løst ved at rettighetene er 
kjøpt fri av arbeidsgiver. For skuespil
lere og dansere finnes ennå ikke slike 
avtaler, men det kan forhandles om 
rettigheter i konkrete tilfeller.

både forrige og nåværende kultur
minister har vært opptatt av mulig
hetene til å overføre opera, teater 
og konsertproduksjoner direkte/eller 
i opptak til landets digitale kinoer. I 
tillegg kommer mulighetene til å ta 
i bruk en rekke digitale plattformer. 
Flere av NTOs institusjoner hadde 
søkt om midler i budsjettsøknaden 
for 2012. NTO poengterte i uttalel
sen til kulturdepartementet i vår at 
midler eventuelt kunne bevilges til 
pilot prosjekter utenom rammen for 
å komme i gang med slik formidling 
i Norge.

Ingen midler er foreslått til slike pilot
prosjekter i statsbudsjettet, og tema
et er heller ikke omtalt. Det er således 
 liten sammenheng mellom kultur
politiske ønsker og økonomiske mu
ligheter.

NTO ber komiteen om å medvirke til 
at det kan gjennomføres pilotpro-
sjekter for overføringer av opera-, 
 teater- og konsertproduksjoner til ki-
noer, storskjermer og andre digitale 
medier.

NOrSk SceNekuNSTbruk – 
 fOrmidliNg Til bArN Og uNge
I dag er alle fylkene unntatt Oslo med 
i Norsk Scenekunstbruks refusjons 
og formidlingsordning. Men nettopp 
i Oslo er andelen av minoritetsspråk
lige elever i skolen desidert størst av 
samtlige fylker, og derfor er det ek
stra viktig at Oslo kommer med også 
ut fra et mangfoldssynspunkt.

NTO mener at Norsk Scenekunstbruk 
bør styrkes for å øke refusjons- og 
formidlingsordningen og inkludere 
Oslo i ordningen.

iNTerNASjONAl VirkSOmheT
Foran statsbudsjettet for 2011 ba 
NTO om at kulturdepartementet ini
tierte en samlet gjennomgang av 
kunstpolitiske og utenrikspolitiske 
virkemidler og tiltak for å fremme in
ternasjonalt samarbeid og utveks
ling av scenekunst med andre land. 
lignende synspunkter fremmet NTO 
også i høringsuttalelsen til St. meld. 
nr. 32 i 2009. Foran statsbudsjettet 
for 2012 viste NTO til tidligere syns
punkter og at man savnet tilbake
melding fra departementet. Slik til
bakemelding er heller ikke kommet i 
forslag til statsbudsjett for 2012.

NTO anmoder komiteen om å be 
 departementet ta initiativ til en slik 
gjennomgang.

TrANSmiSjONer Til kiNOer, 
STOrSkjermer Og ANdre 
 digiTAle medier
Teknologisk sett er overføring av 
scene kunst og musikk på nye digitale 
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reSulTATregNSkAP 2011
(Beløp i NOK)

NOTe regNSkAP 2011 regNSkAP 2010

Medlemskontingenter 5 813 465 5 491 619

Offentlig tilskudd 426 000 413 000

Div. inntekter 42 126 3 565

Sum driftsinntekt 6 281 591 5 908 184

 

kostnader v/arbeidskraft 1 4 019 211 3 397 895

kostnader v/lokaler 760 708 732 962

refusjon av husleie, lys og varme fra DTS/NSkb 380 354 366 488

revisjons og regnskapshonorar 1 31 500 38 750

kontorholdskostnader/konsulenthonorar 2 806 271 723 147

kontingenter 43 033 38 890

reise og diett/adm 335 681 239 616

Forhandlinger/tariffarbeid 33 475 43 784

Seminarer/styret/årsmøte 3 499 479 471 638

Nettsiden, Orgdot aS 412 160 192 059

hedda 175 000 175 000

avskrivning 4 44 524 57 374

Tap på fordringer 5 0 0

[start kap]

