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Forord 

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund for dansere, koreografer og 
pedagoger. Vi representerer om lag 900 dansekunstnere som i stor grad finner sitt arbeid gjennom 
prosjektfinansierte ordninger i det frie danse- og scenekunstfeltet, ved de private og offentlige 
teaterinstitusjonene, i tillegg til pedagoger i det private og offentlige skoleverket. Våre medlemmer har 
et profesjonelt virke av sammensatt karakter og med bred individuell egenart innenfor danse- og 
scenekunsten. En dansekunstner er i organisasjonens øyne definert som en utøvende kunstner 
(danser), en skapende kunstner (koreograf) eller en pedagog med tilknytning til dansekunsten.  
  
Norske Dansekunstnere jobber for å sikre vilkår og rettigheter for alle våre medlemmer. Forbundet 
driver myndighets- og samfunnskontakt rettet mot regjering og storting, Norsk kulturråd, kommuner og 
fylker, med saker som skal fremme dansekunsten i Norge. I tillegg er Norske Dansekunstnere en 
interesseorganisasjon som synliggjør dansekunsten utad i samfunnet, og samtidig et faglig sentrum for 
medlemmene. Norske Dansekunstnere jobber for å oppnå følgende mål: 
 

MÅL 1:  Fremme dansekunstens posisjon i samfunnet 

MÅL 2:  Gode lønns- og arbeidsvilkår for dansekunstnerne 

MÅL 3: Gode ordninger og arenaer for produksjon og visning av dansekunst i Norge tilpasset 
dansekunstens behov 

MÅL 4: Bistå medlemmer med relevant og oppdatert informasjon, veilede i arbeidsforhold og 
representere dansekunstnerne i konfliktfylte arbeidsforhold 

Vårt mål med denne strategiske initiativ og prosjektporteføljen som er vårt innspill til statsbudsjettet 
2022, er å gi myndigheter, politikere og andre beslutningstakere i den norske kunst- og kultursektoren 
et helhetsbilde av dansekunstens muligheter og potensialer, både innenfor eksisterende rammeverk og 
infrastruktur, og innenfor en ny infrastruktur i fremtiden. Vi har rettet blikket mot 2040 og tegnet et bilde 
av en situasjon og et infrastrukturapparat som etter vårt syn vil komme dansekunsten og samfunnet til 
gode. Dansen er i dag sterkt underfinansiert og mangler institusjoner. Dansekunstnerne en av 
kunstnergruppene med lavest inntekt i Norge. Dansekunsten trenger bedre og flere arenaer for visning, 
produksjonsrom og tilpassede støttetjenester for å kunne realisere sitt fulle potensial som bidragsyter i 
det offentlige rom. Med dette som bakteppe håper vi at alle som jobber med å tilrettelegge for en 
utvikling av kunst og kultur i Norge får et bedre utgangspunkt for mer informerte beslutninger i dette 
arbeidet.  

Vi takker for muligheten til å gi dette innspillet til statsbudsjettet for 2022, og ser frem til nye politiske 
dokumenter til avklaring av scenekunstens utfordringer og mangler. Vi forventer at den lenge 
annonserte scenekunststrategien og Kunstnermeldingen vil komme med løsninger på utfordringene 
kunstnerne i det ikke-institusjonaliserte danse- og scenekunstfeltet står i. 
 
Oslo, juni 2021 
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Kapittel 1 Bakgrunn og hensikt 
I denne fremstillingen beskriver vi de tiltakene vi ser som nødvendige for at dansekunsten i Norge skal 
ha tilstrekkelige vilkår og rammebetingelser i fremtiden. Dette både for å dekke samfunnets etterspørsel 
etter dansekunst som kunstuttrykk, og samtidig sikre dansekunstnernes behov for tryggere rammer og 
flere institusjoner å virke innenfor. Med et bedre apparat rundt seg kan kunstnerne produsere og vise 
det omfanget av dansekunst som samfunnet ønsker og behøver. Dansekunst er i dag en svært 
underutviklet kunstform i Norge, noe som resulterer i at etterspørselen og interessen for dette uttrykket 
også er lavere enn det ville vært dersom det hadde vært satset sterkere på å bygge opp en kultur for 
og et apparat rundt dans i Norge tidligere. Dette betyr at i den videre utviklingen av dansen i Norge må 
det satses både på å styrke de finansielle mulighetene til å utvikle og skape ny dansekunst, samtidig 
som det bygges et solid, men dynamisk institusjonelt apparatet rundt kunsten og kunstnerne slik at 
uttrykket og feltet kan profesjonaliseres ytterligere. I tillegg må det satses aktivt på å nå ut til 
befolkningen slik at denne kunstformen også kan møte sitt publikum.  
 
I det videre beskrives situasjonen for dansen i Norge i dag, samt hvilke rammer og infrastruktur som 
den nå virker innenfor. I tillegg vil vi gå i dybden i å beskrive fremtidige tiltak. Hovedhensikten med 
denne fremstillingen er å tegne opp et helhetlig behovsbilde og peke på avstanden mellom det som 
finnes og det det er behov for. I tillegg vil vi skissere et mulig utviklingsløp for etablering av 
støttetjenester og infrastrukturelementer for dansekunsten frem mot et 2040-scenario, der den totale 
infrastrukturen og de nødvendige rammene for dansekunsten er godt utviklet og vel etablert. Samtidig 
har vi til hensikt å løse akutte problemstillinger med noen av disse tiltakene, spesielt der vi ser 
muligheter for å etablere tiltak på kort sikt som kan videreutvikles til større og mer sentrale, varig tiltak 
på lengre sikt. Dette gjelder spesielt i Oslo-området. 
 
Vi er opptatt av at alle ledd i verdikjeden som må bidra for å få dette på plass, helt fra det politiske 
toppsjiktet til den enkelte dansekunststudent, med denne fremstillingen skal få et utgangspunkt for å 
kunne tilegne seg et bilde både av dansekunstens utfordringer, manglende virkemiddelapparat og 
infrastruktur per i dag, samt hvilke løsninger vi mener vil støtte opp om kunstformens utvikling for 
fremtiden. Vi har i dette arbeidet vært svært opptatt av å kartlegge og utvikle en langvarig og bærekraftig 
infrastruktur for fremtidens dansekunst, som kontinuerlig kan skaleres i tråd med feltets, publikums og 
samfunnets behov. Denne fremstillingen bygger derfor på informasjon hentet fra intervjuer og 
dialogmøter med kunstnere i det frie dansekunstfeltet, samt med det allerede etablerte 
virkemiddelapparatet for dansekunst i Norge. Det bygger også på rapporter og offentlig tilgjengelig 
statistikk og kunnskap så langt dette finnes.  
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Kapittel 2 Dansekunstens betydning og rolle i 
samfunnet 
Bevegelse og dans som universelt og kulturelt språk 
Dans er av stor betydning i et samfunn, også i Norge. Bevegelse er en av menneskets viktigste 
uttrykksformer og hvordan vi uttrykker oss i det kroppslige er anslått å utgjøre mer enn halvparten av 
vår totale kommunikasjon1. Å ha et bevisst forhold til kropp og bevegelse er og har vært viktig i alle 
kulturer til alle tider. Hvordan vi beveger oss sammen og forholder oss til hverandre i et fysisk rom er 
en stor del av vår felles, kulturelle identitet.  

Dansens betydning for fysisk og psykisk helse  
Utover å være fellesskaps- og identitetsbyggende bidrar dans med betydelige folkehelsgevinster på 
flere områder. Dette både i form av fysisk fostring for de som velger å utøve dans, samtidig som dans 
har positive psykologiske effekter2. Først og fremst skaper det stor glede, dernest en følelse av at kropp 
og sinn utgjør en helhet og jobber sammen. I dagens svært mentale samfunn, som krever intellektuell 
tilstedeværelse og deltakelse i stadig flere sammenhenger, er det lett å oppleve sinnet som adskilt fra 
kroppen. Et kunstnerisk uttrykk som samtidig er aktivt, og derfor motvirker og bygger ned opplevelsen 
av denne atskillelsen, er et fint tilbud å kunne oppsøke for befolkningen, uavhengig av om de selv 
ønsker å praktisere dans som amatører, bygge en karriere som profesjonelle pedagoger, utøvere og 
skapere av dans eller bare være en tilskuere.  
 
Av mange oppleves det også som svært meningsfylt å kunne inngå i eller være tilskuer til et fysisk 
samarbeid som tar utgangspunkt i at man skal skape noe sammen heller enn å konkurrere mot 
hverandre. Dette kan også ha stor påvirkning på den psykiske helsen. I et samfunn preget av sterk 
konkurranse er det lett å føle seg utenfor og at ens eget bidrag ikke er tilstrekkelig. Å kunne inngå i eller 
være vitne til et samarbeid for samarbeidets og lekens skyld fremmer også den mentale helsen og 
opplevelsen av å være en del av noe større enn seg selv, som seg selv.  

Dansens potensial som samlende arena og bygging av fellesskap 
Også for tilskuere av dans er denne opplevelsen av fellesskap viktig. Å kunne ta del i et verk som 
tilskuer gir for mange en opplevelse av innlevelse og tilstedeværelse. Dans har ofte en effekt av å 
inkludere eller innlemme tilskuerne sine på en annen måte enn andre kunstuttrykk, fordi man som 
tilskuer lett kan bli dratt inn i det fysiske språket. Selv om man selv ikke er på scenen og danser, 
opplever mange tilskuere at de er aktivt deltakende i verket bare ved å være tilstede og observere.   

Dansens muligheter i undervisning og bygging av barns ferdigheter 
Studier viser at det finnes sammenhenger mellom utvikling av språklige og kognitive ferdigheter hos 
barn og unge som praktiserer dans. Hvis man ser på hvordan denne gruppen presterer i skolefag som 
krever den nevnte typen ferdigheter så viser forskning at barn og unge som engasjerer seg i dans og 
musikk også lettere utvikler og tilegner seg språkforståelse, samt har lettere for å se logiske 
sammenhenger.3  
 

                                                
1 https://estudie.no/kroppssprak/ 
2 Hur påverkas elevens utveckling genom dans? s. 14 av Maria Nilsson  
3 David  A. Sausa: How the Brain Learns, 5th edition  
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Til grunn for den pågående fagfornyelsen, i form av iverksettelse av nye læreplaner i grunnskoleverket, 
ligger de såkalte 21st Century Skills, nedfelt av OECD i 20184. I det videre er det gjengitt en beskrivelse 
av hvilke kompetanser fremtidens vokse anses å måtte besitte. 

“We are facing unprecedented challenges – social, economic and environmental – driven by 
accelerating globalisation and a faster rate of technological developments. At the same time, those 
forces are providing us with myriad new opportunities for human advancement. The future is uncertain 
and we cannot predict it; but we need to be open and ready for it. The children entering education in 
2018 will be young adults in 2030. Schools can prepare them for jobs that have not yet been created, 
for technologies that have not yet been invented, to solve problems that have not yet been anticipated. 
It will be a shared responsibility to seize opportunities and find solutions.” 

“To navigate through such uncertainty, students will need to develop curiosity, imagination, resilience 
and self-regulation; they will need to respect and appreciate the ideas, perspectives and values of 
others; and they will need to cope with failure and rejection, and to move forward in the face of adversity. 
Their motivation will be more than getting a good job and a high income; they will also need to care 
about the well-being of their friends and families, their communities and the planet.” - OECD 2018 
 
De egenskaper, samt den menneskelige forståelse og kompetanse du kan tilegne deg både gjennom 
dans og andre kunstneriske uttrykk er nettopp de egenskapene som etterspørres for å kunne løse 
utfordringene vi som globalt samfunn står overfor i dag. Å legge til rette for bedre muligheter for å delta 
i dans og andre kunstneriske uttrykk er derfor av vesentlig betydning for å bygge denne kompetansen 
og selvstendigheten i fremtidens befolkning.  

Behov for rollemodeller og forbilder innen dans for barn og unge 
I tillegg til å bidra med nødvendig kompetansebygging er dans er også et stort  og økende interessefelt 
blant mange barn og unge. Dette viser bl.a. tall fra SSBs statistikk i Norsk kulturbarometer, der andelen 
barn og unge mellom 9 og 15 år som har sett en ballett- eller danseforestilling i løpet av de siste 12 
månedene fra 1991 til 2016 økte fra 13 % til 25 %, altså nært en dobling i andelen. Å legge til rette for 
at flere barn og unge kan oppleve dans live og bygge en egen relasjon til profesjonelle forbilder innen 
dans er viktig.  F.eks. har unge fotballspillere i dag en rekke profesjonelle, lokale utøvere å se opp til 
og lære av, de kan oppsøke kamper og delta i utveksling i et miljø som de finner meningsfylt. Unge med 
interesse for dans har ikke den samme tilgangen til profesjonelle forbilder og mangler ofte noen å lære 
og inspireres av lokalt. Der det finnes hjemmearenaer for fotball i de langt fleste fylker og kommuner i 
Norge i dag, har unge som utøver dans ikke på langt nær den samme muligheten til å få eksempler på 
hva kontinuerlig innsats innen dans kan munne ut i som profesjonelt virke. 
 
Uten slike forbilder kan de unge heller ikke få en fullverdig forståelse eller opplevelse av dans som noe 
levende, utover når de danser selv. Mye av den tilgjengelige inspirasjonen kommer i dag via digitale 
plattformer som f.eks. YouTube og Tik-Tok. Å gi flere barn og unge tilgang til fysiske rom og arenaer 
der de kan oppleve dans på en tilrettelagt scene og gi de tilgang til kunstnerne og det kunstneriske 
uttrykket i et live format er derfor en viktig prioritering for fremtiden. I Barne- og ungdomskulturmeldingen 
fra 2021 pekes det på viktigheten av at barn og unge får anledning til å oppleve artister og kunstnere 
de ser opp til på sin egen arena, fordi dette bidrar til å utvikle og styrke deres kunstneriske motivasjon5.  
 
