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

Deres ref. 18/663-3 
 

Oslo, 20. mars 2019 

Innledning 

Skuespiller- og danseralliansen takker for muligheten til å gi innspill til Kulturdepartementets arbeid 
med en strategi for scenekunst. 
Styret i SKUDA har diskutert utfordringer på scenekunstområdet i styremøtet 19.2.19. 
Som bakgrunn for flere av våre synspunkter har vi brukt det statistiske materialet Skuespiller- og 
danseralliansen utarbeider årlig på basis av opplysningene de ansatte kunstnerne gir om arbeid- og 
oppdrag de har i scenekunstbransjen. 
Fra opprettelsen av Skuespiller- og danseralliansen i 2012 fram til i dag, har antallet kunstnere økt fra 
20 til 82. I perioden 2016-2018 var veksten på 55 personer.  
I våre henvisninger til statistikken som følger vedlagt, har vi benyttet 2018 tall der informasjonen er 
samlet fra 41 dansere og 41 skuespillere. 
 
Med bakgrunn i vår kunnskap og kompetanse om hvordan 82 ulike kunstnerkarrierer ser ut, har vi en 
god oversikt over hvordan scenekunstfeltet fungerer, er i utvikling og endring. Vi fanger også opp 
tendenser til trender og ser utfordringer i bransjen fra et annet ståsted enn kunstnerne selv og deres 
arbeids- og oppdragsgivere. Denne kunnskapen og kompetansen er det vi har benyttet til dette 
innspillet. 
 

Kunst og ytringsfrihet 

Det legges i kulturmeldingen Kulturens kraft, St.meld.nr. 8. betydelig vekt på at kunst er frie ytringer 
som beskyttes av ytringsfrihetsprinsippet i Grunnloven. I lys av den siste tidens diskusjoner og 
standpunkter i forbindelse med forestillingen Ways of Seeing på Black Box teater, er vi bekymret for 
tendenser i samfunnsutviklingen som søker å begrense ytringsfriheten generelt og den kunstneriske 
friheten spesielt. I utarbeidelsen av en ny scenekunststrategi er det derfor mer enn noen gang behov 
for at kulturdepartementet og regjeringen stiller seg bak at scenekunst er frie ytringer som beskyttes 
av Grunnloven. Dette må komme tydelig fram som noe som ikke kan fravikes, selv om kunsten 
oppleves ubehagelig eller provoserende for enkeltpersoner eller organisasjoner. 
I tillegg skal prinsippet om "armlengdes avstand" forhindre sammenblanding av interesser og 
bevilgninger. 
 

Nasjonale mål 
De nasjonale målene det vises spesifikt til for scenekunst og strategien, mener SKUDA allerede i stor 
grad er gjeldende også i dag. En scenekunststrategi som konsentreres om tiltak for økt visning og 
formidling ønskes velkommen, men SKUDA mener at kunstnerne må ha mulighet til kunstnerisk 
forskning og utvikling, kompetanse og trening for å skape kunstneriske produksjoner av ypperste 
kvalitet. Mulighet for kontinuitet i fordypningen i det kunstneriske arbeidet er forutsetning for å 
oppnå kvalitet på høyeste nivå. Kontinuitet og fordypning krever at det kunstneriske arbeidet 
utvikles over lengre tid.  
 
For å holde vårt innspill forholdsvis kort, viser vi til vårt innspill til kunstnermeldingen. Vi diskuterer 
derfor ikke de nasjonale målene inngående her. 
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Finansiering  
Et viktig moment i utarbeidelsen av en strategi for scenekunst er finansiering og potensialet for økte 
rammer. Invitasjonen fra Kulturdepartementet kan leses slik at det ikke kommer mer midler til 
scenekunstfeltet, men at departementet ser for seg en endring i bruk av midlene, eller en 
omfordeling av disse.   
 
Dagens finansieringsmodeller av nasjonale, region- landsdelsinstitusjoner, programmerende scener 
og andre tiltak på scenekunstområdet er under press, ref. omtalen i Kulturens kraft St.meld.nr. 8 om 
at statens andel skal ned og at fylkenes andel skal opp.  
En overføring av midler fra stat til fylker er imidlertid ikke en garanti for at midlene i fremtiden forblir 
benyttet til scenekunst, eller til kultur i det hele tatt. Det vil kunne bli økt konkurranse om midlene til  
kunst- og kulturmidler på regionnivå mellom kunstformer, og også mellom regionteatre, det 
prosjektbaserte feltet og amatører.  
Departementets skisserte mål og ønskene om økt samarbeid, økt visning og formidling kan uten økte 
midler, i realiteten føre til en omfordeling av ressurser.  
 
Andre sentrale finansieringskilder til scenekunstfeltet er: 

- Norsk Kulturfond med sine avsetninger til: fri scenekunst for dans og teater, kunstnerskap 

(tidl.: basisfinansieringsordningen), gjestespill/formidling og arrangørstøtte 

- Fond for Lyd og Bilde prosjektstøtte og gjenopptakelsesstøtte 

- Fond for utøvende kunstneres prosjektstøtte  

- Spenn.no til produksjoner i den kulturelle skolesekken; produksjonsstøtte og 

tilrettelegging/gjenopptakelsesstøtte  

- UDs reisestøtteordning gjennom stikk.no  

I tillegg kommer lokale/regionale støtteordninger, men disse har begrensede ressurser.  
 

Strukturelle utfordringer 
Dansekunst preges av svak infrastruktur.  Hovedvekten av produksjonene skapes i det 
prosjektbaserte feltet.  
Dette feltet er underfinansiert og de enkelte prosjektene har derfor ikke sterke administrative 
funksjoner som er viktige forutsetninger for å inngå profesjonelle samarbeid som ofte krever tid og 
økonomi. 
På teaterområdet utgjør de offentlig finansierte teatrene, nasjonale-, som regionteatre en betydelig 
infrastruktur og ikke minst betydelige arbeidsgivere. Det prosjektbaserte teaterfeltet har lignende 
utfordringer som danseprosjektene. 
 