årSregNSkAP
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NOTe regNSkAP 2011 regNSkAP 2010

Sum driftskostnad 6 780 688 5 744 627

Driftsresultat 499 097 163 557

annen renteinntekt 146 329 108 523

annen finanskostnad 2 849 5 175

355 617

Ordinært resultat 355 617 266 905

 

årsresultat 355 617 266 905

Disponering (dekning) av årsresultatet

avsatt til annen egenkapital 355 617 266 905

Sum disponert (dekket) 355 617 266 905
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bAlANSe Pr. 31.12.2011
(Beløp i NOK)

NOTe 2011 2010

EIENDElEr

anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4 72 736 90 624

Sum varige driftsmidler 72 736 90 624

Sum anleggsmidler 72 736 90 624

Omløpsmidler

Fordringer

andre fordringer 5 7 978 0

Sum fordringer 7 978 0

bankinnskudd og kontanter 6 7 172 290 6 558 621

bankinnskudd Oumidler 6 780 634 758 749

Sum bankinnskudd og kontanter 7 952 924 7 317 370

Sum omløpsmidler 7 960 902 7 317 370

SuM EIENDElEr 8 033 638 7 407 994

EgENkapITal Og gjElD

Egenkapital 

Opptjent egenkapital

annen egenkapital 7 3 501 219 3 856 836

Sum opptjent egenkapital 3 501 219 3 856 836

Sum egenkapital 3 501 219 3 856 836
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gjeld

kortsiktig gjeld 9

hEDDa 35 053 192 613

Skyldige offentlige avgifter 8 323 801 174 904

Scenekort 457 101 354 886

kursmidler kD 6 559 6 559

Tilskudd fra kD – (Statistikkdatabase) 210 412 500 000

Tilskudd fra kD – (kunstens kvinner) 1 500 000 750 000

Foreningen Scenekunst.no 15 867 0

Norsk Orkesterlederforum 81 433 54 000

Skyldig feriepenger 394 141 346 284

Mellomværende med tillitsmannsordningen 26 343 5 461

Mellomværende med DTS (husleiedepositum) 162 282 159 107

ubenyttede Oumidler 780 634 758 749

annen kortsiktig gjeld 591 478 259 517

Sum kortsiktig gjeld 4 532 418 3 551 158

Sum gjeld 4 532 418 3 551 158

SuM EgENkapITal Og gjElD 8 033 638 7 407 994

Oslo, 23. april 2012

Cecilie Bjelland
Styremedlem

Elen Lein
Styremedlem

Åse Ryvarden
Styremedlem

Roar Leinan
Styremedlem

Kristian Seltun
Styremedlem

Morten Gjelten
Direktør

Hanne Tømta  
Styrenestleder

Bernt Bauge
Styreleder

Iren Reppen
Styremedlem

Sven Åge Birkeland
Styremedlem
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NOTer Til 
 regNSkAPeT

regNSkAPSPriNSiPPer 
årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med følgende regnskapsprinsipper. 

iNNTekTer 
Inntekter ved offentlig tilskudd og 
kontingenter vurderes til virkelig 
verdi av vederlaget. Inntektsføring 
av offentlig tilskudd skjer på mot
takelsestidspunktet og kontingenter 
inntektsføres ved faktureringstids
punkt.

klASSifiSeriNg AV 
 bAlANSePOSTer 
Eiendeler bestemt til varig eie  eller 
bruk er klassifisert som anleggs
midler. Fordringer klassifiseres som 
omløpsmidler hvis de skal tilbake
betales i løpet av ett år. For gjeld er 
analoge kriterier lagt til grunn. 

