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Oppdraget: 4 problemstillinger

• Er dagens innretning med tildeling av statstilskudd 

til tre ulike virksomheter som dels viderefordeler 

midler og dels benytter midler til egne tiltak, 

hensiktsmessig for amatørteaterfeltet og for 

Kulturdepartementet?

Kongens nei.

Herøyspelet.



• Midler fra den treårige ordningen kan deles inn i fire 

ulike kategorier: aktivitetsmidler, driftsmidler, spel-

midler og midler til kompetansehevende tiltak. I hvor 

stor grad bidrar denne inndelingen til aktivitet i hele 

amatørteaterfeltet og finnes det aktiviteter som ikke 

dekkes av denne inndelingen? 

• Kan det sies at det er balanse mellom midler som går 

til aktiviteter og midler som går til 

kompetansehevende tiltak? 



• Ordningen for Frifond teater skal også bidra til 

amatørteateraktivitet. Hvordan fordeles tilskuddene 

fra denne ordningen i forhold til øvrige statlige midler 

til amatørteaterformål? Kan det sies at tilskuddene 

utfyller hverandre eller oppstår det parallelle 

strukturer? 

• Giskespelet

• Giske kommune



Evalueringsdesign

• Sammensatt design

(1) Intervjuet relevante aktører i departementet, 

blant amatørteatrene og deres

sammenslutning, samt andre aktører.

(2) Gjennomgang av relevante dokumenter.

(3) Spørreskjema til amatørteatrene.





Norske historiske spel

• Paraplyorganisasjon med om lag 40 

medlemsorganisasjoner.

• Fikk i 2017 85 000,- i driftsmidler fra 

Teateralliansen.

- Dekker fellesfunksjoner – fagseminar – styret. 

• Ønsket å bli en del av Teateralliansen, men 

begrunnelsen for ikke å bli det var at 

organisasjonen manglet sekretariat.



Spelmidlene

• Egne midler fordelt på Spel, ca 3.2 mill. 

kroner i 2017.

• Fordeles av Norsk Musikkråd, av en egen 

tildelingskomitee. 

• Samtlige medlemmer av tildelingskomiteen er 

medlem av Norske Historiske Spel.

• Under Teateralliansen fordeles midler tl om 

lag 40 søkere.

• Bidrar slikt sett til aktivitet og mangfold.



Stort mangfold blant 

amatørteatrene
• Evalueringen viser en sammensatt 

virksomhet, både når det kommer til:

- uttrykksform

- organisering

- finansielt grunnlag

- medlemmer

- annet

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMwtHF8NbXAhXCbZoKHa5sCEwQjRwIBw&url=https://nb-no.facebook.com/380084102124240/photos/pb.380084102124240.-2207520000.1500795011./1053885451410765/?type%3D3&psig=AOvVaw2YWdwN_pcA4oRBa8LCWlGT&ust=1511601470920081


Viktigste inntektskilder
• Billettinntekter

• Økonomiske støtte fra myndighetene

de viktigste her er:

- støtte fra Kulturdepartementet

- voksenopplæringsmidler

Gjøvik
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Forskjeller fra tidligere modell 

under Norsk teaterråd

• Ikke endret vesentlig.

• Midlene kanaliseres til de samme aktørene, 

selv om Teateralliansen og SceneFolk er nye 

som organisasjoner. 

• Midlene fordeles i hovedsak på de samme 

oppgavene og aktivitetene som tidligere. 

• Midlene til Frifond teater noe redusert, og 

mer til kompetansehevende tiltak. 



Innfrir ordningen departementets 

forventninger?

• Forventningene er særlig knyttet til å fremme 

aktivitet, mangfold og drive 

kompetanseheving i feltet. 

- De aller fleste midlene som kanaliseres til 

amatørteatrene, går til disse formålene.



- Tilskuddene har noe ulikt geografisk 

nedslagsfelt. 

Frifond teater – hele landet

Teateralliansen- hele landet, men de tunge 

aktørene innenfor amatørteater har et 

tyngdepunkt i medlemsmassen øst og sør i 

landet.

Norske spel – dekker hele landet

SceneFolk – regionale organisasjoner, med 

unntak av Norsk Revyfaglig Senter

- I sum dekkes imidlertid, i hovedsak, hele 

landet



Benyttes midlene effektivt?

• Blant annet et spørsmål om koordinering av 

tiltak/kurs etc. 

• Funksjonell inndeling av midlene
» Den siste viking

» Fosen



Om koordinering:

• Begrenset kommunikasjon og koordinering 

aktørene imellom. 

- Begrenset kontakt mellom aktører i 

Teateralliansen og SceneFolk.