Dette ser vi bl.a. effekter av i Bærum kommune, der det er tilrettelagt for en integrert utviklingskjede for 
utdaninngsløpet som også inkluderer de private danseskolene. Barn utforsker først sin danseinteresse 
ved disse private danseskolene. I forlengelse av dette finnes talentsatsingsprogrammet for unge 

                                                
4 https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf 
5 Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Side 
45. 
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DanseFot, der de unge inkluderes i de profesjonelles sfære tilknyttet Bærum Kulturhus som 
programmerer og viser danseforestillinger i stor utstrekning, og Nagelhus Schia-kompani som er et 
profesjonelt kompani innen samtidsdans. Dermed inkluderes de unge i et profesjonelt miljø fra tidlig 
alder, for de som ønsker å satse på dans som profesjonell karriere. Slike integrerte forløp for 
danseutdanning og profesjonell satsing mangler de fleste steder i landet. Det finnes noen tilsvarende 
muligheter i Sandnes, tilknyttet kompetansesentreret RAS og universitetsutdaninngen for dans i 
Stavanger, samt i Bergen gjennom ungdomskompaniet ESC, kompetansesentret ved Bergen 
Dansesenter, og Carte Blanche, norges eneste nasjonale kompani for samtidsdans med full finansiering 
over statsbudsjettet. Mer om de regionale kompetansesentrene for dans sin rolle i dag og i fremtiden 
beskrives under kapittel 6.  
 

Dans bidrar til et økt mangfold og styrket integrering 
Mangfold og inkludering er et svært viktig politisk satsingsområde for fremtiden. På dette området har 
dansen mye å bidra med. Alle har en kropp og kan bevege seg, på ulike måter og med ulike 
begrensninger. Å kunne uttrykke seg innen dans krever ikke at du lærer deg et nytt verbalt språk. Som 
bevegelig menneske kan du delta i et felles kroppslig uttrykk uten å trenge verbal kommunikasjon. Det 
kroppslige språket er en kommunikasjonsform i seg selv. Også i Norge finnes det flere eksempler på at 
folk med utenlandsk bakgrunn har kunnet bygge seg opp en profesjonell karriere innen dans.  
 

Dans som del av det offentlige ordskiftet  
Fra politisk hold begrunnes en utstrakt offentlig finansiering av kunst og kultur i Norge med at det bidrar 
til å ivareta og videreutvikle demokratiet vårt, til økt meningsmangfold, meningsbrytning og til et tilskudd 
av nye perspektiver som hjelper oss å forstå oss selv som enkeltindivider og samfunn på nye måter. 
Det kroppslige språket og kommunikasjonen som ligger i det er også med på å gi nye perspektiver på 
hvem vi er, hvordan vi forholder oss til hverandre og de øvrige strukturene i samfunnet. Dansens språk 
er også en del av denne meningsutvekslingen, selv om den ofte skjer uten ord. I dag mangler imidlertid 
dansen arenaer å uttrykke seg på som er tilpassets dens unike form. For at dansekunsten skal kunne 
fylle denne funksjonen og innfri målsettingen om å delta i den offentlige debatten er den derfor avhengig 
av nye  steder å utvikles og nye rom for visning, slik at dansen i fremtiden virkelig kan gå i dialog med 
publikum og offentligheten. De politiske målsetningene er omtalt mer utdypende i det videre.  
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Kapittel 3 Det norske dansekunstfeltet 
Dansens natur og potensial som kunstuttrykk 
Dansekunsten er av natur er svært innovativ. Kunstformens evne og vilje til kontinuerlig utvikling og 
omstilling er en av flere årsaker til at nær sagt all produksjon av ny, norsk dansekunst i dag foregår i 
det såkalte frie, prosjektbaserte feltet. De aller fleste aktørene er enten enkeltkunstnere som utøver 
eller koreograferer dansekunst, eller kompanier sentrert rundt kunstnerskapet til en eller flere 
koreografer. Det finnes privat initierte kompanier som genererer større andel egeninntekter, kompanier 
med periodisk nær full finansiering av virksomheten gjennom flerårige tilskudd fra ordningene under 
Norsk kulturfond og kompanier i mellomsjiktet av disse ytterpunktene. Den tidligere basisfinansieringen 
under Norsk kulturfond har vært sterkt medvirkende i utviklingen av de kanskje sterkeste 
dansekompaniene i Norge, men det finnes også privat initierte kompanier som har stor aktivitet og 
produksjon, og som turnerer i inn- og utland i stor utstrekning, som f.eks Panta Rei og Tabanka Dance 
Ensemble m.fl.  
 

Kompanienes betydning for dansekunsten i Norge 
Det er kompaniene og aktiviteten de genererer som i all hovedsak utgjør tyngden i produksjon og visning 
av ny, norsk dansekunst. Flere av kompanienes verker er sterkt etterspurt i det internasjonale 
scenekunstmarkedet. Fri scenekunst har alltid vært internasjonalt orientert med internasjonal aktivitet 
som en integrert del av virksomheten. Rapporteringstall fra 2018 for aktivitet for tilskuddsmottakere fra  
Norsk Kulturråd fra 2018 viser at internasjonal aktivitet står for 40 % av den totale virksomheten til de 
kompaniene som mottar støtte under deres ordninger. Rapporten Kunst i tall 2019 viser at 
scenekunstnere totale inntekter fra utlandet har vært økende i perioden 2016-19. Kompanienes 
effektive organisering og deres vilje og evne til turnering gjør at de kan vise forestillinger til publikum på 
forskjellige steder. De bidrar således til å gjøre norsk kunst og kultur kjent i utlandet og jobber aktivt for 
å etablere nye markeder for den kunsten de skaper både nasjonalt og internasjonalt. Den norske 
dansekunsten er kjent for å være av høy kunstnerisk kvalitet, noe som også innebærer at kompaniene 
fungerer som en ambassadør for Norge og bidrar til å fremme omdømmet til norsk kunst og kultur. 
Dette skaper synergieffekter og gir positive bidrag til norske samfunnet utover det rent kunstneriske.  
 
Kompaniene har ofte en svært liten, men effektiv og dynamisk administrasjon, med produsenter som 
er tilknyttet enten på oppdragsbasis eller ansatt i en gitt periode, avhengig av tilgangen på langsiktig 
finansiering. Kompanienes effektive og tilpasningsdyktige, administrative innretting er interessant å se 
hen til også med tanke på den videre institusjonsbyggingen rundt denne kunstformen. Det er imidlertid 
bare ett dansekompani i dag som er fullfinansiert og tilbyr faste stillinger til både kunstnerisk og 
administrativt personale og dette er Carte Blanche i Bergen.  
 

Muligheter for faste ansettelser for dansekunsterne 
En annen svært viktig årsak til at så mye av virksomheten skjer i det frie, prosjektbaserte feltet er at det 
i dag finnes så få muligheter for dansekunstnere til å bli ansatt i kraft av sin kunstneriske kompetanse. 
Kunsten utvikles og skapes i det frie feltet, fordi det er her rommet, ordningene og finansieringen finnes. 
Det eksisterer i dag bare to enheter som tilbyr faste ansettelser for utøvende dansere i dag, og dette er 
Carte Blanche i Bergen og Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Dette gjør at dansekunstnere i lavere 
grad har mulighet for et fast og forutsigbart virke enn f.eks skuespillere. Det finnes langt flere 
produserende teatre i Norge enn det finnes institusjoner som produserer og viser dans6. De fleste 
norske dansekunstnere er derfor selvstendig næringsdrivende med en svært sammensatt virksomhet. 
                                                
6 En oversikt over institusjoner for dans og teater finnes i vedlegg 1 og 2.  
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Flertallet av medlemmene i Norske Dansekunstnere er både utøvende, skapende og undervisende 
kunstnere. Det å inneha flere roller samtidig blir stadig mer vanlig i det frie, prosjektbaserte 
scenekunstfeltet.  
 

Finansiering av prosjektbasert dansekunst i Norge 
Den viktigste finansieringskilden for Norsk dansekunst er i dag tilskuddsordningene under Norsk 
kulturfond, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, samt andre tilskuddsordninger fra 
kommuner og fylker.   

Situasjons- og behovsbeskrivelse 2021 
Dansekunsten har en underutviklet rolle i det norske samfunnet. Både samtidige verker skapt av norske 
dansekunsterne, og kunstnerne selv, dvs. norske dansere og koreografer, er lite kjent i befolkningen. 
Sammenlignet med andre kunstformer, som f.eks. film og teater er de virksomme kunstnerne innen 
dans langt fra så ofte omtalte og synlige i samfunnet. Det kan i noen grad skyldes dansens formater og 
naturlige uttrykk, at det i noen sammenhenger er mer naturlig å inngå i et kompani eller kunstnerisk 
prosjekt enn å bli frontet som enkeltkunstner eller -utøver. Denne manglende tilstedeværelsen handler 
likevel først og fremst om at dansekunsten i liten grad har fått rom til å utvikle seg innenfor tilpassede 
rammer og med støtte fra et profesjonelt virkemiddelapparat som kjenner dansens uttrykk og form og 
som derfor formidler dansen ut i samfunnet gjennom å kontinuerlig bistå i å markedsføre og tilby denne 
kunstformen ut til et publikum.  
 
Dans har derfor et stort, uforløst publikumspotensial. Dette gjør også at barn og unge som i stor grad 
interesserer seg for dans som fritidsaktivitet mangler voksne forbilder i Norge, samtidig som det finnes 
færre muligheter innen dans enn andre kunstformer, som f.eks. teater, til å bygge en karriere som 
dansekunstner innenfor en institusjon eller med støtte av et profesjonelt apparat. Dette svekker 
profesjonaliteten og kvaliteten i den dansekunsten som produseres i dag, fordi både 
skapelsesprosessen og det administrative arbeidet i all hovedsak må initieres og ivaretas av kunstnerne 
selv.  
 
I det norske dansekunstfeltet, som i dag i all hovedsak er prosjektbasert og mottar tilskudd fra 
ordningene under Norsk kulturfond, er det et prekært behov for en tilpasset infrastruktur som kan bistå 
produksjon og formidling av danse- og scenekunst i Norge. Granavolden-erklæringen stadfester at 
regjeringen vil styrke det frie feltet og sørge for at nyskapte forestillinger får økt formidling, slik at den 
når ut til et større publikum. For å realisere denne ambisjonen for dansekunstens del må det etableres 
både ny infrastruktur og bygges videre på den eksisterende infrastrukturen for kunstformen.  
 

Behov for økt publikumsutvikling, formidling og markedsføring av dansekunst 
Den frie dansekunsten oppleves av mange som utilgjengelig og er relativt ukjent i offentligheten. Dans 
har et lite utviklet publikum og genererer lave inntekter. Dette henger også sammen med at det finnes 
få steder hvor dansekunsten har mulighet til å etablere dialog med publikum i utviklings- og 
produksjonsfasen. En undersøkelse utført av Norsk publikumsutvikling i PERFORMA-prosjektet7 viser 
imidlertid at dans har et stort, urealisert markeds- og publikumspotensial. Der 26 % av respondentene 
i undersøkelsen svarer at de de siste 5 årene har sett en forestilling i samtidsdans, svarer hele 16 % at 
de aldri har oppsøkt samtidsdans, men er interessert i å gjøre det. For å utløse dette potensialet er det 
nødvendig å investere i et rom der møtet mellom skapere og publikum kan skje. 
 

                                                
7 Rapport 1: Oslo Atlas del 1 – en segmenteringsanalyse av markedet for musikk- og scenekunst 
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Den lave kunnskapen om samtidig norsk dansekunst bunner også i at formidlingskompetansen og 
tilgangen til formidlingsressurser for frie scenekunstnere er svært begrenset. Det skapes mange 
kunstfaglig sterke forestillinger som alt for få får kjennskap til. Som Norsk Publikumsutviklings rapport 
viser er potensialet for å nå og utvikle et større publikum til stede, men det synes lite ressurseffektivt å 
skulle utvikle separate, profesjonelle formidlingsapparater rundt mange enkeltstående kunstnere og 
kunstnerskap for å forbedre dette i fremtiden. Vi ser det som en bedre løsning å utvikle effektive 
institusjonsforankrede tjenester som kan komme flere kunstnere til gode. Vi vil her derfor se på 
samordnede løsninger og hybridinstitusjoner som kan komme bredden i det frie danse- og 
scenekunstfeltet til gode.  
 
Danse- og scenekunsten som utvikles har dessuten ofte svært korte spilleperioder, og det finnes få 
kanaler og ressurser for markedsføring av de produksjonene som skapes. Dette er med på å 
opprettholde problemet med at kunstformen er utilgjengelig, og innebærer en ulønnsom bruk av 
samfunnsressursene som dedikeres kunst- og kulturproduksjoner. Det er en gjentatt politisk målsetning 
om mangfold i uttrykk og at kunsten skal prioritere publikumsutvikling og å nå ut til nye 
publikumsgrupper.  
 

Behov for styrking av administrative og tekniske støttetjenester for dansen 
Det administrative støtteapparatet rundt den prosjektbaserte danse- og scenekunsten er svært lite 
utviklet og institusjonsforankret i Norge, og det er lite midler kanalisert til å styrke denne delen av 
apparatet rundt dansekunsten. De fleste virksomme dansekunstnere i det frie feltet har ikke midler til å 
ansette eller engasjere produsenter for å bistå og sette de administrative rammene for det kunstneriske 
skapelses- og visiningsforløpet. Som et ledd i å styrke dansekunsten i Norge er det derfor nødvendig å 
bygge opp, styrke og satse på å utvikle produsentkompetanse og det administrative apparatet.  
 