ANleggSmidler
Varige driftsmidler balanseføres og 
avskrives lineært over driftsmidlenes 
forventede levetid dersom de har an
tatt levetid over 3 år og har en kost
pris som overstiger kr 15 000. Ved
likehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende. påkostninger eller forbedrin
ger tillegges driftsmidlets kostpris 
og avskrives i takt med driftsmidlet. 
Skillet mellom vedlikehold og påkost

ning/forbedring regnes i forhold til 
driftsmidlets stand ved kjøp av drifts
midlet.

hvis balanseført verdi er høyere enn 
både salgsverdi og gjenvinnbart 
 beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/
eie), foretas det nedskrivning til det 
 høyeste av salgsverdi og gjenvinn
bart beløp.

utgifter til leie av driftsmidler kost
nadsføres. Forskuddsbetalinger 
balanseføres som forskudds betalt 
kostnad, og fordeles over leie
perioden.

fOrdriNger
kundefordringer og andre fordringer 
er oppført i balansen til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forven
tet tap. avsetning for tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger 
av de enkelte fordringene. I tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer 
en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap. påregnelig tap. avsetning 
til påregnelig tap gjøres på grunnlag 
av en individuell vurdering av de en
kelte fordringene. I tillegg gjøres det 
for øvrige kundefordringer en uspesi
fisert avsetning for å dekke antatt 
tap.

PeNSjONSfOrPlikTelSer
Selskapet er pliktig til å ha obligato
risk tjenestepensjon og har pensjons
avtale gjennom en forsikringsavtale. 
pensjonsforpliktelser og pensjons
midlene er ikke oppført i regnska
pet. årets betalte premie er bokført i 
 resultatregnskapet med kr. 413.237,

fOrVAlTede midler
Midler foreningen forvalter på vegne 
av medlemmer eller andre føres i egne 
balanselinjer. De er klassifisert som 
kortsiktig gjeld. Mottakelse og for
bruk av midler balanseføres løpende.

Det gjelder følgende prosjekter:
kontonr. 1512 Norsk Orkesterleder

forum
kontonr. 1513 Danse og teater

sentrum
kontonr. 1514 Foreningen 

Scenekunst.no
kontonr. 1515 heddaprisutdeling
kontonr. 1516 Scenekortordningen
kontonr. 1517 kursmidler fra kultur

departementet
kontonr. 1518 Tilskudd fra kultur

departementet – 
Statistikkdatabase

kontonr. 1519 Tilskudd fra kultur
departementet – 
kunstens kvinner
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OffeNTlig TilSkudd 2011

2011 2010

Ordinært tilskudd fra kirke og kulturdepartementet 426 000 413 000

426 000 413 000

NOTe 1. kOSTNAder V/ArbeidSkrAfT

2011 2010

lønn 3 166 193 2 861 398

annen kostnadsgodtgjørelse 0 0

arbeidsgiveravgift 547 550 501 175

påløpt feriepenger 388 340 293 747

pensjonskostnader 413 237 355 629

refusjoner, NaV og DTS 500 709 619 679

andre lønnsrelaterte ytelser 4600 5625

Sum kostnader v/arbeidskraft 4 019 211 3 397 895

gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret er 5 personer.

Ytelser til ledende personer og revisor 2011 2010

Daglig leder 667 041 640 896

revisjonshonorar (inkl. mva) 31 500 38 750

NTOstyrets medlemmer mottar ikke honorar.

Note 2. Kontorholdskostnader

2011 2010

kontorutgifter 181 977 94 887

Tilskudd til «prøverommet» 20 000 20 000
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2011 2010

Nordisk Dramatikerpris 0 19 350

årlig audition 20 087 19 721

aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 30 528 37 966

Telefon, datakomm etc. 106 270 100 737

porto 5 720 5 908

ITdrift og konsulenthonorar 391 140 396 212

gaver og blomster 23 142 13 308

Forsikringspremie 27 407 15 058

Sum kontorholdskostnader 806 271 723 147

NOTe 3. SemiNAr/STyreT/årSmøTer

2011 2010

Styre og årsmøter 270 395 318 869

refusjon til styremedlemmene 59 755 51 226

Seminar NTOmedlemsarrangement 160 940 57 235

kurs og opplæring, egne ansatte 8 389 44 308

Sum seminar/styret/årsmøter 499 479 471 638

NOTe 4. VArige drifTSmidler

2011 2010

bokført verdi 01.01.2011 90 624 90 184

Tilgang kjøpte driftsmidler 26 636 57 814

avgang solgte driftsmidler 0 0

bokført verdi 31.12 117 260 147 998

avskrivninger ordinære 44 524 57 374

balanseført verdi pr. 31.12 72 736 90 624
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NOTe 5 kuNdefOrdriNger