Trender vi kan se utvikle seg:  

- Basisgruppene representerer fastere arbeidsgivere hvor de fleste gruppene ansetter utøvere, 

og hvor man som utøver ofte tilknyttes flere produksjoner. Likevel er det også i 

basisgruppene oppdelte produksjonsperioder, gjerne som residensopphold i utlandet. 

Forskriften for basisordningen som ble endret i januar 2019 med endret navn til Fri 

scenekunst- kunstnerskap, legger opp til en radikal endring av ordningen. Endringen kan 

leses som en oppfølging av tendensen på det prosjektbaserte feltet.  

Ved å endre ordningen slik, kan kompanier som samarbeider med andre aktører i inn- og 

utland miste både langsiktighet og kontinuitet. 
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- Det prosjektbaserte dansefeltet preges nå av koreografer, flere kollektive samarbeid, og 

økende grad av enkeltstående/små kunstneriske team med stadig bytte av 

samarbeidspartnere. 

- Prosjektbaserte teaterproduksjoner har mer enn på danseområdet i lengre tid vært preget av 

at man som utøver ikke ansettes men knyttes til prosjektet som selvstendig 

næringsdrivende. 

- Produksjoner som blir vist i Den kulturelle skolesekken kan få turneer i flere fylker, og 

produksjonene kan få et betydelig lengre liv. Dette er positivt for de medvirkende utøverne  

som får kontinuitet i arbeidssituasjonen og lengre kontrakter med samme forestilling. Som 

vist i kap. om visning og formidling ble det i 2018 vist vesentlig flere teaterforestillinger enn 

danseforestillinger gjennom Norsk Scenekunstbruk i Den kulturelle skolesekken. 

- Økt grad av selvstendig næringsdrivende virksomhet også for utøvere som i realiteten burde 

være arbeidstakere hos arbeidsgivere, men pga prosjektenes finansiering og beskjedne drift 

oppretter man enkeltpersonforetak og fakturerer hverandre.  

Skuespiller- og danseralliansen 
Arbeidslivet på scenekunstområdet preges av at stadig flere arbeids- og oppdragsforhold blir korte 
og oppdelte. 
Teatrene øker ikke antallet fast ansatte skuespillere og dansere. 
I dette landskapet har Skuespiller- og danseralliansen stor betydning.  
SKUDA bidrar gjennom sin virksomhet til dynamikk og fleksibilitet for arbeidsgiverne på 
scenekunstområdet, samtidig som kunstnerne i SKUDA kan utvikle sin karriere med noe mer 
forutsigbarhet.  
Gevinsten av Skuespiller- og danseralliansen er at flere utøvere kan fokusere på kunstnerskapet, 
karrieren og kompetansen sin. Det vil igjen lede til høy kvalitet på produksjoner de medvirker i, og 
dermed bidrar SKUDA indirekte til målet om at det skal skapes kunst av ypperste kvalitet. 
I tillegg kan man som ansatt i SKUDA være lønnet når man skriver søknader og forbereder seg til de 
neste produksjonene. Dette gir positive synergier videre inn i hele scenekunstfeltet. 
 
Tilknytning i arbeids- og oppdragsforholdene 
Mangel på ressurser fører til at mange prosjekter, koreografer eller andre som initierer produksjoner 
ikke påtar seg arbeidsgiveransvaret selv når det er opplagt at de medvirkende ikke leverer tjenester 
av næringsdrivende karakter. Dette leder til et økende press på medvirkende til å fakturere til 
prosjektet, såkalt «falsk næringsdrivende». Fakturering leder ikke til økt honorar, men tap av sosiale 
rettigheter.  
Privatteatre inngår også avtaler der utøverne må fakturere, ikke være lønnsmottakere. 
 
SKUDAs statistikk 2018 
Det utøvende arbeidet blant danserne i SKUDA: 
55,3% av er gjort i prosjektbasert dans, 25 % ved scenekunstinstitusjoner med offentlig finansiering 
og 8,9% ved privatteatre. Danserne har vært engasjert hos arbeids- og oppdragsgivere i 15 fylker og 3 
land i 2018. 
Det utøvende arbeidet blant skuespillerne i SKUDA: 
51,1 % av er gjort ved scenekunstinstitusjoner med offentlig finansiering, 17,7 % i prosjektbasert 
teater og 8,3% ved privatteatre. 
Skuespillerne har vært engasjert hos arbeids- og oppdragsgivere i 17 fylker og 1 land i 2018. 
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Tilknytningsformer: 
Skuespillerne i SKUDA hadde 61,1% av sitt arbeid som arbeidstakere og 38,9% som selvstendig 
næringsdrivende, mens danserne i SKUDA hadde 56,6% av sitt arbeid som arbeidstakere og 43,4% 
som selvstendig næringsdrivende. Dette er en endring sett i forhold til perioden 2013-2017 hvor 
snittet for de 5 årene lå på i overkant av 70% arbeidstaker og underkant av 30% selvstendig 
næringsdrivende for begge grupper. For danserne kan dette henge sammen med at den store 
andelen av arbeidet gjøres i det prosjektbaserte feltet hvor færre operer som arbeidsgivere enn 
tidligere, og arbeid ved privatteatre.  
 
For skuespillerne kan dette henge sammen med at arbeid som ikke gjøres ved 
scenekunstinstitusjonene gjøres som selvstendig næringsdrivende. Eks; lydbok, dubbing, 
prosjektbasert arbeid og arbeid ved privatteatre. 
Tallene baseres på kunstnernes egenrapportering. 

 

Produksjonsforhold, prøvelokaler og residenser   

Den store forskjellen på det prosjektbaserte danse- og teaterfeltet og scenekunstinstitusjonene er 
tilgang til egnede arbeidslokaler som prøvesaler, ressurser til produsentfunksjon, markedsføring og 
salg, scene- og evt avtaler om faste spillesteder for turné. I tillegg har teatrene personalavdeling og 
som regel kostyme, scenografi og teknikk in house.  
 
Alle disse funksjonene må frie prosjekter knytte til seg pr prosjekt, ofte med svært lite midler til 
honorering. En styrking av de prosjektbaserte virksomhetenes administrative funksjoner krever økte 
midler til Kulturrådets tilskuddsordninger slik at de administrative funksjonene ethvert prosjekt bør 
ha for å være en profesjonell virksomhet støttes. Dette krever både økte bevilgninger fra staten, og 
at Kulturrådet prioriterer midler slik at tilskuddsordningene på scenekunst styrkes. 
 