Også det profesjonelle tekniske apparatet rundt dansekunsten er det viktig å styrke i fremtiden. Lave 
tilskuddsrammer gjør at det hele tiden prioriteres tekniske og sceniske løsninger som er billige og lette 
å transportere. På denne måten mister man mye av det kvalitative og kunstneriske potensialet som 
ligger i dansekunst. Dansens effekt blir fremhevet og således sterkere i uttrykket når den suppleres 
med  profesjonell kompetanse på lys-, lyd- og lysteknikk, samt scenografi og kostyme. Som et ledd i 
den fremtidige styrkingen av dansen må også denne kompetansen gis bedre vilkår, både i form av nye 
og tilpassede rom å virke i, samt økonomiske rammer og prosjekttilskudd som tillater at denne 
kompetansen kan tilknyttes prosjektene og verkene som skapes og vises.  
 
Det faktum at den prosjektbaserte danse- og scenekunsten er sterkt underfinansiert og resultatet er at 
kunstnerne bruker uforholdsmessig store deler av den kunstneriske finansieringen på innkjøp av 
eksterne støttetjenester. Vi ser at et mer solid og institusjonsforankret støtteapparat både kunne betjent 
flere kunstnere,  bidratt til økt profesjonalisering og samtidig hatt en kostnadsbesparende effekt på 
produksjonsrelaterte utgifter.  
 

Sterkere fagmiljøer for dansekunstnere og flere visningssteder 
Utover svakheter i selve organiseringen av dansekunstnere er det i tillegg mangel på steder der 
dansekunstnerne kan inngå i profesjonelle fagmiljøer, samt steder der dansekunsten kan vises. Det 
finnes svært få rom der kunstnerne har mulighet for å møte hverandre som en del av et profesjonelt 
miljø, i omgivelser som er tilrettelagt for skaping og utøving av dansekunst.  
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Den frie danse- og scenekunstens utvikling de siste årene 
Til tross for de ovennevnte utfordringene har norsk dansekunst hatt en svært sterk utvikling de seneste 
årene. Tilfanget av kunstnere er økende og behovet for økte økonomiske tilskudd, samt tilgang på 
administrativ kompetanse og støttetjenester og steder å virke øker dermed proporsjonalt. Spesielt har 
oppmerksomheten rundt og anerkjennelsen av norsk dansekunst styrket seg betraktelig internasjonalt. 
Det er opparbeidet en betydelig interesse og en reell betalingsvilje for norsk dansekunst i utlandet. I 
perioden 2016 til 2019 økte scenekunstens inntekter fra utlandet med 38 %, fra 7,5 mill. kr til 16,5 mill. 
kr. Vi anser denne økningen som representativ også for dansekunstens økning i utenlandsinntekter i 
samme periode, selv om statistikken ikke skiller på dans, teater og andre uttrykk. Dans fikk i 2019 43 
% av tildelingene fra Danse- og teatersentrum som fordeler Stikk-midlene og var også derfor en sterkt 
representert norsk kunstform i utlandet i 2019.8 Nettopp derfor er det også utfordrende for dansekunsten 
at myndighetene så langt ikke har evnet å utvikle en kompensasjonsordning for tapte utenlandsinntekter 
som en del av tiltakene for å avhjelpe kunstnerne under pandemien.   
 
Det faktum at dansekunsten mangler ressurser og tilrettelagt infrastruktur påpekes også i forslaget til 
kulturbudsjett for 2021. Sittende kulturminister har en uttalt ambisjon om å utbedre situasjonen de 
kommende årene. En styrket politisk satsing på dans i denne perioden vil være avgjørende for den 
profesjonelle dansens fremtid i Norge og er svært etterlengtet.  

Dansekunstens vilkår og prekære situasjon i Oslo  
Oslo huser i dag anslagsvis 75 % av alle virksomme norske dansekunstnere9. Kunstnerne i Oslo 
opplever de samme utfordringene som er beskrevet tidligere, men i Oslo utpeker imidlertid mangelen 
på steder å skape, utøve og vise kunsten seg som den desidert mest begrensende faktoren. Rapporten 
“Oslos kulturelle infrastruktur” fra 2019, som var en oppfølging av “Kunstplan for Oslo”, kartlegger og 
tydeliggjør infrastrukturbehovet for danse- og scenekunstfeltet. Den viser at fri scenekunst i dag skapes 
uten tilstrekkelig tilgang på egnede lokaler. Tilgangen til adekvate prøve- og produksjonsfasiliteter i 
hovedstaden finnes nesten ikke utenfor de etablerte institusjonene. Rapporten viser videre at 
dansekunstnere har langt større behov for tilgang til prøve- og produksjonslokaler på fast basis enn de 
andre scenekunstgruppene. Denne rapporten understøtter dansekunstfeltets egen opplevelse av at 
infrastrukturen for danseproduksjon i Oslo er svært mangelfull.  

  

                                                
8 Kunst i tall 2019 
9 Se PRODA Profesjonell dansetrening: https://proda.no/om-proda/ 
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Kapittel 4 En gjennomgang av aktør- og 
samfunnsbehov   
Dansen evner å fylle funksjoner på flere nivåer, er av betydning for og angår en rekke ulike aktører. 
Dansen har i seg selv behov dersom vi skal kunne realisere det potensialet som ligger latent i 
kunstformen, som i dag ikke kan hentes ut bla. pga. mangel på ressurser, infrastruktur og 
støttetjenester. Her angir vi punktvis de behovene vi har avdekket på de ulike samfunns- og aktørnivåer, 
samt hvordan dans som kunstform kan bidra til å dekke en rekke samfunnsbehov.  

Dansekunstnernes behov 
● Mulighet til å stå i et profesjonelt virke som dansekunstner gjennom et helt livsløp 
● Rettsmessige vederlag i henhold til åndsverksloven 
● Flere åremåls- / prosjektstillinger for dansere, pedagoger og koreografer 
● Flere kilder hvor de kan søke om produksjonsmidler, og styrking av eksisterende kilder og 

fond 
● Flere øvings- og produksjonslokaler 
● Flere visningsmuligheter 
● Utvidede turnéringsmuligheter og -ordninger 
● Sikring av gjeldende rettigheter i arbeidslivet i hht. AML 
● Tilrettelagte velferdsordninger 
● Sosiale rettigheter og trygderettigheter på lik linje med vanlige arbeidstakere 

Dansekunstens behov som kunstform 
● Anledning til å utøves og vises i det omfanget som samfunnet etterspør, slik at den 

underliggende etterspørselen i samfunnet kan utløses og tilfredsstilles 
● Mulighet til å utvikle seg i tråd med kunstformens iboende kvaliteter, på sine egne premisser 
● Tilpassede og dedikerte lokaliteter der kunstnerne kan inngå i og utvikle fagmiljøer over tid. 
● Flere arenaer der kunsten og kunstnerne kan gå i dialog med publikum og utvikle forestillinger 

i en samskapelsesprosess 
● Flere arenaer for produksjon og visning av dans i hele landet, men spesielt i Oslo 
● Bedre samspill mellom ordninger og aktører slik at allerede skapte verker kan vises flere ganger 

og flere steder 

Samfunnets behov 
● Uttrykk som utfordrer det eksisterende 
● Arenaer som viser levende kunst som er bygget på samarbeid, fellesskap og mangfold 
● Arenaer der vi kan drøfte det samfunnet vi er en del av, der kunsten virker som en inspirator til 

debatt og meningsutveksling 
● Mulighet til å oppleve aspekter ved mennesket uttrykt i form av det kroppslige og fysiske og 

ikke kun la ordene, og dermed det mentale, bli definerende for hvem vi er 
● Barn og unge trenger tilgang til profesjonelle forbilder innen dansekunsten og å få oppleve 

dansekunsten i fysisk format i sin egen region 
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Kapittel 5 Politiske målsetninger for den frie danse- 
og scenekunsten i Norge 

Dans bidrar i dag til måloppnåelse på flere politiske satsingsområder, som bl.a. folkehelse, mangfold, 
ytringsfrihet og demokratibygging. I tillegg er det fra myndighetenes side formulert en rekke forpliktelser 
og målsetninger som handler om at det offentlige skal tilrettelegge for kunstens deltakelse i det 
offentlige ordskiftet og den kollektive samtalen, fordi det anses som nødvendig for demokratibyggingen 
og utviklingen av selvstendige samfunnsborgere. I dag er det slik at dansen ikke i fullt monn evner å ta 
del i dette ordskiftet og bidra i den offenlige meningsbrytningen. Dette fordi det etter vårt syn ikke er 
godt nok tilrettelagt for dansens deltakelse fra myndighetenes side. Det mangler fortsatt en godt nok 
utviklet og tilpasset infrastruktur som gjør at dansen fullt ut kan bidra med det den innehar av 
ytringspotensial. I det videre refererer vi derfor til kilder og utsagn fra offentlige myndigheters side, som 
viser hvilke forpliktelser det offentlige selv har påtatt seg for denne tilretteleggingen.  

“Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og kulturpolitikken skal bygge på ytringsfrihet 
og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er viktige forutsetninger for en opplyst offentlighet, og dermed 
en investering i demokratiet og allmenndannelsen. Kulturen skal være fri, med personlig engasjement 
og frivillighet som grunnlag. 

Kulturlivet skal være relevant og representativt for hele befolkningen og medvirke til at enkeltmennesker 
får frihet og anledning til å uttrykke seg. Norge skal være et land der alle kan lykkes, samme hvilken 
bakgrunn de har. Kulturpolitikken må medvirke aktivt til dette og fremme kunstnerisk kvalitet og 
autonomi. Det er viktig å spre makt i den offentlige kultursatsingen.  

Et rikt og variert kulturliv er en av forutsetningene for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Når 
offentligheten blir stadig mer oppdelt kan kunst og kultur både danne, forme og styrke fellesskap og 
samfunnsstrukturen rundt oss. 

Ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for demokrati og menneskerettigheter. Kunst og kultur 
er nettopp ytringer, og ansvaret staten har på kulturfeltet er forankret i infrastrukturkravet i grunnloven. 
Hensynet til demokratiet er hovedgrunnen til å føre en aktiv kulturpolitikk og stiller krav til at kunst- og 
kulturlivet er i stand til å medvirke til en levende og kritisk offentlighet gjennom produksjon av kunst og 
kultur av høy faglig kvalitet og ved å nå ut til ulike grupper i befolkningen. I Grunnloven paragraf 100 
sjette ledd heter det: - De statlige styresmaktene skal legge til rette for et åpent og opplyst ordskifte. 
Dette innebærer at staten plikter å medvirke aktivt til etablering og drift av kanaler ut i det offentlige 
rommet, slik at det virkelig blir mulig for individer og grupper å ytre seg.” - Uttrekk fra Kulturens Kraft 
sidene 8 og 9.  

De overordnede kulturpolitiske målene i Norge er et fritt og uavhengig kulturliv som: 

● Skaper kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet og fremmer dannelse og kritisk refleksjon 
● Tar var på og formidler kulturarv 
● Skaper og formidler et kulturtilbud som blir opplevd som relevant og representerer befolkningen 
● Er tilgjengelig for alle og oppmuntrer den enkelte til å oppleve og delta i kulturaktiviteter 
● Tilbyr møteplasser og bygger felleskap 
● Fornyer seg og viser evne til omstilling 
● Har internasjonal gjennomslagskraft og fremmer interkulturell forståelse 
● Styrker norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk 

tegnspråk som grunnleggende kulturbærere 
 

I tillegg stadfester Granavolden-plattformen følgende holdning og målsetning for kultur rettet mot barn 
og unge: “Regjeringen mener at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å 
organisere sin egen ungdomskultur. Regjeringen vil gi barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og 
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glede i møte med ulike kunstuttrykk. Regjeringen vil se på ordninger som gir flere barn mulighet til å 
delta i kulturaktiviteter, idrett og friluftsliv.”  

 
Utover dette bidrar dansekunsten til oppnåelse av nasjonale målsetninger om bedret folkehelse. Dans 
er en populær aktivitet i alle aldersgrupper, men særlig barn og unge utøver dans som fritidsaktivitet. 
Dette har vesentlige, positive helseeffekter. En satsing på dans vil dermed også indirekte kunne føre til 
at regjeringens mål for folkehelsearbeidet oppnås i større grad. Regjeringens mål for folkehelsearbeidet 
er at: 

● Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder 
● befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale 

helseforskjeller 
● vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen 

Mål og strategier for initiativer og tiltak anbefalt av Norske 
Dansekunstnere 

Som allerede nevnt er det slik vi ser det ikke tilstrekkelig tilrettelagt for at dansekunsten i Norge kan 
fylle ytringsrommet og delta i den offentlige debatten i det omfanget som den har potensial for. Dette 
handler i all hovedsak om mangel på infrastruktur, et profesjonelt virkemiddelapparat og støttesystemer 
og tjenester som kan bistå kunsten og kunstnerne slik at de virkelig når ut til offentligheten og det skapes 
en profesjonell ramme rundt verkene som produseres. For at dansekunsten virkelig skal kunne ta sin 
rolle som bidragsyter i det offentlige rom må derfor nye institusjoner og ordninger og strukturer på plass, 
og det må skapes flere muligheter for å ansette dansekunstnere ved kunst- og kulturinstitusjoner.  

Basert på de behovene vi har beskrevet over, samt de politiske målsetningene som er gjeldende, har 
vi trukket opp et sett overordnede mål for de initiativene og tiltakene vi mener at dansekunstfeltet 
trenger. Vi har i tillegg formulert en tilhørende overordnet strategi for å sikre måloppnåelse.  

Overordnede mål   
 
En helhetlig infrastruktur og et virkemiddelapparat som ivaretar og tilrettelegger for å dekke: 

1. Samfunnets etterspørsel etter dansekunst (realisert og underliggende 
etterspørselspotensial)  
 

2. Dansekunstnernes behov for et virkemiddelapparat og rammer å 
virke i for å kunne dekke samfunnets behov og etterspørsel etter 
ulike kunstneriske uttrykk. 
 