2011 2010

Til gode reiseforskudd & honorar 7 978 0

Til gode lønnsmidler redaktør Scenekunst.no 0 0

Sum kundefordringer 7 978 0

NOTe 6. bANkiNNSkudd, kONTANTer Og ligNeNde

2011 2010

kontanter 2 004 1 686

bankinnskudd 5024.05.19299 2 677 206 2 288 016

bedriftssparekonto 3 948 915 3 834 658

Depositumskonto 316 297 309 946

bankinnskudd for skattetrekk 227 868 124 315

bankinnskudd Oumidler 780 634 758 749

Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 7 952 924 7 317 370

Depositumskonto er fordelt mellom NTO og Danse og teatersentrum for husleie.

NOTe 7. egeNkAPiTAl

2011 2010

balanse pr. 01.01.2011 3 856 836 3 589 931

Overskudd/underskudd 355 617 266 905

balanse pr. 31.12.2011 3 501 219 3 856 836
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NOTe 8. OffeNTlige AVgifTer

2011 2010

Forskuddstrekk 135 544 35 706

Skyldig arbeidsgiveravgift 181 013 86 789

påløpt arb.g.avgift av feriepenger 7 244 52 409

Sum offentlige avgifter 323 801 174 904

NOTe 9 ANNeN kOrTSikTig gjeld

2011 2010

Norsk orkesterlederforum 81 433 54 000

Danse og teatersentrum 162 283 159 107

Mellomværende med tillitsmannsordningen 26 344 5 461

Foreningen Scenekunst.no 15 866 0

Skyldige feriepenger 394 141 346 284

hEDDa 35 053 192 613

Scenekort 457 101 354 886

kursmidler kkD 6 559 6 559

Tilskudd fra kD til statistikkdatabase 210 412 500 000

Tilskudd fra kD til kunstens kvinner 1 500 000 750 000

annen kortsiktig gjeld 591 479 259 517

ubenyttede Oumidler 780 634 758 749

Sum annen kortsiktig gjeld 4 208 617 3 376 254

Sum gjeld 4 532 418 3 551 158
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revisors beretning
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§ 1: fOrmål
NTO er en arbeidsgiver og interesseforening for profe
sjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og 
scene kunst.

NTO skal:
•	 bistå	medlemmene	ved	forhandlinger	med	arbeidstaker-	

og interesseorganisasjoner.
•	 etter	medlemmenes	ønske	på	deres	vegne	forhandle	og	

slutte avtaler med arbeidstaker og interesseorganisa
sjoner, samt med andre vare og tjenesteleverandører

•	 arbeide	for	at	medlemsorganisasjonene	utvikler	seg	som	
profesjonelle og effektive arbeidsgivere og styrker sin 
kompetanse som formidlere av musikk og scenekunst.

•	 arbeide	for	at	kunstneriske	hensyn	er	grunnlaget	for	de	
beslutninger som blir fattet av tilskuddmyndigheter, og 
i forhandlinger med arbeidstaker og interesseorganisa
sjoner.

•	 vektlegge	sektorens	betydning	overfor	stat,	fylke	og	
kommune, og overfor allmennheten.

•	 søke	innflytelse	som	en	toneangivende	og	troverdig	part	
i spørsmål som angår sektoren.

•	 ha	som	mål	at	profesjonell	kunst	skal	være	tilgjengelig	
for flest mulig.