Flere basisgrupper og enkelte andre grupper gjennomfører produksjonsfasene sine i residenser i inn- 
og utland og i leide prøvelokaler på stedene der gruppene har fast tilhold. 
Mangelen på egnede prøvelokaler til dans er svært stor, og dette er trolig en av årsakene til at flere 
reiser på residensopphold utenlands i tillegg til at det er rimeligere økonomisk. 
Residenser i Norge skjer ofte i regi av de regionale kompetansesentrene for dans, f.eks ved DansiT i 
Trondheim, Dansearena Nord i Hammerfest, RAS i Sandnes, R.E.D på Eina, Fjelldansen i Aurdal.1 
 
Teaterproduksjoner har ikke like stort behov for store gulvflater og flytende gulv som 
dansekunstproduksjonene, men de eksisterende prøvelokalene er få og ligger høyt i pris.   

 
Visning og formidling   

Dans 
Prosjektbasert dans inkludert basisgrupper 
Norsk dansekunst har vært etterspurt internasjonalt, og har derfor tidligere turnert mer i utlandet 
enn i Norge. I tillegg har den svake infrastrukturen på dans vært en av årsakene til at 
danseproduksjoner har blitt vist lite i Norge. Det er positivt at dette er i ferd med å endre seg som 
følge av bl.a. etableringen av Dansenett Norge.  
 
Etter at Dansens Hus ble etablert og fikk egne lokaler i 2008 er dette en sentral og nasjonal  

                                                        
1 Se bl.a Danseinformasjonens oversikt: https://www.danseinfo.no/lenker/residenser  

https://www.danseinfo.no/lenker/residenser
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visningsarena for dansekunst i Oslo. Dansens Hus har sammen med de regionale 
kompetansesentrene2 for dans jobbet fram nettverket Dansenett Norge. 
 
Riksteatret var i mange år eneste aktør som formidlet 1-2 danseproduksjoner rundt i landet årlig til 
24 spillesteder (kulturhus). Riksteatret la ned denne virksomheten fra 2017. 
 
Økt visning av dans i Norge skjer nå gjennom de regionale kompetansesentrene for dans og deres 
partnerskap i Dansenett Norge.  
Det er nå 5 partnere i Dansenett Norge og disse inngår samarbeid med spillesteder som både 
kulturhus og regionteatre. Totalt p.t. er det 28 spillesteder i Norge som viser forestillinger formidlet 
gjennom dette nettverket. Det unike ved nettverket er at den enkelte partner velger de 
produksjonene de ønsker å formidle i sin region.  
 
Blant regionteatrene finnes også gode eksempler på samarbeid med dansekompanier om satsing på 
dans. F.eks har Teater Innlandet hatt minst 2 prosjekter pr år med co-produksjoner med frie 
kompanier, samt støtte av dansefestival. Publikumsutviklende tiltak knyttes til alle disse 
danseproduksjonene.  
 
Carte Blanche turnerte i 2017 til 13 kulturhus og regionteatre. 
DNO&B Nasjonalballetten reiser på gjestespill i utlandet, men har i mindre grad vist forestillinger i 
Norge. Nasjonalballetten Ung har hatt kortere turneer i Norge. 
 
Teater 
De offentlige finansierte teatrene 
Det er etter det vi kan se en økning i antall samarbeid mellom teatrene, både av produksjoner og 
visning av forestillinger. Et ferskt eksempel er produksjonen KimF initiert av Teater Innlandet med 
Den Nationale Scene som samarbeidspartner.  
Regionteatrene turnerer med sine forestillinger i regionene de er tilknyttet og i andre regioner, og 
sammen med Riksteatrets turneer med teaterstykker er det en betydelig visning og formidling av 
teateroppsetninger i Norge. 
 
Teaterprosjekter og grupper med et mer fysisk uttrykk turnerer også i utlandet, men hovedvekten av 
forestillingene vises i Norge. Den kulturelle skolesekken er en vesentlig formidler av frie 
teaterproduksjoner. 
 
Danse- og teaterforestillinger på andre arenaer 
De programmerende scenene og festivaler 
Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teater Avantgarden viser forestillinger både fra frie teater- 
og dansekompanier og prosjekter, og har som programmerende scener stor betydning for det frie 
scenekunstfeltet. 
Festivaler utgjør visningsarenaer, men disse er ikke stabile og forutsigbare samarbeidspartnere for 
prosjekter og grupper. Programmering skjer ofte utfra den tematikk festivalen fokuserer på det 
enkelte år. 
 
 

                                                        
2 Danseinformasjonens oversikt: https://www.danseinfo.no/lenker/regionale-kompetansesentre  
 

https://www.danseinfo.no/lenker/regionale-kompetansesentre
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Kulturhus 
Det finnes mange kulturhus rundt i Norge, og mange av disse har noen av de flotteste scenene for 
dans, men svært få viser forestillinger med prosjektbasert dans og teater, eller fra basisgruppene. 
Dette mener vi i hovedsak skyldes at kulturhusene mangler kunstfaglig kompetanse og at husene  
ikke har programmeringsmidler, eller midler til innkjøp av slike forestillinger. Disse kulturhusene er 
avhengig av program som fyller salene, ofte program av mer kommersiell art, og er svært dyre å leie. 
 
I de tilfellene kulturhusene faktisk programmerer dans og teater som ikke kommer fra institusjonene 
er dette i kulturhusene som inngår i nettverk og slynger initiert av et av de regionale 
kompetansesentrene for dans eller Dansenett Norge. 
 
Den kulturelle skolesekken 
Det er betydelig flere teaterproduksjoner enn danseproduksjoner som turnerer i DKS. (statistikk fra 
Scenekunstbruket)  
Av totalt 88 produksjoner som turnerte i 2018 var 70 teaterproduksjoner og 18 danseproduksjoner. 
  