Overordnet strategi 
 

1. Etablere nye, samt videreutvikle eksisterende institusjoner 
tilpasset dansekunstens behov og uttrykksform, samt 
dansekunstnernes arbeidsmetoder og dynamiske praksiser.  
 

2. Etablere nye, samt videreutvikle og tilpasse eksisterende 
ordninger og virkemiddelapparat, tilpasset dansekunstnernes 
virkemåte og samarbeidskonstellasjoner. Dette inkluderer 
dansekunstens behov for kontinuerlig å kunne endre og utvikle seg, 
gjennom stadig å skifte uttrykk og format. 
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Initiativene og tiltakene som presenteres i de følgende kapitlene er, med utgangspunkt i den 
informasjonen som er tilgjengelig og den situasjonen det norske dansekunstfeltet står i i dag, det vi 
anser som den beste måten å oppnå disse målene. Samtidig er vi opptatt av å begynne å utvikle 
rammene for feltet i tråd med den overordnede strategien helt frem til 2040. Det skal likevel nevnes at 
dette er en del av det pågående  arbeid med å påvirke, utvikle og utforme en helhetlig politikk og 
tiltakspakke for feltet, og vi ser for oss at dette vil måtte formes og videreutvikles i dialog både med 
kulturpolitisk ledelse, embetsverk, samt de ulike etablerte aktører og institusjoner som på forskjellige 
måter allerede betjener ulike deler av dansekunsten i Norge.   
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Kapittel 6 Finansiering og infrastruktur for 
produksjon og visning av dans 

Eksisterende infrastruktur for dansekunst i Norge og 
videreutvikling av denne 
For å gi et bilde av hvilken helhet nye tiltak for dansekunsten vil komme til å inngå i gir vi her en 
beskrivelse av den infrastrukturen, de institusjonene og det rammeverket som allerede finnes, og som 
våre foreslåtte tiltak vil bli et supplement til. Der vi har konkrete forslag eller har fått innspill til 
videreutvikling og styrking av disse instansens omtaler vi også dette behovet. 

Carte Blanche  
Carte Blanche er norges eneste nasjonale kompani for samtidsdans som er etablert en egen institusjon 
og finansiert over kulturbudsjettet. Kompaniet ble etablert i Bergen i 1989 og turnerer årlig i Norge og 
internasjonalt. Utover Nasjonalballetten under DNO&B er dette det eneste stedet som tilbyr faste 
ansettelser til dansere i Norge. Ensemblet består av 12 til 15 dansere fra hele verden, som alle 
kjennetegnes av å ha et svært høyt teknisk nivå og en egen skaperevne. Kompaniet arbeider med 
norske og internasjonalt anerkjente koreografer, og med kunstnere som har et kritisk blikk på samfunnet 
og evner å uttrykke dette gjennom dansekunsten. Carte Blanche gir kunstnere mulighet til å vokse 
gjennom å gi dem tilgang til de privilegiene et offentlig eiet kompani har til rådighet. Carte Blanche AS 
eies av og mottar offentlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, Vestland fylkeskommune og Bergen 
kommune. Carte Blanche mottar i 2021 30 mill. kr over statsbudsjettet, i tillegg til tilskudd fra kommune 
og fylke på til sammen 12,7 mill. kr. En videre styrking av det norske dansekunstfeltet kan også initieres 
gjennom en utvidelse av Carte Blanche, både i antall stillinger for dansere og i omfanget av internasjonal 
turnéringsvirksomhet. Ved Carte Blanche er det også interessant å se på muligheter for å etablere 
åremålsstillinger for huskoreografer, som kan skape verker for kompaniet.  

Nasjonalballetten ved Den Norske Opera & Ballett 
Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og 
presenterer opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene 
Nasjonalballetten, Nasjonalballetten UNG og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, 
Barnekoret og Ballettskolen. Det ble spilt 138 ballettforestillinger for et publikum på 150 400 mennesker 
i 2019. Nasjonalballetten er i hovedsak basert på klassisk ballett, men setter også opp noen visninger 
av samtidskoreografi som del av programmet. DNO&B hadde i 2019 703 mill. kr i finansiering over 
statsbudsjettet og genererte om lag 104 mill. kr i egne salgsinntekter. Om lag 40 % av finansieringen 
går til drift av den dansekunstneriske virksomheten. Nasjonalballetten og Nasjonalballetten UNG er i 
dag den fremste muligheten for faste ansettelser og stykkekontrakter både for dansere og koreografer. 
Nasjonalballetten UNG og Nasjonalballetten består til sammen av rundt 70 dansere.  
 
Nasjonalballetten og Carte Blanche sin betydning for det frie dansekunstfeltet 
Carte Blanche og Nasjonalballetten er institusjoner og virkesteder for dans av avgjørende betydning 
også for utvikling av frie, prosjektbaserte kompanier. For norske koreografer har disse institusjonene 
spilt en spesiell og uvurderlig rolle, men disse instansene er også av stor betydning for den norske 
dansekunsten generelt. Deres sterke fundament og økonomiske trygghet bidrar til å gi resten av 
dansekunstfeltet vekst, profesjonalisering og mangfold. Mange koreografer har etter oppdrag ved disse 
instansens fått mulighet til å bruke det som et springbrett til en internasjonal karriere. Navn som Ina 
Christel Johansen, Ingunn Bjørnsgaard, Alan Lucien Øyen og Jo Strømgren er eksempler på dette. 
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Etter å ha vært tilknyttet Carte Blanche som koreografer har de etablert egne kompanier som også har 
internasjonal virksomhet.  
 
Ved disse institusjonene lærer koreografene å jobbe under profesjonelle forhold og forholde seg til et 
erfarne teknikere og administrativt personale med tilpasset kompetanse. Muligheten til å konsentrere 
seg utelukkende om det kunstneriske over en lengre periode, uten å måtte stå for det administrative og 
økonomiske samtidig, er avgjørende for å øke profesjonaliseringen av koreografer i det norske 
dansekunstfeltet. Et fag- og ressurssterkt støtteapparat som ivaretar produksjonsrelaterte oppgaver 
gjør at deres kunstneriske utvikling understøttes ytterligere. Dette kollegiet og den tilretteleggingen som 
apparatet rundt er utgjør en mulighet til å samskape kunsten med andre. Denne erfaringen og 
profesjonaliseringen er nødvendig for kunne nå opp i den internasjonale konkurransen og få innpass 
på utenlandske scener av betydning. Den samme tilretteleggingen er av avgjørende betydning for 
danserne, som gjennom faste ansettelser får en fullverdig arbeidsvirkelighet godt ivaretatt med behov 
som morgenklasser, tilgang til fysikalsk oppfølging etc. inkorporert i sin arbeidshverdag. Disse 
institusjonene gjør at dansekunstnere senere kan bryte ut og skape egne nye nye rom og muligheter 
for videre kunstnerisk utvikling, samt at det gir synergieffekter for resten av dansekunstfeltet.  

Dansens Hus 
Dansens Hus er norges eneste programmerende scene som utelukkende er viet til visninger av dans. 
Her settes det opp et bredt spekter av dansekunst, fra babyforestillinger til internasjonale gjestespill, og 
fra nye til etablerte norske koreografer. Dansens Hus ble stiftet som organisasjon i 2004, og etter en 
ambulerende tilværelse mellom ulike scener ved skoler og teatre åpnet Dansens Hus dørene til nytt 
hus i 2008. En funksjonelt og vakkert scenehus sto da til rådighet for dans i Norge, og med dette var 
en viktig milepæl for synliggjøring, aksept og anerkjennelse av dansekunsten nådd. Dansens Hus 
produserer ikke egne forestillinger og har ikke egne dansere ansatt. På Dansens Hus ble det i 2019 
spilt 39 forskjellige forestillinger for et publikum på 20 000 mennesker. Virksomheten finansieres over 
statsbudsjettet og med midler fra egne salgsinntekter. Dansens Hus fikk en tildeling fra 
Kulturdepartementet på 55 mill. kr for 2021. Inntekter fra billettsalg og annet utgjorde i 2019 5,6 mill. kr. 
Dansens Hus har også det administrative ansvaret for Dansenett Norge, og en del av finansieringen til 
Dansens Hus er midler til turnering av danseproduksjoner via dette nettverket.   
 
Friske midler for stimulering til skaping av ny norsk dansekunst 
Ved de etablerte institusjonene Dansens Hus, Nasjonalballetten under Den Norske Opera & Ballett og 
Carte Blanche bør det ses på muligheter til å styrke samarbeidet mellom disse og skapende kunstnere 
i det prosjektbaserte feltet. Dette kan gjøres ved å gi hver av dem midler øremerket til stimulering av 
skaping av nye verker, som institusjonene lyser ut til kunstnere i det frie feltet. Disse samarbeidene må 
bygges på forpliktende avtaler mellom institusjonene og de skapende dansekunstnere, slik at 
kunstnernes opphavsrett og bruksrett ivaretas på en forsvarlig måte. Herunder hører forpliktelser om 
utbetaling av vederlag og royalites for visning og evt. videre turnering av verket.  
 
Disse institusjonene innehar en enestående ekspertise og kompetanse i å administrere, vise og turnere 
dansekunst. Det bør ses på måter for hvordan denne kompetansen kan trekkes på slik at den i større 
grad kan bistå i profesjonaliseringen av det prosjektbaserte feltet. En mulighet er å etablere tilgang til 
profesjonell produsentkompetanse for det frie feltet ved at en delprosent av stillingen for produsenter 
ved henholdsvis Nasjonalballetten, Carte Blanche, Dansens Hus og Riksteateret (se omtale under) 
fristilles til å betjene skapende kunstnere som jobber prosjektbasert. Dette er foreløpige forslag fra vår 
side, men vi ser det som avgjørende at de instansene involveres i utviklingen av det nye apparatet rundt 
dansekunsten som det er nødvendig etablerere for fremtiden.    
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Andre programmerende og co-produserende scener for dans 
RAS - Regional arena for samtidsdans (RAS) - er den eneste norske programmerende- og co-
produserende scene som utelukkende viser dans, samtidig som det er ett av 12 regionale 
kompetansesentre for dans. RAS har tilholdssted i Sandnes kunst- og kulturhus, og samarbeider med 
andre lokale aktører om ulike visnings-, formidlings- og produksjonssamarbeid, i tillegg til å inngå i 
Dansenett Norge. Programmet består av lokal, nasjonal og internasjonal dansekunst, og RAS er en av 
landets mest aktive scener innen dette feltet. Årlig har RAS flere dansekunstnere i residensopphold på 
sine scener.  
 
Black Box Teater (BBT), Bergen Internasjonale Teater - BIT Teatergarasjen og Rosendal Teater 
(tidligere Teaterhuset Avant Garden), er scener i hhv. Oslo, Bergen og Trondheim som programmerer 
både teater, dans og andre tverrfaglige performative forestillinger, hovedsakelig produsert i det frie, 
prosjektbaserte feltet. Disse tre scenene har i tillegg et turneringssamarbeid seg imellom som bidrar til 
flere visninger av de kunstnerne som blir programmert. BBT arrangerer årlig en Oslo internasjonale 
teaterfestival, med danseforestillinger som en del av programmet. BiT arrangerer Oktoberdans, en 
festival som er et samlingspunkt for dansekunstnere og en viktig arena for møter med publikum. BIT er 
forespeilet å flytte inn på det renoverte Sentralbadet ila 2022. Dette blir en scene både for dem og Carte 
Blanche. Rosendal Teater arrangerer Bastard-festivalen hver høst, som er en internasjonal 
scenekunstfestival, og samarbeider med det regionale kompetansesenteret DansiT som også 
arrangerer festivalen Mulitplié hvert år.  
 
Det er disse tre scenene som i all hovedsak er den frie danse- og scenekunstens visningsrom. Her 
settes det opp forestillinger og visninger av de produksjonene som er finansiert bl.a. gjennom 
ordningene under Norsk kulturfond. Disse scenene er derfor av stor betydning for den nyskapte 
scenekunsten. BBT går imidlertid en usikker fremtid i møte, da leieavtalen med den private eieren av 
bygget de holder til i Oslo går ut i perioden 2023-2025. Det er fortsatt ikke avklart hvor BBT vil få 
tilholdssted etter dette.  
 
I tillegg til disse scenene er også Bærum kulturhus svært viktig for utvikling og visning av norsk 
dansekunst. Bærum Kulturhus huser også Dans Sørøst-Norge som også er ett av de regionale 
kompetansesentrene for dans som programmerer og co-produserer danseforestillinger. Rosendal 
Teater har også samarbeider og er samlokalisert med det regionale kompetansesentret DansiT.  
 
Kloden 
Kloden teater er under etablering på Økern i Oslo. I løpet av høsten 2020 åpnet Kloden Pilot. Dette er 
første del av Kloden teater, som blir et sted med produksjon og visning av forestillinger, 
fagarrangementer, kunstneriske prosjekter for og med barn og ungdom i samarbeid med profesjonelle 
kunstnere, samt ulike typer sammenkomster for både lokalmiljøet og scenekunstmiljøet. Kloden Pilot 
er et prosjekt som gjør det mulig å utvikle og teste innhold og program i praksis, fram mot åpningen av 
teaterhuset Kloden teater i 2025. På Kloden Pilot skal det programmeres visninger av norske og 
internasjonale forestillinger for barn og unge. Det vil også mulig for andre aktører å vise sine 
forestillinger her gjennom utleie. Det er foreløpig usikkert i hvilken grad dans vil bli programmert på 
denne scenen.  