•	 bidra	aktivt	til	å	bygge	og	vedlikeholde		nasjonale,	
 nordiske og internasjonale nettverk på musikk og 
scene kunstområdet.

§ 2: medlemSkAP
Som medlemmer av NTO kan opptas profesjonelle, offentlig 
støttede virksomheter som produserer, programmerer eller 
formidler musikk og scenekunst. Medlemskap skal godkjen
nes av styret.

§ 3: årSmøTeT
årsmøtet er foreningens høyeste organ.

årsmøtet innkalles ordinært en gang årlig innen 1. juli.

årsmøtet ledes av en ordstyrer valgt av årsmøtet ved 
 møtets begynnelse.

årsmøtet velger to av de stemmeberettigede årsmøte
deltagerne til å underskrive protokollen.

Medlemmene har mellom 1 – en – og 4 – fire stemmer på 
årsmøtet beregnet i forhold til størrelsen på årskontingen
ten det enkelte medlem betaler til foreningen.

Medlemmene kan møte på årsmøtet med det antall repre
sentanter som medlemmets stemmetall representerer. En 
representant kan gjennom skriftlig fullmakt stille med flere 
stemmer fra egen virksomhet.

årsmøtet vedtar antall stemmer for hvert medlem for 
 perioden fram til og med neste ordinære årsmøte.

NTOs VedTekTer
(Sist revidert på årsmøte i NTO 15. juni 2006.)
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§ 7: AdmiNiSTrASjON
Foreningens administrasjon holder til i Oslo. Foreningens 
 direktør tilsettes av styret. Direktøren er styrets sekretær 
og er ansvarlig for forvaltningen av foreningen.

§ 8: medlemSkONTiNgeNT
NTO bærer selv sine utgifter. årsmøtet fastsetter den år
lige kontingentramme. Styret fastsetter innenfor vedtatt 
r amme det enkelte medlems kontingent. Ved fordeling av 
kontingenten tas det utgangspunkt i forholdet mellom 
medlemmenes offentlige tilskudd.

§ 9: AVSTemmiNg På årSmøTeT
Vedtak på årsmøtet gjøres ved alminnelig flertall. Ved
tak om endringer i foreningens vedtekter og oppløsning 
av  foreningen krever 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning 
av foreningen må gjøres i 2 – to – påfølgende ordinære 
 årsmøter.

§ 10: årSmøTe
årsmøtet
1) behandler foreningens:

a) årsmelding
b) årsregnskap
c) vedtekter
d) neste års kontingentramme
e) andre saker som fremlegges av styret

2) vedtar antall stemmer for hvert medlem for perioden 
fram til og med neste ordinære årsmøte.

3) velger for perioden fra årsmøte til årsmøte:
a) 9 – ni – medlemmer og 4 – fire – faste numerisk 

 valgte vara medlemmer til styret
b) styrets leder og nestleder
c) valgkomité på 3 – tre – medlemmer med vedtak om 

hvem som sammenkaller komiteen
d) revisor

§ 4: årSmøTeTS OPPgAVer
årsmøtet behandler foreningens kontingentramme, regn
skap for foreningens virksomhet og styrets beretning, 
samt andre saker som styret og valgkomiteen legger frem 
for årsmøtet i samsvar med vedtektens § 10, eller for et 
ekstra ordinært årsmøte.

§ 5: STyre
Styret velges av årsmøtet for ett år ad gangen. Styret 
 består av 9 – ni – medlemmer og 4 faste numerisk valgte 
varamedlemmer. 2 – to – av styremedlemmene må repre
sentere orkestrene, og 7– sju – velges blant foreningens 
øvrige medlemmer. Minst 1 – en – av varamedlemmene 
skal representere orkestrene.

Styrets leder og nestleder velges særskilt. Styret bør sam
mensettes slik at det på en hensiktsmessig måte best mulig 
kan representere medlemmenes fellesinteresser og de en
kelte medlemmenes egenart.

§ 6: STyreTS VirkSOmheT
Styret vedtar budsjettet og leder foreningens virksomhet 
og bærer ansvar for at denne drives og utvikles best mulig.