SKUDAs statistikk 2018 
De ansatte danserne i SKUDA medvirket i forestillinger som ble vist i 18 fylker og 14 land i 2018. 
De ansatte skuespillerne medvirket i forestillinger som ble vist i 19 fylker og 4 land i 2018. 
Dette gjelder alle typer forestillinger fra prosjektbaserte, til forestillinger ved institusjonsteatrene, i 
den kulturelle skolesekken, ved privat teatre og festivaler. 
 

Samarbeid  
Kunsten å samarbeide  
For å ha gode og effektive samarbeid handler det mye om likeverdighet mellom 
samarbeidspartnerne og da gjerne i ressurser og bidrag inn i samarbeidet. Mer likeverdig 
forutsigbarhet i finansiering er også et suksesskriterium for økt samarbeid. Økonomisk forutsigbarhet 
sikrer avtaler i god tid og bedre planleggingshorisont. 
Det vil naturlig nok være enklere for to teatre å samarbeide med ressurser som midler, arbeidskraft, 
fastlagte turnéavtaler med spillesteder, markedsavdelinger og teknisk personell, enn der det frie 
teater- eller danseprosjektet og et teater skal samarbeide.  
For at sistnevnte skal lykkes må det ofte være forankret i stor felles entusiasme om det kunstneriske 
prosjektet, tidligere vellykkede samarbeid og en gjensidig forståelse for hva partene bidrar med av 
økonomi eller tjenester. Igjen vil forutsigbarhet gjennom for eksempel flerårig støtte hos en part i det 
frie feltet, øke muligheter for planlegging av samarbeid med det institusjonelle feltet. 
 
Co-produksjoner og samarbeid 
Flere prosjektbaserte danse- og teatergrupper, og basisgruppene inngår avtaler om co-produksjoner, 
samproduksjoner og andre samarbeid med de programmerende scenene og nasjonale – og 
regionteatre. 
Flere kompanier i det frie feltet har også slike avtaler internasjonalt noe som fører til økt 
nedslagsfelt, faglig og kunstnerisk utveksling. Dette er positivt og bør stimuleres. 
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Eksempler 
Statsteatret3  er en fri gruppe med flat struktur. Gruppen har inngått individuelle avtaler om 
samarbeid med Rogaland Teater, Oslo Nye Teater og Hordaland Teater for flere av gruppens 
produksjoner. 
Det som kjennetegner samarbeidene er at partene går inn med midler som går inn i 
produksjonsbudsjettet.  Statsteatret har tilgang på teatrenes kompetanse på marked, salg som 
hjelper til med program etc. samt visuelt utrykk, men betaler selve utgiftene for varer. I tillegg kan 
dekning av overnatting og deling av billettinntekter inngå som del av samarbeidet.  
 
zero visibility corps samarbeid med Hålogaland teater om produksjonen Frozen Songs4,  
 
Panta Rei Danseteaters samarbeid med flere regionteatre om prosjektet Tilt og Tilt Grow5.  
Kjennetegnet ved disse to sistnevnte samarbeidene er en felles kunstnerisk visjon der begge parter 
forholder seg til hverandre som likeverdige kunstneriske partnere uavhengig av økonomiske muskler. 
I sistnevnte eksempler har Teater Innlandet bidratt med markedsførings- og turnékompetanse, 
ressurser som de frie gruppene ikke har selv, teatret bidrar med verksteder/snekring/søm etc. 
Lignende samarbeid finnes mellom andre regionteatre og frie sceniske prosjekter/kompanier. 

Det vises også til to kartlegginger som NTO har fått laget vedr samarbeid, ressurs- og 
kompetansedeling.6  Studiene er utført i april 2018 av Gunnar Thon Lossius/gtl Management i 
samarbeid med Proba samfunnsanalyse, og er samlet i rapporten Kartlegging av samarbeid, ressurs- 
og kompetansedeling innen musikk- og scenekunstområdet. 
Den første tar for seg institusjonene som produserende og formidlende. Denne beskriver 
institusjonenes betydning for de frittstående kompanienes/ensemblenes vilkår for produksjon og 
formidling og det gjensidige utbyttet partene har av å samarbeide. Den andre beskriver 
institusjonenes rolle som faglige kompetansemiljøer for andre virksomheter og betydningen 
institusjonene har for det stedlige kulturlivet utover egen virksomhet.7 

Internasjonalt nedslagsfelt   
Frie danse- og teaterkompanier viser sine forestillinger i hele verden. Dette kan være som inviterte til 
festivaler og scener, og egenintierte turneer og gjestespill. UDs reisestøtteordning for scenekunst er 
vesentlig for at kompaniene kan gjennomføre turneer og gjestespill internasjonalt. 
DTS har de senere år fokusert på kompaniers deltakelse ved internasjonale messer som Cinars i 
Canada, Tanzmesse i Tyskland, APAP i USA og flere messer i Asia. Gjennom UDs reisestøtteordning 
stikk.no er bransjetilskudd som markedsføringstiltak og reisestøtte til produsenter/managere 
vesentlige for å styrke kontaktnett internasjonalt som igjen kan spille inn for omfanget av land og  
verdensdeler forestillingene vises i. Norsk Scenekunstbruk arbeider også internasjonalt for å styrke 
norske kompanier og prosjekters nedslagsfelt.  
For dansekompaniene kan plattformen Ice Hot som ambulerer i Norden øke kontaktnettet mellom 
kompanier og innkjøpere fra hele verden. 
 

                                                        
3 http://statsteatret.no/om-oss/  
4 http://www.zerovisibility.no/performances-1/2017/6/22/frozen-songs  
5 http://www.pantareidanseteater.com/tilt  
 
7 Hentet fra NTO: http://www.nto.no/Tall-og-rapporter/Undersokelser/Kartlegging-av-samarbeid-ressurs-og-
kompetansedeling  

http://statsteatret.no/om-oss/
http://www.zerovisibility.no/performances-1/2017/6/22/frozen-songs
http://www.pantareidanseteater.com/tilt
http://www.nto.no/Tall-og-rapporter/Undersokelser/Kartlegging-av-samarbeid-ressurs-og-kompetansedeling
http://www.nto.no/Tall-og-rapporter/Undersokelser/Kartlegging-av-samarbeid-ressurs-og-kompetansedeling
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Finansiering av gjestespill, turneer utenlands krever mer midler enn UDs reisestøtteordning f.eks 
gjestespillstøtte fra Norsk kulturråd. 
 