• Dette gir parallelle strukturer, særlig når det 

kommer til kompetansebyggende tiltak. 



Om inndeling av tilskuddsmidlene:

• Lite presis inndeling i midler til drift, aktivitet, 

kompetanseheving og spel.

- Løs tilknytning til faktisk aktivitet og av 

hvem.

Romeriksspillene

Blaker Skanse



• En mer presis inndeling, som tar opp i seg 

hvordan midlene brukes og kommer lokale 

amatørteatergrupper til gode, kunne være 

midler til:

- Drift til organisasjonene og deres 

servicefunksjoner overfor amatørteatre.

- Manustjenester

- Kurs og kompetansehevende tiltak

- Arrangementer

- Aktivitet



Imøtekommer ordningen 

amatørteatrenes behov?

• Tja…

• Amatørteatrene har behov for:

- En egnet og tilgjengelig manustjeneste. 

De som benytter Dramas er imidlertid 

godt fornøyd.

- Kurs

- Aktivitetsmidler



Støttens innretning mer 

generelt

• 31 mill. kr. Til amatørteaterfeltet dekker ikke 

etterspørselen etter midler og tiltak.

• Behov for langt mer transparens i fordeling 

av tilskudd, i form av åpne og rettferdige 

kriterier for fordeling samt midler tilgjengelig 

for alle.

Gjelder særlig fordeling av midler over statsbudsjettet og 

organisasjonene innunder Teateralliansen.



De viktigste svakhetene ved 

dagens system:
• Mangelen på en nasjonal fellesarena for 

erfaringsutveksling og koordinering.

• Svak nasjonal koordinering av kurs og 

kompetansehevende 

• Underprioritering av aktivitetsmidler til 

amatørteatergrupper som ikke kvalifiserer for støtte 

fra Frifond teater og spelmidlene

• Mangel på åpenhet om tildelingskriterier og lite 

gjennomsiktige mekanismer for fordeling av tilskudd 

til aktører på amatørteaterfeltet



Anbefalinger:

(1) Tydeliggjøring av mål, prioriteringer og tildelingskriterier 

som skal gjelde for tilskuddene

- Prioriteringene bør ta utgangspunkt i inndelingen vi 

foreslår mellom driftsmidler, midler til manustjenester, 

midler til kurs og kompetansehevende tiltak, midler til 

arrangementer og aktivitetsmidler. 

- Jobbe frem egnede kriterier for fordeling. 

- Vurdere amatørteateraktivitet og medlemstall og /eller 

brukere som kriterium for tilskudd. 

- Grensesnittet mellom amatør og profesjonell må 

avklares.



(2) Det bør etableres en ordning som gir amatørteatergrupper 

som ikke kvalifiserer for spelmidler eller Frifond teater mulighet 

til å søke om støtte til oppsetninger. 

- Kan være i form av en ny nasjonal ordning for tildeling 

av økonomisk støtte til amatørteatergrupper.

- Eventuelt, en utvidelse av den eksisterende ordningen 

for tildeling av spelmidler til også å gjelde andre 

uttrykksformer. 

- Amatørteatre har i dag store utgifter til utstyr som ikke 

speiles i tilskuddssystemet. 



(3) Fordelingen av tilskuddsmidler bør gis en mer oversiktlig 

struktur enn tilfellet er i dag. 

- Denne bør baseres på mest mulig likebehandling 

mellom aktører innenfor amatørteaterfeltet.

- Bruken av tilskuddsmidler bør i sterkere grad 

koordineres på nasjonalt plan. En mulighet er at 

tilskuddsmidlene kanaliseres gjennom en nasjonal 

paraplyorganisasjon som har en rolle som tilsvarer den 

Norsk teaterråd hadde. En annen mulighet er at deler av 

tilskuddene overføres til fylkeskommunalt/regionalt 

nivå. 



Regionalisering av 

tilskuddsansvaret

• Regionalisering av statlige støtteordninger innenfor 

kultursektoren er relevant her. Mye 

amatørteatervirksomheten er utpreget lokal.

» Nesjar                                

Teaterforening 

» Nevlunghavn                                              

eaterforening



• Stadig behov for å opprettholde nasjonale oppgaver:

- Drift og utvikling av manustjenesten Dramas, 

forvaltning av støtteordninger som Frifond teater, 

spelmidlene, sceneteksttilskuddet, eventuelt ordning for 

aktivitetsmidler. 

- Diverse kompetansehevende tiltak.

- Feltet synes å mangle et felles møtepunkt og arena for 

erfaringsutveksling etter nedleggelsen av Norsk 

teaterråd. Dette kan være et argument for å samle 

utvalgte fellesoppgaver i et sentralt organisasjonsledd. 



Takk for meg