Riksscenen 
Riksscenen er den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans og ble etablert i 2010. Riksscenen 
speiler hele folkemusikkspekteret i Norge i dag, fra opprinnelige, norske tradisjonsuttrykk til våre nye 
landsmenns kulturelle opphav. Riksscenens aktiviteter spenner fra tradisjonell konsertformidling til 
scenisk nyproduksjon innen både dans og musikk. Riksscenen holder til i Schous kulturbryggeri på 
Grünerløkka i Oslo og har tre saler og kan by på noe av den beste lyden i Oslo, avansert lysrigg og 
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profesjonelle dansegulv. Det settes opp rundt 200 arrangementer årlig, både i form av egen 
programmering og samarbeidsprosjekter til utleie. Tilbudet retter seg mot alle aldersgrupper.  

Riksscenens virksomhet er finansiert av staten over Kulturdepartementets budsjett, der husleien er 
dekket under Kap. 323 post 01 Driftsutgifter, mens resten av virksomheten mottok en bevilgning på 
21,66 mill. kr under Kap. 320, post 75 for 2021.  

Regionale kompetansesentra for dans 
Det finnes i dag totalt 12 regionale kompetansesentre for dans, lokalisert i hele landet. Disse sentrene 
er Bergen Dansesenter, Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge i Sandvika, Dans i Trøndelag i Værdal, 
Dansekunst i Grenland i Porsgrunn, Dansearena nord i Hammerfest, DansiT - Dansekunst i Trondheim 
og Midt-Norge i Trondheim, Fjelldansen i Valdres, RAS – regionalt kompetansesenter for dans i 
Sandnes, Dansekunst i Østfold i Fredrikstad, Scenekunst Sør i Kristiansand, R.E.D. (Residency Eina 
Danz) på Eina og DansINN i Hamar.  
 
Disse sentrene tilrettelegger for utvikling, produksjon og visning av ny norsk dansekunst og utgjør den 
eneste infrastrukturen som er spesialutviklet og tilpasset det prosjektbaserte feltet. Sentrene bistår i 
dag med produsenttjenester, residensordninger, turnering og visning av forestillinger, samt en rekke 
andre støttetjenester tilpasset dansekunstens behov. Sentrene er i dag sterkt underfinansiert og deres 
virksomhet får midler gjennom av et lappeteppe av tilskuddsordninger, både fra stat, fylke og kommune. 
Noen sentre har en mer utviklet virksomhet, mens mange sentre er små og under stadig utvikling, på 
vei mot å bli en etablert og bærekraftig aktør. Ved flere av sentrene er deler av virksomheten bygget på 
frivillig arbeid. Dette er en situasjon som ikke er bærekraftig på lang sikt, og som sentrene selv ønsker 
å komme vekk fra.  
 
Til og med. 2020 var disse sentrene fra statens side finansiert gjennom en ordning under Kulturfondet, 
der avsetningen samlet for 2019 var på 5,9 mill.kr. Fra 2021 er de flyttet til kap. 320 på kulturbudsjettet 
og underlagt administrasjon av Norsk kulturråd, med et politisk løfte om å løfte og prioritere dansen og 
disse sentrene i kommende års budsjetter. Den direkte, statlige bevilgningen over kulturbudsjettet til 
disse sentrene utgjør for 2021 13,2 mill. kr. Fylker og kommunerer bidrar på sin side med ytterligere 
tilskudd tilsvarende 17,5 mill. kr i 2021. I tillegg har mange av sentrene arrangementsmidler og andre 
prosjekter fra Norsk kulturfond, og for 2021 har sentrene samlet for tilsagn på søkander her på totalt 
3,8 mill. kr. Flere sentre noe  støtte til lokal arrangering av PRODA og i tillegg har flere sentre 
egeninntekter som varierer svært i størrelse.   
 
Det er behov for en vesentlig styrking av disse sentrene i årene fremover. Dette beskrives utdypende 
under temaet “Nødvendig ny infrastruktur frem mot 2040”, under overskriften “Utviklings-, produksjons- 
og visningsarenaer for dansekunst i regionene”. 

Danseinformasjonen 
Danseinformasjonen (DI) er det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst i Norge. Formålet med 
virksomheten er å fremme og synliggjøre dansekunst, og være en informasjonskilde og et 
kompetansesenter for dansekunst. DI er organisert som en stiftelse og ble opprettet i 1994 i Oslo.  
 
DI har et stort nettverk i scenekunstfeltet, er faglig oppdatert og tilbyr rådgivning og informasjon til 
publikum, presse, myndigheter, studenter og kunstnere. DI tilbyr en samlet oversikt over det som 
foregår i det norske dansefeltet, enten det er forestillinger, kurs, utdanning, seminarer, utlysninger eller 
nyheter. Senteret utarbeider statistikk basert på innhentet informasjon, slik at dansekunstens utvikling 
over tid blir kontinuerlig dokumentert. DI finansieres over kulturbudsjettet, samtidig som Oslo kommune 
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bidrar med driftstilskudd til dansens dager og Scenehuset10. Kulturdepartementets tildeling over 
statsbudsjettet for 2021 utgjør 5,7 mill. kr. Oslo kommunes driftstilskudd utgjør 550 000 kr i 2021.  

Dansenett Norge 
Dansenett Norge (DNN) er et turnénettverk stiftet av Dansens Hus, Bærum Kulturhus, Dansearena 
Nord, DansiT og RAS. Formålet er å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig for et stort og 
engasjert publikum i hele landet. DNN ble etablert i 2018 på grunnlag av et 2-årig pilotprosjekt mellom 
Dansens Hus og DansiT. Behovet for et turnénettverk for dans ble ytterligere forsterket da Riksteatret 
fikk redusert støtte og besluttet å slutte å turnere dans. Dansenett Norge jobber for å: 

● øke tilbudet av dansekunst i hele landet  
● øke publikumsbesøket i hele landet 
● styrke kjennskapen til og interessen for samtidsdans 
● turnere produksjoner av en karakter som ellers bare hadde blitt vist i de største byene 
● sørge for at norske danseproduksjoner blir vist flere ganger og flere steder 

 
Aktørene i Dansenett Norge bidrar på tre ulike nivåer som hhv. nasjonal koordinator, regionale 
koordinatorer og visningsarenaer. Koordinatorene er faste medlemmer av nettverket, mens 
visningsarenaene er varierende avhengig av programtilbud og lokale forutsetninger. Hver partner, dvs. 
de tilknyttede RKDene, vil i fremtiden trenge å styrke eget budsjett til produsent, administrator og 
turneplanlegging. Dette estimeres å utgjøre ett årsverk ved hvert senter. Det er svært variabelt hva hver 
partner mottar fra stat, kommune og fylkeskommune. DNN bidrar med kr. 205.000 til hver partner til 
turneplanlegger, men behovet er uttalt større. I 2040 vil et velfungerende turnénettverk og en instans 
som DNN være av avgjørende betydning for at dansekunsten som samfunnet investerer i utviklingen 
av skal kunne nå ut til et større publikum. DNN mottok for 2020 en bevilgning på 6,1 mill. kr og er i dag 
finansiert via Dansens Hus. Denne ordningen må utvides både økonomisk og i antall tilknyttede RKDer 
i årene fremover, slik at nettverket får en større rekkevidde.  

Rom for Dans 
Rom for Dans (RFD) er ett av to tilgjengelige produksjonslokaler for scenekunst i Oslo, og er det stedet 
i landet der flest profesjonelle dansekunstnere møtes daglig. RFD driver Høyskolen for dansekunst, 
initierer egne kunstneriske prosjekter og drifter utleie av prøve- og produksjonslokaler til  andre danse- 
og scenekunstnere. Det er nettopp utleievirksomheten som er av betydning for det prosjektbaserte 
dansekunstfeltet i dag, og som er bakgrunnen for at de inkluderes i denne omtalen av eksisterende 
infrastruktur for dans. RFD finansieres av Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen og Oslo kommune. Oslo 
kommune har for 2021 bevilget et tilskudd på 1,1 mill. kr. Virksomheten er samlokalisert med Black Box 
Teater og stedet huser også aktivitetene og administrasjonen til PRODA (se omtale nedenfor). 
Leiekontrakten for RFD, og dermed også Black Box Teater og PRODA, går ut i perioden 2023-2025 og 
det er foreløpig uavklart hvor RDF kan være lokalisert etter 2024. Dette betyr at dansekunsten i Oslo 
går en enda mer usikker tid i møte, med tanke på egnede lokaler å virke og vises i.   

PRODA  
PRODA profesjonell dansetrening ble opprettet i 1988 som et ledd i å bedre dansekunstnernes arbeids- 
og levekår. Utøvelse og formidling av dans stiller særlige krav til kontinuerlig egentrening og 
kompetanseutvikling med veiledning fra pedagoger. PRODA tilbyr kursprogram som omfatter ulike 
danseutrykk, og kommer derfor alle som arbeider med dans til gode. PRODA er en viktig del av 
infrastrukturen på dansefeltet og tilbyr faglig utvikling til norske dansekunstnere. Hovedkontoret ligger i 
Oslo, men PRODA fungerer også som ressurssentre og møteplasser rundt om i landet. Det er nå 
etablert og utviklet PRODA-tilbud i ni regioner i landet (inklusive Oslo-regionen). 

                                                
10 Scenehuset er et enkelt produksjons- og visningslokale i Oslo som fremleies av DI til danse- og 
scenekunstnere. 
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I Oslo har PRODA et daglig tilbud. I de andre regionene arrangeres PRODA-tilbud ukentlig eller som 
seminarer, og hovedsakelig gjennom regionale kompetansesentre for dans. Store deler av kurstilbudet 
gjennomføres i samarbeid med andre aktører som dansefestivaler, danseutdanninger, teatre/kulturhus, 
dansestudioer samt andre organisasjoner som arrangerer fagtilbud for scenekunstnere. PRODA er 
hovedsakelig støttet av Kulturdepartementet, men finansieres også gjennom varierende drifts-
/kulturtilskudd fra kommuner og fylkeskommuner. Tilskuddet fra Kulturdepartementet utgjør for 2021 kr 
2.829.000. 
 
I sin søknad til statsbudsjettet for 2022 ber PRODA et tilskudd for 2022 på kr 3 629 000. Herunder ligger 
en økning på 800 000 kr til å styrke administrasjonen og det regionale fagtilbudet. Statstilskuddet til 
PRODA er ikke styrket siden 2009, og omfanget av fagtilbudet har derfor stagnert i forhold til størrelsen 
på brukermassen og utviklingen i dansefeltet. Siden 2009 har kostnader økt mer enn regulering i 
statstilskuddet. I lys av den pågående pandemien, men også for den videre utviklingen av en styrket 
infrastruktur for dansekunst i Norge, er PRODA en helt sentral tjenesteleverandør for norske 
dansekunstnere. PRODA er både et profesjonelt fagtilbud til kunstnerne, men tilbyr også en arena der 
de kan møtes og omgås som fagpersoner. Vi ber derfor om at søknaden fra PRODA etterkommes i sin 
helhet, slik at tilbudet til kunstnerne kan styrkes umiddelbart. Dette er avgjørende i en tøff pandemitid 
der de fleste dansekunstnerne faller mellom alle stoler og har svært få kanaler der de kan finne 
kompensasjoner og erstatninger for de kunstneriske aktivitetene de til daglig inngår i. PRODA er en 
arena som kan bidra til hegne om og ivareta kunstnerne og deres ferdigheter gjennom denne svært 
krevende perioden, og deres søknad bør derfor prioriteres i arbeidet med budsjettet for 2022.  
 

Festivaler 
CODA - Oslo internasjonale dansefestival 
CODA Oslo International Dance Festival ble initiert av koreografene Lise Nordal og Odd Johan Fritzøe 
i 2002, og har siden vokst til å bli Nordens største samtidsdansefestival. Tredje uken i oktober 
arrangeres festivalen med visninger av norsk og internasjonal dans. I samarbeid med fem partnere, 
Dansens Hus, Den Norske Opera og Ballet, Bærum Kulturhus, Black Box Teater og Riksscenen, vises 
et mangfold av forestillinger.  
 
I 2019 satte festivalen opp 18 ulike verker og avholdt totalt 46 forestillinger. Totalt attraherte festivalen 
dette året 13 000 publikummere. CODA involverer flere prosjekter rettet mot dansekunstfeltet. Disse 
prosjektene er The DEN (Dance Expo Norway), som er en møteplass for dialog, utveksling og samhold 
på tvers av dansebransen. Diverse Nordic Voices er et koreografisk initiativ som skal bidra til å styrke 
mangfoldet i kunstneriske stemmer.  Kreativ Lab som er et prosjekt for unge koreografer med veiledning 
og nettverksbygging.  
 
CODA er en etablert som et AS med en egen administrasjon og ledelse. CODA finansieres gjennom 
tilskudd fra Norsk kulturfond, Oslo Kommune, Nordisk kulturkontakt og Nordisk kulturfond, samt den 
kulturelle spaserstokken. Tilskuddene og egeninntektene utgjorde tilsammen 6,7 mill.kr for 2019. 
 
Andre festivaler  
I dag arrangeres en rekke festivaler som programmerer både norsk og internasjonal dansekunst. Disse 
finner sted over hele landet. Festivalene bidrar til å utvide mangfoldet i tilfang av uttrykk og kunstnerisk 
tilnærming for publikum og er samtidig gode arenaer for nettverksbygging og faglig utvikling for 
kunstnerne. I tilknytning til festivaler arrangeres det ofte fagprogram, kurs og verksteder for kunstnerne. 
Slik kan festivalene ses på som intensive læringsarenaer både for publikum, skapere og utøvere. 
Mange av festivalene som i dag finnes arrangeres helt eller delvis av de regionale kompetansesentrene 
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for dans, mens et fåtall andre er fristilte initiativ. For en oversikt over disse festivalene henviser vi til 
Danseinformasjonens nettsider11.  