For co-produksjoner og samproduksjoner i Norden og internasjonalt er også finansiering nøkkelord. 
Nordiske kulturfond tildeler midler, men de krever ofte egenfinansiering for at man skal kunne søke.  
 
Dersom man ønsker et nordisk samarbeid må man ha skaffet egen finansiering først.  En mer 
forutsigbar støtte vil derfor lettere kunne gi grunnlag for ytterligere finansiering og 
nordiske/internasjonale samarbeid.  
 
Eksempel: Da zero visibility corp. mottok basisfinansiering i 2009 ga NorrlandsOperaen en 
intensjonsavtale om å samprodusere produksjonen Now She Knows med et stort økonomisk bidrag.  
Med basisfinansiering og intensjonsavtale om samarbeid fikk zero visibility corp. tildelt en betydelig 
sum fra Nordisk Kulturfond.  
 
Statistikk fra SKUDA 
Som nevnt i kapitlet om formidling viser SKUDAs statistikk at særlig dansekunstnere viser 
forestillinger internasjonalt. 
I perioden 2013-2018 har ansatte dansere medvirket i forestillinger som har vært i til sammen 41 
land i 5 verdensdeler.  
I samme periode har ansatte skuespillere medvirket i forestillinger som har vært i tilsammen 19 land 
i 4 verdensdeler. 

 

Tiltak for å løse strukturelle utfordringer  

Anbefalinger fra Skuespiller- og danseralliansen for hvordan mer av scenekunsten som produseres 

kan nå flere:  

 
- Generelt i samfunnet øker kostnadssiden årlig med lønns- og prisvekst. Scenekunstbransjen 

er ikke et unntak.  
Tatt i betraktning at svært mye av de prosjektbaserte danse- og teaterproduksjonene i 
realiteten er underfinansiert, må Staten fortsette å øke midler til Norsk kulturfond og 
Kulturrådet må prioritere scenekunst. 
Kontinuitet og langsiktighet ved for eksempel en økning av midler til flerårige tilskudd er 
sentralt som insitament for flere samarbeid, økt formidling av produserte forestillinger som 
leder til større arbeidsmuligheter for kunstnerne og bedre økonomisk utnyttelse av allerede 
anvendte offentlige midler.  
 
For at lønnsvilkårene for kunstnerne som arbeider ikke skal bli dårligere enn den generelle 
lønnsutviklingen må det prosjektbaserte feltet, scenekunstinstitusjonene og andre tiltak som 
styrker kompetanse, trening, forskning og utvikling også styrkes økonomisk. 
 

- Det må skapes en løsning for hvordan kompanier som i dag har basisfinansiering og som når 
denne opphører ikke passer inn i prosjektordningene i Kulturrådet, skal finansieres. 

 
- Det må realiseres flere egnede prøvelokaler til dans og teater noe som vil styrke 

profesjonelle arbeidsvilkår og føre til produksjoner av ypperste kvalitet. Brukermedvirkning i 

alle faser av realiseringen av prøvelokaler er sentralt slik at man unngår uhensiktsmessige  
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- lokaler. Store gulvflater, rom uten søyler, flytende dansegulv, garderober, dusj og tilpassede 

ventilasjonsforhold er vesentlig for å sikre gode arbeidsvilkår. 

 

- Styrke danse- og teaterprosjekters produsent og salgskompetanse, og anerkjenne at slike 

prosjekter også må få tildelt midler til drift/administrasjon.  

 

- De regionale kompetansesentrene for dans inngår i en nasjonal infrastruktur for dans og har 

en vesentlig betydning for internasjonal, nasjonal, regional og lokal formidling av dansekunst. 

Sentrene må styrkes med en statlig satsing i tillegg til at fylker må forplikte seg med 

finansiering.  

 

- Flere aktører, dvs kompetansesentra for dans inn som partnere i Dansenett Norge og flere 

kulturhus inn som arrangører. 

 

- Offentlig finansierte scenekunstinstitusjoner (nasjonale som regionale) må legge til rette for 

flere tilknytningsformer, f.eks knytte til seg frie teater- eller dansekompanier, koreografer og 

regissører på åremål. 

Institusjonen kan ta arbeidsgiveransvaret, og ansvar for økt visning og formidling av 

kompaniets forestillinger, partene kan avtale deling av kostnader f.eks. at kompaniet kan 

søke midler fra fonds, og teatret kan bidra med fasiliteter som prøvelokaler, verksteder, 

markedsføring osv.  

Tilsvarende modell kan gjøres gjeldende for regionale kompetansesentra for dans og andre  

regionale aktører, men da med ekstra finansiering for eksempel med egne 

produksjonsmidler fra fylket/stat. 

 

- Utvikling av flere samarbeidsmodeller, co-produksjons-, og samproduksjonsavtaler og 

bransjestandarder for samarbeid mellom institusjoner – frie kompanier/prosjekter som 

sikrer avklarte ansvarsroller og eierskap til produksjonen, 

avtalt honorering for visning til utøvere, vederlag til opphavere, rapportering av 

publikumstall m.v. 

 

- Øke andelen danseproduksjoner i Norsk Scenekunstbruk og dermed i Den kulturelle 

skolesekken, f.eks. med stimuleringsmidler eller andre tiltak. DKS betaler for 

produsentkostnader og dekke vederlag til de skapende kunstnerne. 

 

- Fylkeskommunene finansierer egne teater- og dansekompanier. Et eksempel her er Nagelhus 

Schia Productions, et dansekompani som fra 2018 har finansering fra Akershus 

fylkeskommune. 

 

- Avklare Riksteatrets ansvar for turnering av prosjektbaserte danse- og teaterforestillinger. 
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- Kommuner med kulturhus må prioritere midler til kulturhusene slik at disse styrker sin 

kunstfaglige kompetanse på prosjektbasert dans og teater, og ikke minst setter av midler til å  

 

- invitere inn slike forestillinger og markedsføre disse. På sikt kan flere kulturhus inngå som 

arrangører i Dansenett Norge. 

 

- Arrangørstøtten i Norsk kulturfond gis til arrangører og festivaler som har kunstfaglig 

kompetanse og kan vise til konkret programmering, avtaler med prosjekter eller grupper, og 

langsiktige planer.  

