
 
 
Innspill til statsbudsjettet 2023 
 
Den pågående pandemien har de siste årene rammet scenekunstfeltet hardt. Rapporten Kunst i tall fra 

2020 viser at norsk scenekunst er kunstfeltet med det største økonomiske tapet som direkte 
konsekvens av pandemien. Tallene viser en nedgang i samlede inntekter på̊ hele 53 %. Ser 
vi bare på̊ tall fra utenlandsinntekter er nedgangen på̊ hele 69 %, og det har så langt i pandemien ikke 

eksistert ordninger som dekker tap av internasjonale inntekter.  
 

Finansieringen av det frie scenekunstfeltet har en skjør struktur og er basert på en lappeteppeøkonomi, 

hvor man er avhengig av flere finansieringskilder og samarbeidspartnere.   

Driftstøtteordningen som regjeringen nå har etablert, er et viktig tiltak for å styrke infrastrukturen for 
finansieringen av feltet. Driftstøtteordningen må inngå i et kretsløp for finansiering av det frie 

scenekunstfeltet, og være aktuell for de som enten gjennom Kulturrådets ordninger eller gjennom 

andre inntektskilder har klart å opparbeide seg på et nivå hvor man har oppnådd et markedsgrunnlag, 
og kan oppfylle andre målsettinger i kulturpolitikken enn det rent utforskende og nyskapende 

kunstneriske fokuset som definerer Kulturrådets mandat og støtteordninger. Det at en slik 

driftstøtteordning ikke har eksistert før nå, har medført at mange av de etablerte 

scenekunstkompaniene har store problemer med å holde virksomheten gående. Det internasjonale 
markedet er en helt vesentlig inntektskilde for mange av de etablerte kompaniene. Samt det faktum at 

det i løpet av pandemien ikke har eksistert ordninger som har kompensert for tap av internasjonale 

inntekter, har forverret situasjonen for mange scenekunstkompanier. Det vil være viktig i tiden 
fremover å sette av midler til å gjenoppbygge sektoren og stimulere til aktivitet nasjonalt og 

internasjonalt.  

Danse- og teatersentrum ber regjeringen om å:  

• Styrke den norske infrastrukturen for finansiering av det frie scenekunstfeltet gjennom den 

nye driftstøtteordningen 

Driftstøtteordningen for etablerte kompanier 
 
Det var et stort gjennomslag for norsk scenekunst at regjeringen vedtok å etablere en driftstøtteordning 

for etablerte kompanier allerede i 2022. Men, summen på 4 millioner som er lagt inn i ordningen er for 

lite til å dekke behovet for scenekunstfeltet. Regjeringen bør legge inn flere midler i ordningen i 
revidert budsjett våren 2022, og øke i årene fremover. Vår anbefaling til Kultur- og 

likestillingsdepartementet vil være å fordele de 4 millionene som reetableringsmidler til de 

kompaniene som tilfredsstiller ordningens krav, og som i flere år har vært uten finansiering i påvente 
av en ny ordning etter opphør av basisfinansieringen.  

 

Etablering av driftstøtteordningen 
Driftstøtteordningen må etableres i 2022, og summene i ordningen må økes årlig. Vi mener at det som 

et minimum må legges inn en sum på 30 millioner i budsjettforslaget for 2023.  

Driftstøtteordningen må være underlagt Kulturdepartementet kap. 320 post 75, som er underlagt de 

overordnede kulturpolitiske målsettingene for kulturpolitikken og sier at: «..alle skal få tilgang til et 
fritt og uavhengig kulturliv av ypperste kvalitet, som fremmer mangfold, inkludering, dannelse og 
demokratisk deltakelse». Og på lik linje med det institusjonelle scenekunstfeltet formulert under kap. 



323, må scenekunstkompaniene på driftstøtteordningen inkluderes i de overordnede målsettingene for 

scenekunstpolitikken, som at bevilgningen skal legge til rette for: 

• produksjon av scenekunstuttrykk av høy kvalitet 

• kunstnerisk utvikling og fornyelse 

• et scenekunsttilbud som er tilgjengelig for et bredt publikum  

Scenekunstkompaniene kan på mange måter defineres som det frie feltets institusjoner, det er 

kunstneriske virksomheter som har et utgangspunkt i et eller flere enkeltstående kunstnerskap, men 
som er arbeidsplasser for flere scenekunstaktører. Det er virksomheter som har produksjon og 

formidling av scenekunst som sin hovedvirksomhet. De kjennetegnes ved at de drives profesjonelt 

med et administrativt apparat, at det er stor etterspørsel etter det kunstneriske produktet de skaper, og 
dermed har et etablert markedsgrunnlag. Men, markedslogikken i det frie scenekunstfeltet, som ikke-

kommersiell virksomhet, betyr at markedet ikke dekker kostnader til administrasjon og produksjon av 

ny kunst.  

Norske scenekunstkompanier er mangfoldige både når det gjelder estetiske uttrykksformer 

økonomiske, geografiske, befolkningsmessige og markedsmessige forhold, og vil derfor på ulikt vis 
kunne svare på målsettingen for kulturpolitikken. Det må være et poeng for driftstøtteordningen at den 

samlet bidrar til måloppnåelsen på̊ feltet. Det kan ikke være et krav om at kompaniene hver for seg 

skal innfri alle mål, og målene må defineres av scenekunstkompaniene selv. Det bør settes krav til at 
scenekunstkompaniene inkludert i driftstøtteordningen deler av sin kompetanse og kunnskap med 

andre scenekunstnere på en systematisk måte for å skape utvikling i feltet.  

Slik må driftstøtteordningen utarbeides:  

• Driftstøtteordningen må inkludere midler til både administrasjon og produksjonsmidler. 

• Driftstøtteordningen må være fleksibel og ikke gis som en fast sum. Støtten utarbeides ut ifra 
søkers behov ut ifra måloppnåelse og andre finansieringskilder.  

• Driftstøtteordningen bør stimulere til at scenekunstkompaniene aktivt søker støtte hos regional 

og kommunal forvaltning for å styrke infrastrukturen av finansiering av norsk scenekunst.  

• Driftstøtteordningen må være søkbar, og styres med en armlengdes avstand gjennom at 

søknadene innstilles av en sakkyndig komité som oppnevnes av kunstnerorganisasjonene og 
KUD.   

• Kriteriene for å kunne være på ordningen er: 

- Ansatte 

- Stabil økonomi over tid 
- Må kunne dokumentere aktivitet og etterspørsel 

• Tilskuddsmottakerne rapporterer årlig opp mot de overordnede kulturpolitiske målsettingene. 

• Driftstøtteordningen må være varig, minst på en periode på 5 år, med mulighet for å søke ny 

støtte etter endt periode. Vi mener driftstøtteordningen sitt utgangspunkt ikke er at den skal 

sirkulere kunstnerskap, er man kommet inn på ordningen har man mulighet til å søke ny 

periode uten tidsbegrensning. Scenekunstkompaniene kan være på ordningen så lenge man 
oppfyller de kulturpolitiske målsettingene, og oppfyller kriteriene for ordningen. Dersom man 

ikke innfrir krav eller arbeider opp mot målsettingen for kulturpolitikken går man ut av 

ordningen. Dette vil være en helhetsvurdering ut ifra årlig rapportering og søknaden som 

behandles av innstillingskomiteen. Dersom et kompani ikke får videreført støtte på ordningen, 

foreslår vi at det innføres en utfasingsfase slik at kompaniet får mulighet til å omstille seg. 
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