Skuespiller- og danseralliansen 
Skuespiller og danseralliansen (SKUDA) tilrettelegger for bærekraftige kunstnerkarrierer for dansere og 
skuespillere. Visjonen er å bidra til bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere. 
Alliansens formål er å sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne 
tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for 
kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår. I et arbeidsmarked som preges av 
korte, midlertidige ansettelser og oppdrag er SKUDA opprettet for å styrke dansere og skuespilleres 
kontinuitet i yrket. Som arbeidsgiver, bidrar SKUDA ved at kunstnerne sikres inntekt, opptjening av 
sosiale rettigheter og pensjon i periodene mellom andre tilsettingsforhold og oppdrag. Som ansatt 
kunstner har man SKUDA som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjement og oppdrag hos andre 
oppdragsgivere. I tillegg har ansatte kunstnere muligheten til å opprettholde og styrke sin kompetanse 
gjennom ulike tiltak, og bidra med egen kompetanse og erfaring som mentorer for yngre 
bransjekolleger.  
  
Skuespiller- og danseralliansen AS ble fra 2016 en varig virksomhet etter å ha vært et prøveprosjekt i 
redusert omfang i perioden 2013 - 2015. Driften er finansiert med tilskudd fra Kulturdepartementet. Fra 
2021 er SKUDA finansiert over kap. 320, post 74, med tilskudd over kulturbudsjettet som besluttes av 
stortinget. Norsk kulturråd er ansvarlig for den faglige oppfølgingen med virksomheten. For 2021 er 
tilskuddet 23,165 millioner kroner.   
 
For den videre utviklingen av SKUDA er det viktig å sikre muligheten til å ansette flere kunstnere. På 
kort sikt og i lys av pandemien vil dette kunne avlaste NAV og de offentlige arbeidsledighetsordningene, 
samtidig som det er et virkemiddel for å sikre dansere og skuespillere i en gjenåpningsfase av kulturlivet. 
På grunn av at SKUDA ikke mottok økte bevilgninger i tråd med sin utviklingsstrategi i kulturbudsjettet 
for 2021 er det strategiske målet om å omfatte 150 kunstnere forskjøvet fra 2022 til 2025. For 2022 har  
SKUDA søkt om en økning på 3,5 millioner kroner for å ansette 16 nye kunstnere samme år. Det ligger 
også en ny stilling i administrasjonen i beløpet. Total søknadssum 2022 er 26,665 mill. kr.  
 
SKUDA stiller seg i tillegg positiv til særskilte oppdrag fra Kulturdepartementet som følge av pandemien, 
så sant det følger midler med. Dette kan f.eks være tilbud til kunstnere i etableringsfasen o.a. Vi støtter 
SKUDAs søknad og påpeker viktigheten av å kanalisere midler og ressurser til nettopp slike 
eksisterende og velfungerende kanaler som man vet vil komme kunstnerne direkte til gode uten 
unødvendig omveier.  
 
Norske Dansekunstnere støtter SKUDAs søknad om økte midler til flere ansettelser og deres strategi 
for utvidelse av virksomheten i perioden 2022-2025. Vi ber om at søknadssummen på 26,665 mill. kr. 
for 2022 innvilges, da vi ser dette som viktige tiltak for å styrke kunstnernes økonomiske situasjon og 
utviklingsmuligheter i fremtiden. 

Statlige tilskudd til eksisterende infrastruktur for dans 
For å beskrive den statlige finansielle satsingen på dansekunst og det økonomiske bidraget som ytes 
til dette i dag har vi gjort en sammenstilling av bevilgninger til hhv. dansekunst- og teaterinstitusjoner. 
For dansekunsten utgjør de statlige bevilgningene over kulturbudsjettet for 2021 441 mill. kr. Til denne 
beregningen er det lagt til grunn at 40 % av bevilgningene til Den Norske Opera & Ballett går til drifting 
av Nasjonalballetten med tilhørende danserelaterte aktiviteter. Dersom vi trekker fra de totale 

                                                
11 http://danseinfo.no/lenker/festivaler 
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tilskuddene til DNO&B, som i hovedsak produserer og viser kunst som ikke er nyskapt, er de samlede 
bevilgningene til institusjoner som produserer eller viser dans 159 mill. kr. Dette inkluderer samtlige 
institusjoner og tiltak som er omtalt over og som får statlige tilskudd over kulturbudsjettet, samt et knippe 
mindre institusjoner som tilrettelegger for dans, men som ikke er viet en egen omtale12.  Av dette mottar 
de regionale kompetansesentrene, som i dag er den primære infrastrukturen som støtter opp om 
utviklingen og produksjonen av prosjektbasert dans, en statlig bevilgning på knappe 13,5 mill. kr for 
2021. Til sammenligning har teatrene og andre tiltak som tilrettelegger for teaterkunst spesielt innen  
scenekunstfeltet en total tildeling på 1 077 mill. kr i 2021. 
 
Dans har totalt tre institusjoner på Kap 323 - Musikk- og scenekunstinstitusjoner, post 70, mens teater 
har 16. På Kap. 320, post 74 og 75 er antallet jevnere, der dans har 25 institusjoner og teater har 18, 
en endring som har kommet fra 2021 da de 11 regionale kompetansesentrene for dans ble flyttet til 
statsbudsjettet. 
 
Disse tallenes tale er klar og tydelig. De viser at dans er et underprioritert politisk satsingsområde. Det 
er behov for en politisk vilje til å prioritere dansen i årene fremover. Dansen må styrkes økonomisk og 
gis mulighet til å utvikle institusjoner, rammeverk og infrastruktur for å kunne yte et optimalt bidrag i 
samfunnet. Det supplerende behovet handler om å få på plass en dynamisk, effektiv og tilpasset 
infrastruktur som ivaretar feltets og kunstformens raske og omskiftelige utvikling og evne til innovasjon, 
og som ikke sementerer kunsten eller det kunstneriske uttrykket i form av overinstitusjonalisering. I 
denne sammenheng er det interessant å se hen til og lære av kompanienes effektive administrative 
apparater. Neste kapittel handler derfor om hvordan vi ser muligheten til å utvikle og bygge disse 
hybridinstitusjonene som er nødvendige for å betjene dansen som kunstfelt på en god måte, som et 
supplement til eksisterende infrastruktur og virkemiddelapparat. 

Samhandling og koordinering mellom eksisterende instanser 
De etablerte scenene og rommene som er beskrevet over er i hovedsak etablert som enkeltstående 
strukturer. Selv om de på eget initiativ har initiert noe samarbeid seg imellom ser vi et klart potensial for 
en styrket og bedre koordinering og oppgavefordeling mellom disse institusjonene. Dette kunne vært 
ivaretatt f.eks. gjennom et felles forum for de scenene som programmerer kunst som er finansiert under 
de offentlige tilskuddsordningene som Norsk kulturfond. Et slikt forum eller råd kunne vært opprettet, 
f.eks. etter modell av Norsk teaterlederforum under NTO. De programmerende scenene bør ha et 
tilsvarende råd eller forum, der de kan samordne seg i tråd med feltets behov og legge felles føringer 
for utviklingen fremover.  
 
Det er heller ingen av disse institusjonene som ser det som sin oppgave å jobbe for å bedre eller sikre 
de frie dansekunstnernes, som i all hovedsak jobber prosjektbasert, vilkår og arbeidsmuligheter i form 
av en tettere tilknytning av kunstnerne til selve institusjonene. De anser ikke dette som del av sitt 
oppdrag og mandat. DNO&B sin satsing på utvikling av kvinnelige koreografer, samt ordningen med 
huskoreografer er prisverdige initiativer, men det svarer alene ikke på feltets egentlige utfordringer, som 
handler om bedre vilkår og flere faste, langsiktige arbeidsmuligheter.  
 
Utover dette ønsker vi å fremme et viktig debattema som både Kulturdepartementet og sittende 
kulturpolitisk ledelse bør ta i offentligheten sammen med kunstnerne, kunstnerorganisasjonene og 
andre instanser i kunst- og kulturfeltet, nemlig grensegangen for politikkens styring og føringer av 
etablerte institusjoner og prinsippet om armlengdes avstand. I hvilken grad og på hvilke måter kan 
departementet og kulturminister legge føringer for den kunstneriske aktiviteten som foregår i landets 
største teaterinstitusjoner? Dette er et område hvor det er store gråsoner og råder en viss uklarhet, 
tilsynelatende både for politikere, organisasjoner og institusjonene selv. Teatrene påberoper seg full 

                                                
12 Se vedlegg 1 og 2 for en oversikt over tallene bak denne beregningen.  
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kunstnerisk frihet, i betydningen at de skal ta alle avgjørelser som handler om hva som skal vises 
innenfor institusjonens fire vegger. Flere av våre medlemmer har sett det som et godt tiltak for 
dansekunsten å pålegge institusjonsteatrene å vise dans som en del av programmet, mens bl.a. NTO 
ser dette som en inngripen i teaterets kunstneriske frihet. Dette til tross for at det i bl.a. Nationaltheatrets 
vedtekter,  i formålsparagraf 2, stadfestes at “Selskapet skal medvirke til å oppfylle nasjonale 
kulturpolitiske mål”. Her ønsker vi en offentlig utredelse og en konkluderende uttalelse fra 
Kulturdepartementet om hva som skal anses som legitime politiske føringer for den kunstneriske 
virksomheten innenfor disse institusjonene, som tross alt er finansiert av skattebetalerne i all hovedsak. 
Ville det være å anse som et brudd på prinsippet om armlengdes avstand og teatrenes kunstneriske 
frihet å pålegge f.eks. Nationaltheatret, Det Norske teatret, Den Nationale scene å produsere eller 
programmere én danseforestilling per sesong? Vil det å pålegge teatrene å vise et nytt kunstnerisk 
uttrykk i seg selv være en for stor politisk inngripen, og et brudd med armlengdeprinsippet? Her 
etterspør vi en vurdering og konkretisering fra Kulturdepartementet.  

Nødvendig ny infrastruktur frem mot 2040 
I det videre følger en beskrivelse av de initiativene og infrastrukturtiltakene det er nødvendig å bygge 
eller videreutvikle innen 2040 for at dans i Norge skal ha gode strukturer å virke innenfor. Disse tiltakene 
vil i sum sørge for at dansekunsten får et solid fundament å skapes fra. 

Et produserende hus for dans i Oslo - Prosjekt Oslo 

Innen 2040 må det være etablert et hjem for de kunstnerne som skaper den frie danse- og 
scenekunsten utenfor institusjonene i Oslo. Dette stedet vil være er et fast tilholdssted for kunstnerne, 
som samtidig fasiliterer for kunstnerisk utveksling og utvikling. Dette blir en av fremtidens viktigste 
infrastrukturenheter for dans i Norge, som vil dekke det skapende danse- og scenekunstfeltets behov 
for lokaliteter og nødvendige støttetjenester i Oslo. Som en foreløpig arbeidstittel, i påvente av 
finansiering og opprettelse av et forprosjekt som skal konkretisere innholdet i dybden, er dette stedet 
kalt “Prosjekt Oslo”.  
 
Det er i hovedsak fire hensyn vi er opptatt av å ivareta under utviklingen av dette nye stedet:  

1. Kompetanseutvikling og samling av nøkkelkompetanser for dansekunst 
2. Nettverksbygging og mulighet for utvikling av et fagmiljø 
3. Effektivitet i organiseringen av nye institusjoner for dansekunsten  
4. Bedre arbeidsvilkår og muligheter for skapende og utøvende dansekunstnere 

 
Basert på behovskartlegginger som er gjort, samt hensynene vi ser det som viktig å ivareta, bør dette 
stedet huse og levere følgende tjenester til frie, skapende og utøvende danse- og scenekunstnere i 
hovedstaden.  
 
Prøve- og produksjonslokaler 
Innledningsvis viste vi til Oslo kommunes rapport “Oslos kulturelle infrastruktur” som ble lagt frem i mai 
2019. Rapporten peker på dansekunstens prekære behov for bedre og flere prøve- og 
produksjonslokaler. Per dags dato finnes det for få gode prøve- og produksjonsrom hvor dansekunst 
kan skapes og kommunisere med lokalbefolkningen, og dette vil naturlig nok være et av 
primærbehovene å dekke gjennom Prosjekt Oslo. Prosjektet må romme ulike type prøve- og 
produksjonsrom, slik at hele bredden og mangfoldet i det norske danse- og scenekunstmiljøet kan 
arbeide, produsere og skape kunst under gode og tilrettelagte forhold. I tilknytning til dette vil det være 
behov for blant annet kontorplasser, møtelokaler, konferanserom og lager. Med mer egnede lokaler vil 
danse- og scenekunsten gis forutsigbarhet til å skape kunst av høy kvalitet, og i større grad invitere 
publikum inn i prosessen underveis, slik at kunstformen tilgjengelig gjøres ytterligere i samfunnet. 
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Koreografiens Hus 
Som en del av det nye hjemmet for prosjektbasert danse- og scenekunst i Oslo ser vi behov å utvikle 
et “Koreografiens Hus”, etter modell av Dramatikkens Hus. Norske koreografer mangler et dedikert rom 
og et miljø der de kan inngå i et kollegium og utvikle koreografiske verker og produksjoner. 
Koreografiens Hus blir et sted hvor utøvende dansekunstnere, scenografer, lysdesignere, komponister 
og andre som inngår i en kunstnerisk prosess tilknyttes på prosjektbasis. Stedet vil tilby profesjonell 
kompetanseheving til koreografer og andre dansekunstnere. Det er og et mål at man her skal kunne 
invitere publikum inn til visninger av prosessarbeid, slik at de får innsikt i hvordan dansekunsten utvikles, 
samt får anledning til å se mer ferdigstilte forestillinger. Dette for å utvide markedet for dansekunst, som 
har store utviklingspotensialer.  
 