 

- Styrke UDs reisestøtteordning til scenekunst og bransjetilskudd i stikk.no i motsetning til 

reduksjon som har vært tilfelle de senere årene. 

 

- Privatteatre må pålegges å påta seg arbeidsgiveransvaret for medvirkende i musikaler, og 

inngå tariffavtaler med fagforbundene på området. (ref. Skatteetatens definisjon av 

arbeidsforhold og oppdrag.) 

 

- Ordninger som kreativ næring må tilpasses scenekunstfeltet. 

 

- Styrke tilskuddet til Skuespiller- og danseralliansen slik at flere dansere og skuespillere får en 

sikrere tilknytning i arbeidslivet på scenekunstområdet. 

Scenekunstfeltet om 5-10 år 

Ved å følge opp forslagene og anbefalingene vi tar til orde for i dette notatet, mener vi at om 5 – 10 

år vil: 

- Scenekunstfeltet bidra med en stor variasjon og et stort mangfold av forestillinger av 

ypperste kvalitet til publikum i hele landet, bl.a. ved at de regionale kompetansesentrene for 

dans og et godt utviklet Dansenett Norge inngår i en nasjonal infrastruktur for visning av 

danseforestillinger. Dette fører til økte arbeidsmuligheter for scenekunstnere innenfor 

prosjektbasert dans og teater, og apparatet rundt disse. 

- Nye samarbeidsformer mellom scenekunstinstitusjoner og det prosjektbaserte feltet lede til 

økt visning og formidling av forestillinger som i dag kun vises noen få ganger ved et fåtall 

scener. 

- Dagens basiskompanier ha andre tilknytninger og være sikret langsiktig og forutsigbar 

finansiering. 

Skuespiller- og danseralliansen har som strategisk mål å favne 150 kunstnere i 2022, og i et 5 til 10 

års perspektiv mener vi antallet er vesentlig høyere. 
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Avslutning 
Skuespiller- og danseralliansen håper våre innspill, anbefalinger og eksempler kan bidra i arbeidet 
med utviklingen av scenekunststrategien. Erfaringer fra strategien for dans; Dans i hele landet8, som  
ble lansert i februar 2013, viser at strategier er mindre forpliktende enn stortingsmeldinger som 
Stortinget får til behandling.  
 
Vi viser til forrige scenekunstmelding Bak kulissene9 som kom i 2008. Flere av tiltakene som der ble  
beskrevet i tiltaksoversiktene er i dag reell politikk som har hatt positive synergier, f.eks med de 
regionale kompetansesentrene for dans og Dansenett Norge.  
SKUDA tar derfor til orde for at det utvikles en ny scenekunstmelding, og håper arbeidet med 
strategien avdekker behovet for dette. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Skuespiller- og danseralliansen AS     

         
Hauk Heyerdahl      Tone Øvrebø Johannessen 
Styreleder       Daglig leder 
 
 

Vedlegg 
Statistikk utarbeidet av Skuespiller- og danseralliansen for perioden 2013-2018 som viser ansatte kunstneres 
arbeid hos andre arbeids- og oppdragsgivere  

                                                        
8 Strategien Dans i hele landet, 13.2. 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/dans-i-hele-
landet/id714435/?q=Dans%20i%20hele%20landet  
9 St.meld.nr. 32 Bak kulissene, 2008: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-32-2007-2008-
/id517753/sec5?q=Bak%20kulissene#match_0  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/dans-i-hele-landet/id714435/?q=Dans%20i%20hele%20landet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/dans-i-hele-landet/id714435/?q=Dans%20i%20hele%20landet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/dans-i-hele-landet/id714435/?q=Dans%20i%20hele%20landet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/dans-i-hele-landet/id714435/?q=Dans%20i%20hele%20landet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-32-2007-2008-/id517753/sec5?q=Bak%20kulissene#match_0
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-32-2007-2008-/id517753/sec5?q=Bak%20kulissene#match_0
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-32-2007-2008-/id517753/sec5?q=Bak%20kulissene#match_0
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-32-2007-2008-/id517753/sec5?q=Bak%20kulissene#match_0
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Innholdsfortegnelse

Statistikk over ansattes arbeid – Årene 2013-2018

Side 1 Alle ansatte – Oversikt eksternt arbeid fordelt på arbeidstype

Side 2 Skuespillerarbeid

Side 3 Danserarbeid

Side 4 Tilknytningsform eksterne oppdrag

Side 5 Skuespillere - Eksterne arbeids- og oppdragsgivere - Geografisk 

Side 6 Dansere - Eksterne arbeids- og oppdragsgivere – Geografisk

Side 7 Skuespillere - Eksterne oppdrag: indikasjon på hvor forestillingene vises 

Side 8 Dansere - Eksterne oppdrag: indikasjon på hvor forestillingene vises

Forklaringer til kategorier i kartlegging av arbeidet til kunstnerne
Utøvende kunstnerisk arbeidarbeid som utøvende skuespiller eller danser, som prøver, forestillinger, dubbing, film, TV, drama, m.m.
Annet kunstnerisk arbeid arbeid som er relatert til skuespiller- eller danseryrket, som koreografi, regi, undervisning, scenografi, m.m.
Ikke kunstnerisk arbeid arbeid som ikke er relatert til skuespiller- eller danseryrket, som helse og omsorg, kontor, transport, m.m.
Annen permisjon permisjon som sykefravær, foreldrepermisjon, ferie.

