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Innspill til scenekunststrategi 
 
Fagforbundet Teater og Scene organiserer medlemmer som arbeider teknisk, administrativt og 
kunstnerisk ved scenekunstvirksomheter i hele Norge. Våre medlemmer arbeider med produksjon og 
fremføring av scenekunst i en rekke fagområder på verksteder, i administrasjonen og i scenerommet.    
 
Fagforbundet Teater og Scene (FTS) viser til tidligere innsendt innspill til scenekunststrategien. Vi ønsker 
å supplere med følgende tillegg om opera. 

Hvilke utfordringer for utvikling, produksjon og formidling av opera står 
operafeltet/scenekunstområdet overfor, og hvordan kan utfordringene løses? Gi eksempler. 
Etter over ett år med pandemi, sterke restriksjoner og forbud mot kulturarrangementer står 
operafeltet/scenekunstområdet overfor store utfordringer framover. Vi ser en kompetanseflukt fra 
bransjen, og vi har mistet ett år med lærlinger. Vi frykter færre unge vil søke seg 
operafeltet/scenekunstområdet i framtiden, og konsekvensene nedstengingen vil ha på lang sikt for 
kulturfeltet. Vi kan stå overfor store utfordringer med rekruttering og kompetanseoverføring. 

I hvilken grad publikum vil ønske å oppsøke opera og teater fysisk igjen gjenstår å se, men det er allerede 
kartlagt i undersøkelser at flere kan være avventende. At mange barn og unge ikke har fått oppleve 
opera og teater fysisk i denne perioden kan også få konsekvenser for i hvilken grad de vil oppsøke det 
når det igjen åpner opp. 

På operafeltet/scenekunstområdet var nesten alle Fagforbundets medlemmer permittert i flere måneder 
i 2020. I tillegg til å føre til store personlige økonomisk tap og stor psykisk belastning har det ført til tap 
av kompetanseutvikling.  

Noen av utfordringene kan løses ved å etablere offentlig godkjente utdanningsløp for de yrkene innen 
scenekunst som ikke har utdanningsmuligheter i Norge i dag. Den aller viktigste forutsetningen er stabile, 
forutsigbare rammevilkår for finansiering til institusjonene. Vi trenger også ekstra ressurser til 
operafeltet/scenekunstfeltet for å utvide antall lærlingeplasser og styrke oppfølgingen av lærlingene. 

Hvordan sikrer vi operainstitusjonene mot fremtidige krisesituasjoner? 
Ved å avvikle den såkalte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen vil man bidra til å sikre 
operainstitusjonene mot framtidige kriser. ABE-kuttet skaper en uforutsigbar framtid som er det 
motsatte av hva man trenger nå. Fagforbundet Teater og Scene mener også at man bør vurdere å 
utforme konkrete handlingsplaner, som kan gjøre operainstitusjonene bedre rustet til å håndtere 
krisesituasjoner i framtiden. Institusjonenes handlinger under starten av pandemien bar preg av en 
panikkreaksjon som skapte unødvendig problemer og utfordringer. 

 
Det må være tydelige signaler fra myndighetene både i forkant og i det en krise inntreffer om hva 
institusjonene kan forvente å få i krisehjelp, når de får det og hva regjeringen forventer at institusjonene 
leverer gjennom en krisesituasjon. Dialogen må være etablert og brukes for å sikre gode, beslutninger 



 

 

basert på kunnskap om feltet. Operainstitusjonene må også sikres et godt samarbeid med aktuelle 
aktører for å få nødvendige avklaringer for å fylle sine samfunnsoppdrag gjennom en krise. 

Vi trenger en økt satsning på institusjonenes egne ansatte, blant annet som designere o.l. Pandemien har 
bevist at vi i stor grad er avhengige av utenlandske designere og regi. Samtidig sitter det mye kunnskap 
og talent i operainstitusjonene. Det er derfor viktig at vi støtter og bygger opp om lokal kompetanse.  

Pandemien har lagt store begrensninger på muligheter for publikum i salene, og her har strømming vist 
seg å være ett uvurderlig hjelpemiddel. Det bør derfor satses på å bygge opp intern kompetanse på 
strømming blant ansatte som ønsker dette. 

Hvordan ønsker du at operafeltet skal se ut om 5-10 år? Kort beskrivelse 
Operainstitusjonene bør på alle måter være en motor ved igangsettingen av kulturfeltet når pandemien 
er over. Operafeltet i fremtiden bør være i fronten av norsk kulturliv, mer oppsøkende og inkluderende. 
Operainstitusjonene bør tilby forestillinger og kulturelle ressurser som appellerer til alle demografer i 
samfunnet. Fagforbundet Teater og Scene (FTS) mener den viktigste forutsetningen for produksjon og 
formidling av opera med høy kvalitet er trygge og forutsigbare rammevilkår.  

 

 
Mari Røsjø 
Foreningsleder 