Scener for visning 
Norsk dansekunst trenger “ikke-kuraterte” visningsrom hvor dansekunstnere selv kan leie seg inn og 
formidle sitt prosjekt, uten at en kunstnerisk leder eller et utvalg kuraterer. På denne måten åpner man 
for et større mangfold i hva som vises på norske scener. Mange programmerende teatre samarbeider 
med et utvalg kunstnere over lang tid, noe som fører til en begrensing i hvem som får mulighet til å vise 
sin kunst til et publikum. Å la publikum åpent ta et valg i hva de ønsker å se, ikke hva de blir tilbudt å 
se, kan bidra til et større mangfold og publikumsutvikling. Vi vet at de strukturer som i dag finnes 
innenfor danse- og scenekunstfeltet ikke godt nok ivaretar inkludering og mangfold, og ved å legge til 
rette for ikke-kuraterte visningsrom håper vi å kunne være med å bryte ned noen av de barrierene 
kunstnere opplever.  
 
Dansekunstens kompetanse-, utviklings- og nettverksarena 
En viktig bestanddel i huset vil være å legge til rette for kompetansehevende tiltak for dansekunstnere, 
slik at de kan opprettholde sitt profesjonelle nivå, og i neste ledd tilby dansekunst til publikum av høy 
internasjonal klasse. Her ser vi PRODA profesjonell dansetrening som en av de viktigste 
samarbeidspartnerne for videreutviklet og styrket kompetanseheving i Oslo. PRODA tilrettelegger for 
daglig trening for dansekunstnere, og i samarbeid med andre aktører (SKUDA, PRAXIS13, Reform 
Dans14, Skuespillersenteret m.fl.) tilbyr de workshops, kurs og kompetansehevende tiltak. Den frie ikke-
institusjonaliserte kunstneren er selv ansvarlig for å opprettholde sitt kunstneriske nivå, utvikle seg som 
kunstner og tilegne seg ny kompetanse. Det frie feltet har først og fremst mulighet til å ivareta eget nivå 
og profesjonalitet gjennom PRODAs tilbud. Vi ønsker derfor å se på hvordan Prosjekt Oslo i samarbeid 
med de nevnte aktørene kan tilby dette til dansekunstnere som ikke tilbys denne type tjenester gjennom 
en arbeidsgiver. 
 
I tillegg vil Prosjekt Oslo og det nye stedet sikre og legge til rette for gode nettverkstiltak og muligheter 
for danse- og scenekunstnere i det frie feltet. Kunstnerne mangler i dag steder å møte og omgås 
hverandre og ha en følelse av en kollegial tilhørighet. Dette vil bidra til å utløse synergieffekter både 
kunstnerisk og kompetansemessig, samtidig som kunstnerne vil få en større forståelse av hvilket 
kunstneriske samfunn og fellesskap de er en del av.  
 
Produsenthub for dansekunst 
Det administrative og tekniske støtteapparatet rundt den prosjektbaserte danse- og scenekunsten er 
svært lite utviklet og institusjonsforankret i Norge. Ved etablering av et nytt prøve-, produksjons- og 
visningssted ønsker vi derfor å innlemme administrativ produksjonskompetanse i form av en 

                                                
13 PRAXIS Oslo er et laboratorie for studier i dans og bevegelsesbaserte uttrykksformer. Det er en 
arena hvor profesjonelle dansekunstnere får innsikt i hverandres praksis og et forum for diskusjon der 
man kan drøfte ulike kunstneriske praksiser med kollegaer i feltet.  
14 Reform Dans er et nytt initiativ som skal hjelpe dansekunstnere gjennom deres karriereløp, slik at 
de ser bredden i sine muligheter, samt hvordan deres kompetanse kan brukes på andre områder i 
samfunnet etter endt karriere som dansekunstner. 
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Produsenthub. Denne vil bestå av profesjonelle dansekunstprodusenter, som vil jobbe administrativt 
med gjennomføringen av de produksjonene som skapes på huset. Produsenthuben vil også være 
tilkoblet et formidlingsapparat, som markedsfører produksjonene og bistår med publikumsinteraksjon 
og -utvikling. Produsenthuben er tenkt å samarbeide med CODA, Black Box teater, Dansens Hus og 
Dansenett Norge om videre turnering av ferdig produserte forestillinger, slik at det som skapes kan nå 
direkte ut til et større publikum. Utover det profesjonelle administrative apparatet som er omtalt, i form 
av ProdusentHuben, vil det i dette huset være behov for faste stillinger for teknikere med kompetanse 
på lyd, lys og scene. 
 
Barn og unge  
Vi ønsker å utvikle og bidra til at enda flere barn kan få møte dans, men på dansens premisser og i 
dansens eget hus. Huset vil kunne romme undervisning for barn og unge primært på ettermiddag og 
kveldstid, men vi vil også utfordre dansekunsten posisjon innenfor utdannelsesløpet, i første omgang i 
samarbeid med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken. I samarbeid med Oslo kommune ønsker 
vi at DKS Oslo ansetter en egen produsent, som jobber på huset. Produsenten skal bidra til at det kan 
skapes egne forestillinger utviklet for DKS, samt sørge for at barn og unge kan få større innsikt og 
kjennskap til verk som skapes av dansekunstnere i Oslo. Barn og unge skal få oppleve dansekunst på 
scenen, og ikke i gymsalen. Produsenten kan også fungere som en nasjonal veileder. I samarbeid med 
Seilet15 ønsker vi å utvikle gode konsepter for møter mellom barn og unge og den profesjonelle 
dansekunsten. Et strategisk arbeid mot barn og unge vil bidra til økt mangfold av dem som aktivt deltar, 
men vil også på sikt øke og utvikle publikumstilfanget til kunstformen.  
 
Café med eget område for publikumsinteraksjon 
Vi skal skape et hus som blir et naturlig samlingspunkt - ikke bare for dansekunstnere, men også for 
publikum og Oslos innbyggere. Et hus man ønsker å bruke tid i, og ikke bare er innom for å se en 
forestilling eller ta et dansekurs. For mange er terskelen for å oppsøke kunst og kultur for høy. Denne 
terskelen kan senkes ved å etablere gode rom i dette huset som folk naturlig søker seg til. Dette vil 
utformes som en innbydende café og spisested hvor publikum og kunstnere møtes i uformelle settinger, 
men som også kan fungere som en visningsarena, en arena for debatter og kursrettede tiltak. Foreldre 
og barn skal møte kunst på et mer uformelt vis, og bli møtt av kunsten, i stedet for selv å oppsøke den. 
Cafeen skal legge til rette for åpne performative happenings, samtidig som det kan være et rom hvor 
paneldebatter, workshops og foredrag finner sted. 
 
Sammen vil disse tiltakene som er beskrevet som bestanddeler av et nytt produserende hus for danse- 
og scenekunst i Oslo utgjøre en forskjell for publikum, dansekunsten som uttrykk og for alle Oslos 
dansekunstnere.  

Utviklings-, produksjons- og visningsarenaer for dansekunst i regionene 
De delene av den helhetlige, fremtidige infrastrukturen for dans som beskrives i dette avsnittet bygger 
på en videreutvikling av de sentrene vi i dag kjenner som regionale kompetansesentra for dans (RKD). 
Frem til 2020 har disse sentrene utviklet seg under følgende overordnede mandat, i hht. Norsk 
kulturråds beskrivelse for ordningen for de regionale kompetansesentrene:  
 
“De regionale kompetansesentrene for dans skal bidra til økt kompetanseutvikling i profesjonelle 
dansemiljøer og styrking av produksjons- og formidlingsvilkårene for dansekunst.” 
 
Frem mot 2040 er det nødvendig at disse sentrene blir styrket og mer utviklet. Dette gjelder samtlige 
sentre. Samtidig ser vi behov for at noen av sentrene løftes og tillegges flere oppgaver og funksjoner,  
slik at de virkelig blir en del av den nasjonale infrastrukturen for dansekunst i Norge. Med et vesentlig 
                                                
15 SEILET er huset for kunst og kultur i skolen, og samler medlems- og interesseorganisasjonene som 
arbeider for å styrke kunst- og kulturfagene i skolen.  
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løft av noen av sentrene vil det legges til rette for at dansekunstens behov og utviklingsmål kan ivaretas 
og imøtekommes i tråd med nasjonale kunstfaglige og politiske føringer for kunstformen.  
 
Den videre beskrivelsen bygger på en mulig inndeling i to nivåer, bestående av et nasjonalt og et 
regionalt nivå. Sentre som løftes og utvikles til å bli nasjonale institusjoner ute i regionene omtaler vi i 
det videre som Nasjonale arenaer for dansekunst. Sentre som videreutvikles for å primært ha en 
regional rolle og virkeområde, omtaler vi som Regionale arenaer for dansekunst. I det videre følger en 
beskrivelse av hvilke ansvarsområder som kan tillegges hvert nivå, og hvilket samspill vi ser for oss 
mellom de to ulike nivåene.  
 
Nasjonale arenaer for dansekunst  
Vi ser behov for en styrking og utvidelse av samfunnsoppdraget og mandatet for de som i 2040 utfører 
oppgaver på et overordnet og nasjonalt nivå. Vi ser for oss at f.eks. 4 av dagens RKDer utvikles til å bli 
slike nasjonale arenaer for dans. I deres oppdrag bør det innlemmes nye ansvarsområder. Nasjonale 
utviklingssentra for dansekunst bør få ansvar for å:  

● Samle, ivareta og formidle norsk dansekunst 
● Være en arena for produksjon av dansekunst 
● Være en arena for synliggjøring og visning av dansekunst 
● Være en profesjonell og solid fasilitator for kunstnere i det frie, prosjektbaserte feltet  
● Være et profesjonelt ledd i kommunikasjonen knyttet til produksjon og formidling på tvers av 

institusjoner og kunstnere 
● Tilby stillinger til dansere, koreografer og dansepedagoger 

 
Opprettelse av nye koreografiske sentre ved nasjonale arenaer for dansekunst 
For å ivareta oppgavene i tråd med de beskrevne ansvarsområdene er vårt forslag at det ved de 
nasjonale utviklingssentra for dansekunst opprettes koreografiske sentre. Dette innebærer at de 
nasjonale utviklingssentrene også blir “inhouse” produserende visningssteder, som tilrettelegger for 
nyskapt koreografi gjennom hele det kunstneriske forløpet, fra ideen skapes og forestillingen utvikles, 
produseres og vises på huset. Vi ser det som et nødvendig krav til et koreografisk senter at det har 
anledning og kapasitet til visning, samt har iverksatt tiltak rettet mot publikumsutvikling.  
 
Til et koreografisk senter bør følgende ressurser og stillinger høre til:16 

● 1 åremålsstilling for kunstnerisk leder / avlønning til kunstnerisk råd 
● 4 åremålsstillinger for koreografer  
● 20 åremålsstillinger for profesjonelle dansere  
● Midler til gjennomføring av intern produksjon  
● Midler til co-produksjoner / eksterne produksjoner 
● Eget ungdomskompani og program for talentutvikling 

 
De nasjonale arenaene for dansekunst skal i tillegg tilby de samme tjenestene som er omtalt under 
beskrivelsen av de regionale arenaene for dansekunst, eller eventuelt samarbeide med andre sentre 
om et solid tilbud av slike tjenester.  
 
Med denne innretningen oppnår man to mål for dansekunsten i Norge. Det ene er å tilrettelegge for 
utvikling av det administrative apparatet rundt kunsten og samtidig sikre flere utøvende og skapende 
dansere og koreografer gode yrkesmuligheter. Gjennom å bevilge midler til interne og eksterne 
produksjoner ved disse sentrene oppnår man også å øke mangfoldet i kunstneriske uttrykk som utvikles 
i Norge. I dag er midlene som kanaliseres gjennom Norsk kulturfond i all hovedsak kilden til finansiering 
og utvelgelse av norske dansekunstproduksjoner. Gjennom å etablere nye funksjoner ved disse 
sentrene oppnår man at den samlede utvelgelsen på nasjonalt nivå blir mindre homogen. For å ivareta 

                                                
16 Dette kommer i tillegg til det administrative apparatet og driftingen av den øvrige virksomheten ved sentrene.  
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prinsippet om armlengdes avstand er det imidlertid behov for å ansette enten en kunstnerisk leder i en 
åremålsstilling eller tilknytte et kunstfaglig råd i utvelgelsesprosessen av hvilke produksjoner som skal 
realiseres. Dette utvelgelses- og produksjonsapparatet kan også knyttes opp mot regionale og lokale 
kulturfond.  

 
Vi ser for oss en tematisk inndeling av oppgavene og mandatene til hvert senter. Koreografiens Hus i 
Oslo vil i 2040 være et sted for nyutvikling og forskning i koreografisk materiale. Ett av sentrene kan  bli 
tildelt hovedansvaret for å forvalte og gjenoppta eksisterende norsk koreografi, slik at også den norske 
dansekunstarven holdes i live, er aktuell og gjøres tilgjengelig for nytt publikum. Noe av det samme 
oppdraget og mandatet vil forøvrig også ligge hos de etablerte kompaniene, som er forespeilet en ny 
ordning og strukturering underlagt statsbudsjettet og forvaltningen i Norsk kulturråd. Ett senter bør 
utvikles som et koreografisk senter rettet mot barn og unge. Vi ser for oss at det opprettes 4 slike sentre 
fordelt over hele landet frem mot 2040, og er i dialog med RKDene om denne utviklingen.  
 
Regionale arenaer for dansekunst 
Regionale arenaer for dansekunst må ivareta dansekunstens behov regionalt, tilpasset regionens 
behov og stedet der de er etablert. Disse skal samtidig utvikle og holde ved like norsk dansekunst som 
er av samfunnsmessig betydning. De vil tilby støttetjenester og lokaliteter til dansekunstnere og må i 
kommende års budsjetter få mulighet til å skalere opp sin virksomhet i tråd med de regionale 
dansekunstnernes og øvrige aktørenes reelle behov for slike tjenester.  
 