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller et 
flertall i styret krever det.

Styret er vedtaksdyktig når minst 6 – seks –  medlemmer 
er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved 
stemme likhet avgjør lederens stemme voteringsresultatet.

Styret velger 2 – to – styremedlemmer som sammen med 
leder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg. Styret opp
nevner foreningens forhandlingsutvalg.

Til møte i styret eller arbeidsutvalg kan styrets leder inn
kalle en representant for et medlem som antas særlig 
 interessert i en sak som er oppført på dagsorden.

Styret kan utferdige instruks for foreningens direktør.
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[start kap]

NTOs 
medlemmer

fOrVAlTNiNgSbedrifT
kap. 324 Scenekunstformål, post 01:
• riksteatret

NASjONAle iNSTiTuSjONer
kap. 324 Scenekunstformål, post 70:
• Den Nationale Scene
• Den Norske Opera & ballett 
• Det Norske Teatret 
• Nationaltheatret

NASjONAle iNSTiTuSjONer 
kap. 323 Musikkformål, post 70:
• OsloFilharmonien
• Stiftelsen harmonien

regiON- Og lANdSdelS-
iNSTiTuSjONer 
kap. 324  Scenekunstformål, post 71:
• agder Teater
• carte blanche
• haugesund Teater
• hordaland Teater
• hålogaland Teater
• Nordland Teater
• NordTrøndelag Teater
• rogaland Teater
• Sogn og Fjordane Teater
• Teater Ibsen

• Teater Innlandet
• Teatret Vårt
• Trøndelag Teater

regiON- Og lANdSdelS-
iNSTiTuSjONer
kap. 323 Musikk formål, post 71:
• Det Norske blåseensemble
• kristiansand Symfoniorkester
• Nordnorsk Opera og Symfoni

orkester
• Stavanger Symfoniorkester
• Trondheim Symfoniorkester

regiONOPerA
kap. 324 Scenekunstformål, post 73:
• Opera Sør
• Den Nye Opera

NASjONAl iNSTiTuSjON
kap. 324 Scene kunstformål, post 78:
• Dansens hus

NASjONAl iNSTiTuSjON
kap. 323  Musikkformål, post 78:
• riksscenen

ANdre SceNekuNSTiNSTiTu-
SjONer Og muSikkeNSembler
kap. 324 Scenekunstformål, post 78:
• akershus Teater
• bIT Teatergarasjen
• black box Teater
• brageteatret
• Dramatikkens hus
• Norsk Scenekunstbruk
• Teaterhuset avant garden
• Teater Manu 
• østfold Teater

kap. 323  Musikkformål, post 78:
• Det Norske kammerorkester

kap. 320  allmenne kulturformål, 
post 56 Norsk kulturfond:
• bIT 20 Ensemble

kap. 320  allmenne kulturformål, 
post 53  Sametinget: 
• beaivváš Sámi Nášunálateáhter 
• åarjelhsaemien Teatere

kap. 320  allmenne kulturformål, 
post 74:
• Det Norske Solistkor 

TeATeriNSTiTuSjON som mottar 
årlig støtte fra Oslo kommune:
• Oslo Nye Teater
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Storgt. 10 B, N-0155 Oslo
+47 23 10 09 90
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OM NTO
NTO ER EN ARB NTERESSE ORGANISASJON FOR 
PROFESJONELL MUSIKK OG SCENEKUNST.

NTO HAR 44 MEDLEMMER INNENFOR TEATER, DANS, OPERA, 

MEDLEMMENE BESTÅR AV NASJONALE OG REGIONALE 
INSTITUSJONER INNEN TEATER, OPERA, ORKESTER OG DANS 
SAMT OFFENTLIG STØTTEDE PROGRAMMERENDE TEATRE, 
PRODUSERENDE TEATRE, PROFESJONELLE KOR, ENSEMBLER OG 
ORKESTRE.
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