Sk
u

es
p

ill
er

-
o

g 
d

an
se

ra
lli

an
se

n
 

Statistikk 
Årene 2013-2018



Sk
u

es
p

ill
er

-
o

g 
d

an
se

ra
lli

an
se

n
 

Note: fra 2017 er arbeidsstipend inkludert i «annet kunstnerisk arbeid»

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

92,40% 88,20% 92,37% 89,04%
78,12%

64,80%

7,51% 11,80% 7,61% 10,96%
21,88%

35,20%

0,08% 0,02%

Alle ansatte
Oversikt eksternt arbeid fordelt på arbeidstype

utøvende kunstnerisk arbeid annet kunstnerisk arbeid ikke kunstnerisk arbeid
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51,1 %

17,7 %

8,3 %

7,4 %

5,0 %

4,5 
%

1,73%

1,53%

1,2 %

0,6 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,05%

Skuespillerarbeid
2018 

Scenekunstistitusjoner Prosjektbasert teater Privat- teatre Dubbing

Film Annen scenekunst Annet TV, film og media Privat sektor

Offentlig sektor Prosjektbasert dans NRK Reklame

TV produksjon uavh. Festivaler/Spel Utland TV, film og media
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Skuespillerarbeid 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prosjektbasert teater 16,9 % 23,7 % 28,0 % 16,4 % 16,8 % 17,7 %

Prosjektbasert dans 2,2 % 4,8 % 3,0 % 3,7 % 1,5 % 0,6 %

Scenekunst institusjoner 49,4 % 49,7 % 53,7 % 62,0 % 65,9 % 51,1 %

Privat teatre 9,2 % 0,0 % 0,8 % 8,3 %

Annen scenekunst 9,5 % 4,2 % 5,7 % 8,6 % 4,2 % 4,5 %

Utland scenekunst 0,9 % 0,8 % 0,3 % 3,4 % 7,4 %

NRK 0,8 % 0,9 % 1,3 % 0,4 % 0,4 %

TV produksjon uavhengig 7,8 % 5,7 % 1,1 % 0,2 % 0,2 %

Film 2,9 % 5,7 % 0,7 % 2,2 % 1,2 % 5,0 %

Reklame 0,05 % 0,7 % 0,2 % 0,2 %

Dubbing 0,7 % 4,5 % 3,7 % 3,1 % 2,8 % 7,4 %

Annet, TV, film og media 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,06 % 1,7 %

Festivaler/Spel 1,5 % 0,7 % 0,6 % 0,1 %

Musikk Institusjoner 0,6 % 0,2 %

Offentlig sektor 1,2 % 2,1 % 1,2 %

Privat sektor 0,1 % 0,04 % 1,5 %

Utland TV, film og media 0,05 %
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55,3 %

25,0 %

8,9 %

3,8 %

2,2 %

1,3 %

1,2 %

0,71%

0,6 
%

0,3 %

0,3 %

0,2 %

0,13%

0,04%

Danserarbeid
2018

Prosjektbasert dans Scenekunstinstitusjoner Privat- teatre Annen scenekunst

Prosjektbasert teater Privat sektor Utland scenekunst Offentlig sektor

Festivaler/spel Dubbing TV produksjon uavh. Film

Annet TV, film og media NRK
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Danserarbeid 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prosjektbasert dans 74,2 % 52,0 % 46,2 % 45,8 % 44,1 % 55,3 %

Prosjektbasert Teater 0,5 % 1,8 % 1,9 % 5,0 % 2,2 %

Scenekunstinstitusjoner 12,5 % 26,8 % 24,9 % 34,3 % 29,7 % 25,0 %

Privat teatre 0,0 % 0,7 % 12,5 % 8,7 % 6,1 % 8,9 %

Annen scenekunst 1,3 % 1,2 % 0,8 % 1,3 % 1,3 % 3,8 %

Utland scenekunst 11,1 % 16,9 % 12,1 % 9,1 % 9,1 % 1,2 %

NRK 0,1 % 0,4 % 0,04 %

TV produksjon uavhengig 0,2 % 0,3 % 0,3 %

Film 0,1 % 0,3 % 0,2 %

Reklame 0,5 % 0,2 %

Dubbing 0,3 %

Annet, TV, film og media 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %

Festivaler/Spel 0,9 % 0,7 % 0,9 % 0,6 %

Offentlig sektor 0,7 %

Privat sektor 1,3 %
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72,2 %
67,9 %

77,2 %

66,4 %

72,3 %

61,1 %

27,8 %
32,1 %

22,8 %

33,6 %

27,7 %

38,9 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Skuespillere
2013

Skuespillere
2014

Skuespillere
2015

Skuespillere
2016

Skuespillere
2017

Skuespillere
2018

Tilknytningsform eksterne oppdrag - skuespillere

Arbeidstaker Selvst næringsdrivende
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71,7 %

86,9 %

61,1 %

78,9 %

62,9 %

56,6 %

28,3 %

13,1 %

38,9 %

21,1 %

37,1 %

43,4 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Dansere 2013 Dansere 2014 Dansere 2015 Dansere 2016 Dansere 2017 Dansere 2018

Tilknytningsform eksterne oppdrag - dansere

Arbeidstaker Selvst næringsdrivende
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57,1

15,3

5,4

4,9

3,8

3,7

3 2,4

1,4

0,6

0,6

0,5

0,4

0,2
0,2 0,2

0,2

0,1

Skuespillere 2018 
Eksterne arbeids- og oppdragsgivere 

Geografisk 

Oslo Hordaland Akershus

Troms Telemark Buskerud

Møre og Romsdal Vest-Agder Nordland

Aust-Agder Nord-Trøndelag Rogaland

Østfold Hedmark Oppland

Sør-Trøndelag Vestfold Danmark

Eksterne arbeids- og oppdragsgivere - Geografisk
Skuespillere 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Akerhus 0,3 % 3,5 % 1,8 % 1,1 % 2,9 % 5,4 %

Aust-Agder 0,6 %

Buskerud 12,4 % 3,2 % 9,5 % 6,0 % 6,9 % 3,7 %

Finnmark

Hedmark 4,0 % 6,5 % 3,3 % 5,3 % 0,1 % 0,2 %

Hordaland 14,8 % 11,3 % 5,6 % 14,1 % 17,3 % 15,3 %

Møre og Romsdal 1,5 % 7,9 % 0,4 % 0,5 % 3,0 %

Nord-Trøndelag 1,2 % 0,3 % 0,1 % 0,6 %

Nordland 6,0 % 4,1 % 3,9 % 2,8 % 1,4 %

Oppland 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,2 %

Oslo 52,0 % 58,2 % 53,8 % 41,5 % 46,9 % 57,1 %

Rogaland 0,1 % 0,1 % 0,1 % 3,3 % 0,5 %

Sogn og Fjordane 1,3 % 2,8 % 4,0 % 2,9 %

Sør-Trøndelag 2,0 % 3,4 % 6,8 % 2,5 % 0,2 %

Telemark 7,0 % 4,3 % 3,8 % 9,7 % 4,4 % 3,8 %

Troms 5,4 % 1,4 % 0,6 % 2,6 % 4,9 %

Vest-Agder 1,4 % 5,4 % 2,1 % 2,4 %

Vestfold 0,2 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 0,2 %

Østfold 1,6 % 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,4 %

Danmark 0,1 % 1,3 % 0,1 %

Island 0,8 %

Sverige 0,2 % 0,1 % 1,9 %

Sør-Afrika 0,5 %

USA 0,9 %

Fylker 10 13 15 16 17 17

Land 2 2 2 2 1
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Eksterne arbeids- og oppdragsgivere - Geografisk

Dansere 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Akerhus 6,8 % 1,5 % 3,7 % 2,0 % 8,8 %

Buskerud 0,1 % 0,4 % 2,2 % 0,5 %

Finnmark 0,1 % 1,2 %

Hedmark 0,4 % 0,2 % 3,8 % 0,2 % 4,9 %

Hordaland 3,7 % 3,2 % 6,2 % 5,5 % 4,0 % 6,6 %

Møre og Romsdal 0,8 % 0,7 %

Nordland 4,8 % 6,3 % 0,2 %

Nord-Trøndelag 0,7 %

Oppland 0,3 % 0,4 % 0,3 % 1,7 %

Oslo 74,9 % 80,9 % 91,2 % 69,2 % 75,8 % 59,0 %

Rogaland 0,5 % 0,9 % 0,6 %

Sogn og Fjordane 0,1 % 0,2 % 0,8 %

Sør-Trøndelag 0,2 % 3,1 % 8,5 %

Telemark 0,3 % 0,1 % 1,0 %

Troms 1,7 % 1,7 %

Vest-Agder 0,5 % 3,0 %

Østfold 0,1 % 0,1 %

Belgia 5,4 % 12,8 % 1,1 % 1,0 %

Danmark 0,5 %

England 1,8 % 0,2 % 0,4 % 1,8 % 0,01%

Frankrike 2,0 %

Japan 0,1 %

Sverige 0,7 % 0,1 % 6,6 % 8,0 % 1,6 %

USA 0,3 %

Fylker 5 5 6 11 15 15
Land 3 4 3 4 2 3

59

8,8

8,5

6,6

4,9

3

1,7

1,7

1,2

0,8

0,7

0,6

0,5

0,1

0,1

1,6

0,1

0,1

Dansere 2018
Eksterne arbeids- og oppdragsgivere  

Geografisk

Oslo Akershus Sør-Trøndelag
Hordaland Hedmark Vest-Agder
Troms Oppland Finnmark
Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland
Buskerud Telemark Østfold
Sverige England Japan
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Skuespillere - Visninger i Norge Skuespillere - Visninger i Verden

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Akerhus 1 1 1 1 1 1 Chile 1

Aust-Agder 1 1 1 1 1 Danmark 1 1

Buskerud 1 1 1 1 1 1 England 1 1 1 1 1

Finnmark 1 1 1 1 1 Finland 1

Hedmark 1 1 1 1 1 1 Frankrike 1 1

Hordaland 1 1 1 1 1 1 Færøyene/Danmark 1

Møre og Romsdal 1 1 1 1 1 1 Hellas 1

Nord-Trøndelag 1 1 1 India 1 1

Nordland 1 1 1 1 1 1 Island 1

Nord Trøndelag 1 1 1 Japan 1 1 1 1 1

Oppland 1 1 1 1 1 1 Mexico 1

Oslo 1 1 1 1 1 1 Nederland 1

Rogaland 1 1 1 1 1 1 Polen 1 1

Sogn og Fjordane 1 1 1 1 1 1 Russland 1 1

Svalbard 1 1 1 Sverige 1 1 1 1 1

Sør-Trøndelag 1 1 1 1 1 Tyrkia 1 1

Telemark 1 1 1 1 1 1 Tyskland

Troms 1 1 1 1 1 1 Ungarn 1

Vest-Agder 1 1 1 1 1 1 USA 1

Vestfold 1 1 1 1 1

Østfold 1 1 1 1 1 Land 4 3 10 7 8 4

Fylker 19 19 18 17 19 19

Territorier 1
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Dansere - Visninger i Norge Dansere - Visninger i Verden

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Akerhus 1 1 1 1 1 1 Belgia 1 1 1

Aust Agder 1 1 1 Brasil 1

Buskerud 1 1 1 1 1 Canada 1 1

Finnmark 1 1 1 Colombia 1

Hedmark 1 1 1 1 1 Costa Rica 1

Hordaland 1 1 1 1 1 1 Cuba 1 1 1 1 1 1

Møre og Romsdal 1 1 1 1 Czech Republic 1

Nord-Trøndelag 1 1 1 Danmark 1

Nordland 1 1 1 1 Dubai 1

Oppland 1 1 1 1 1 Egypt 1

Oslo 1 1 1 1 1 1 England 1 1 1 1 1 1

Rogaland 1 1 1 1 1 Finland 1 1

Sogn og Fjordane 1 1 1 1 Frankrike 1 1 1 1

Sør-Trøndelag 1 1 1 1 1 Italia 1 1 1 1

Telemark 1 1 1 1 1 India 1

Troma 1 1 1 1 Indonesia 1

Vest-Agder 1 1 1 1 Island 1 1

Vestfold 1 1 1 1 Japan 1 1 1

Østfold 1 1 1 1 Kina 1

Kroatia 1 1

Fylker 6 12 13 18 18 18 Latvia 1

Libanon 1 1

Litauen 1

Nederland 1

Mexico 1 1 1

Nederland 1 1

Nigeria 1

Romania 1

Russland 1

Serbia 1 1

Slovenia 1

Spania 1 1

Sveits 1

Sverige 1 1 1 1 1

Sør Korea 1

Tanzania 1 1

Tsjekkia 1 1

Tyskland 1 1 1 1 1

Ungarn 1

Østerrike 1

USA 1 1

Land 15 14 11 17 14 13

Statistikk 
Årene 2013-2018
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