Arenaer på regionalt nivå utfører og leverer følgende oppgaver og tjenester:  

● Arrangerer PRODA - også i samarbeid med utviklingssentre på lokalt nivå 
● Tilbyr profesjonelle produsenttjenester til kunstnere som virker regionalt 
● Tilbyr prøvelokaler og evt visningsarena 
● Co-produserer forestillinger og bevilger midler til eksterne produksjoner (utvikle et sett kriterier 

for hva som utgjør en tilstrekkelig co-produksjon) 
● Tilbyr lønnet residens (inkl. bolig) til et antall kunstnere per år 
● Har gode tilbud til barn og unge  
● Samarbeider med DKS og Kulturskolen 
● Gjennomfører løpende tiltak for regional publikusutvikling 
● Inngår i nasjonal turnéslynge 
● Inngår i regional turnéslynge 
● Tilbyr deltakelse i faglige fora og nettverkstjenester til profesjonelle dansekunstnere 
● Tildeler stipender til dansekunstnere  

 
Vi ser for oss at disse sentrene over en periode på 3-5 år får mulighet til å oppskalere virksomheten slik 
at de kan dekke og møte dette behovet. Det er opp til hvert senter å definere sin virksomhet, kartlegge 
sektorens behov i regionene og skalere og tilpasse utviklingen til dette. De må selv utvikle årlige 
budsjetter og melde inn rammer for dette til Stortinget via fagadministrasjonen i Norsk kulturråd. Disse 
arenaene vil også i fremtiden være en viktig del av infrastrukturen for dans i Norge.  
 
Over tid må disse sentrene få anledning til å spisse seg ytterligere for å utvikle potensialene som ligger 
i den spesifikke kompetansen som hvert senter allerede innehar. Det må utvikles et sett kriterier som 
definerer en gitt standard på de spesifikke tjenestene som disse sentrene skal levere. Per i dag har 
sentrene følgende utviklingspotensialer:  
 

● Mer spissede og tilpassede tjenester for den prosjektbaserte dansekunstens svært ulike behov. 
● De regionale arenaene vil spille en viktig rolle i det å bringe visjoner og satsinger som er 

forankret på nasjonalt plan ut i livet regionalt og i samråd med lokalt kulturliv.  
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De regionale arenaene for dansekunst bør i tiden fremover i det videre bygges opp med tanke på å 
skulle tilrettelegge for ekstern produksjon og samarbeid med andre institusjoner.  
 
I dag er de minste regionale kompetansesentrene for dans svært sårbare og i fremtiden må de både 
styrkes økonomisk og få anledning til å utvikle seg i samspill med andre lokale arenaer og aktører. Vi 
ser det også som viktig at de lokale sentrene fremover blir tydeligere på hva ønsker å oppnå og hva de 
prioriterer for fremtiden, samt kartlegger hva de trenger av ressurser for å gjennomføre dette. Med tanke 
på oppgavene som er listet ovenfor er det også mulig at de mindre sentrene kan gå sammen om å 
fordele tilbudet mellom seg. 
 
Vi påpeker at nivåinndelingen på nåværende stadium er et forslag og at endelige avgjørelser må 
utvikles og tas både av sentrene selv, embetsverk og politisk ledelse. Denne inndelingen er først og 
fremst et forsøk på å beskrive en modell for utviklingen og innretningen av ny infrastruktur for dans i 
Norge, basert på de behovene vi per i dag er kjent med. Ved å innrette sentrene på ulike nivåer, slik 
det her er beskrevet, vil man skape flere muligheter for dansekunstnere i fremtiden og lage en struktur 
som på en bedre måte tilrettelegger for samhandling på tvers av infrastrukturenhetene. Det aller 
viktigste i årene fremover er at de regionale kompetansesentrene får anledning til å oppjustere sin 
virksomhet i tråd med regionale og landsdekkende behov, slik at de blir i stand til å å levere de 
tjenestene vi har omtalt over. Utviklingen av disse sentrene må skje parallet med utviklingen av Prosjekt 
Oslo, slik at det ikke blir en ubalanse i utviklingen sentralt og regionalt.  
 
Øremerkede midler til ekstern produksjon ved nasjonale og regionale utviklingssentra for dans 
For å øke mangfoldet i kunstneriske uttrykk ønsker vi som allerede nevnt at det opprettes 
åremålsstillinger for kunstneriske ledere, eller faglige råd, ved alle nasjonale utviklingssentre for dans, 
samt ved noen av regionale utviklingssentre. For at disse sentrene skal kunne ta en større rolle i å bistå 
den prosjektbaserte dansekunsten må det bevilges friske, øremerkede midler til eksterne produksjoner 
som en del av budsjettene til de nasjonale og regionale sentrene som skal bistå ekstern produksjon. 
Det er i dag stor etterspørsel blant kunstnerne etter flere ordninger å søke prosjektmidler fra utenfor 
Norsk kulturråd. Å legge forvaltningen av midler til ekstern produksjon til disse sentrene vil være en god 
løsning for å utvide mangfoldet i dansekunsten og unngå det noen opplever som et etablert og smalt 
smakshegemoni.  

Ungdomskompanier ved de nye nasjonale utviklingsarenaene for dans 
Det finnes i dag fem offentlig finansierte ungdomskompanier for dans. Disse er: Østfold dansekompani 
for ungdom (organisert under østfold internasjonale teater), Oslo Danseensemble (ODE UNG),  
Aspirantkompaniet i Operaen, På tå hev (organisert av operaen) og ESC (administrert av Bergen 
Dansesenter). Å tilrettelegge for flere ungdomskompanier vil bidra til økt talentutvikling, bedret 
folkehelse og en utvidelse av mangfoldet i tilbudet i fritidsaktiviteter til ungdom rundt i landet i en og 
samme operasjon. Vi anbefaler å gi rom for å utvikle flere ungdomskompanier, og at administreringen 
og opprettelsen av disse legges til og skjer i samband med utviklingen av det vi i dag kjenner som de 
regionale kompetansesentrene for dans. Ved å innrette samspillet mellom ungdomskompanier og 
RKDer på denne måten knytter man virksomheten i ungdomskompaniene opp mot en allerede 
eksisterende kompetanse, samtidig som man gir ungdommene en direkte tilknytning til et profesjonelt 
apparat og et kunstnerisk miljø som de som talenter kan gå videre og virke i dersom de ønsker å bli 
profesjonelle dansekunstnere av yrke. Vi ser for oss at det opprettes nye ungdomskompanier tilknyttet 
nasjonale utviklingsarenaer for dans i årene fremover.   
 
Festivaler og Regionale kompetansesentra for dans 
Flere regionale kompetansesentre arrangerer i dag egen festival, eller står som medarrangører for 
festivaler i samarbeid med andre aktører. Dette vil for mange sentre bli en viktig oppgave også i 
fremtiden. I dag utgjør arrangørfinansieringen en viktig del av den totale finansieringen av mange av 
RKDenes virksomhet. I oppskaleringen av disse sentrene er det essensielt at det opprettes flere 
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produsentstillinger. Det må tas stilling til om festivalarrangering skal være en fast del av virksomheten 
til enkelte RKD og om de tilsatte produsentene skal stå for festivaladministrasjon, eller om de fra år til 
år skal søke festivalfinansiering fra ordninger under Norsk kulturfond, slik de gjør i dag. Uansett er det 
viktig at antallet produsentstillinger ved disse sentrene økes, slik at de ikke trenger å søke midler til 
tilleggsprosjekter for å sørge for en tilstrekkelig grunnfinansiering av den totale virksomheten. Utover 
dette bør festivalutviklingen frem mot 2040 initieres og avgjøres av de som står for selve arrangeringen.   
 
Residens som kunstnerisk utviklingsformat  
I dag er utvikling av norsk dansekunst i stor grad basert på at kunstnerne må søke residensplasser og 
tilskuddsordninger for å kunne skape og produsere kunsten sin. Dette innebærer for svært mange 
dansekunstnere i det prosjektbaserte feltet stor reiseaktivitet som krever at de er fleksible og 
tilpasningsvillige og at de former sitt øvrige liv til få de mulighetene som finnes for å være skapende 
eller utøvende dansekunstner kontinuerlig. Mange dansekunstnere ønsker imidlertid et mer normalt liv 
der de har en fast bopæl og kan stå i yrket sitt på lik linje som andre arbeidstakere. Som dansekunstner 
må man påregne reising og forflytning i forbindelse med turnering av forestillinger, men i de skapende 
og produserende fasene er det mulig å legge til rette for at flere kunstnere skal kunne bo og virke på 
samme sted som et utgangspunkt. Slik der det ikke i dag, men i 2040, når den nye infrastrukturen, i 
form av et produserende hus i Oslo og Nasjonale utviklingsarenaer for dans med koreografiske sentre 
er etablert på flere ulike steder i landet,  vil dette ha endret seg. For nyutdannede kunstnere som ikke 
er etablert i den grad at det er naturlig for et flertall av dem å kunne bli tilsatt i faste stillinger, vil et solid 
residenstilbud rundt om i landet fortsatt være av stor viktighet. Det er derfor svært viktig at både de 
nasjoale og regionale utviklingsarenaene for dans setter som prioritet å utvikle et godt residenstilbud 
som en del av sin virksomhet og at dette solide apparatet er godt utviklet, forankret og velfungerende i 
2040.  

Turnéringsnettverk 
Mulighetene for turnering bør mot 2040 utvikles både i form av nye tiltak og regionale slynger knyttet 
opp mot og administrert av den nye infrastrukturen, og som en videreføring og utvikling av Dansenett 
Norge (DNN). Vi anbefaler derfor at bevilgningene til DNN gradvis trappes opp i tråd med utviklingen 
av både den nye og den eksisterende infrastrukturen som her omtales. Eventuelt kan DNN vurderes 
fullt ut innlemmet i det nye produserende huset i Oslo, og inngå i samarbeider med Produsenthuben og 
Koreografiens Hus her. 

Etablerte kompanier i det prosjektbaserte scenekunstfeltet 
Også i 2040 vil de etablerte kompaniene spille en viktig rolle for dansekunstens, både i form av 
nyskaping og formidling av tidligere verker, i Norge og i utlandet. I dag er gjennomsnittlig 40 % av 
markedet for de etablerte kompaniene etterspørsel etter forestillinger og oppsetninger fra scener og 
arrangører i utlandet. Slik vil det med stor sannsynlighet også være i 2040. Norsk dansekunst er 
ettertraktet i hele verden og interessen har vært jevnt økende de siste 15 årene, helt frem til pandemien 
i 2020 satte en stopper for den internasjonale virksomheten. Etablerte kompanier kan anses som en 
form for hybridinstitusjoner eller midlertidige institusjoner som gir gode arbeidsmuligheter til utøvende 
dansere. Samtidig gir de nyetablerte kunstnere et etablert rom å virke i. Kompaniet er en fleksibel 
organisasjonsform som gir rom for både nyskaping, videreutvikling og gjenopptakelse av allerede 
utviklet kunstnerisk materiale. I statsbudsjettet for 2021 er to etablerte scenekunstkompanier lagt til 
Kap. 320, post 75 på statsbudsjettet, under forvaltning av Norsk kulturråd. En ny, søkbar ordning for 
etablerte kompanier tilknyttet denne posten, må innrettes slik at den gir flere kompanier mulighet til å 
inngå i et forutsigbart og trygt finansieringssystem. En slik ordning må etableres i forbindelse med 
scenekunstategien til Kulturdepartementet. Det foreløpige løftet av to scenekunstkompanie anser vi 
som en politisk og byråkratisk anerkjennelse av de etablerte kompanienes viktige rolle for norsk danse- 
og scenekunst.  
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Den nye ordningen som bør utformes og innrettes som en hybrid, liggende et sted mellom dagens 
ordning for kunstnerskapskompanier og rammebetingelsene for den faste, etablerte  infrastrukturen for 
scenekunst i Norge. Fra 2023 anbefaler vi at det settes av 50 mill. til etablerte scenekunstkompanier 
under denne posten, slik at det skapes rom for å innlemme flere kompanier. Tilsagnssummene for 
kompaniene på ordningen må også økes og tilpasses hvert enkelt kompanis reelle behov. Som 
eksempel kan vi nevne Jo Strømgren Kompani, som nå er flyttet inn på kap. 320, post 75. Dette 
kompaniet mottar i dag 3 mill. kr i tilskudd, som er det samme beløpet kompaniet fikk da det ble 
innlemmet under basisordningen i 2007. Tilskuddet er ikke i tråd med den aktiviteten kompaniet er i 
stand til å gjennomføre.  
 
Den nye ordningen bør være flerårig og søkbar for minimum fem år av gangen og skal gi tilskudd til 
produksjons- og driftsmidler for etablerte kompanier. Som en del av utformingen av ordningen må det 
tas stilling til hvilke søknadskriterier som skal gjelde. Blant annet må det avklares hvem som kan 
betegnes som et etablert kompani og hvilke kriterier som ligger til grunn for en slik vurdering. Det må 
avklares hvilke kunstneriske meritter kompaniene skal vurderes etter og hvilke forretningsmessige 
egenskaper som må innfris. Vi ser det som essensielt at både kunstneriske og forretningsmessige 
aspekter vektlegges når kompaniene søker ordningen. Både utviste og iboende kunstneriske 
potensialer, samt kompanienes evne til markeds- og publikumsutvikling blir må bli en del av kravene 
som stilles under den nye ordningen.  
 
Med en slik innretning vil ordningen bli et siste og kompletterende ledd i utviklingskjeden for den ikke-
institusjonaliserte scenekunsten. Den vil på en god måte supplere dagens ordninger for scenekunst 
under Norsk Kulturråd. De tre primære trinnene i denne kjeden vil etter oppretting av den nye ordningen 
bestå av 1. Forprosjekt 2. Prosjekttilskudd 3. Kunstnerskapsstøtte (alt dette via Norsk kulturfond) og 4. 
Produksjon- og driftstilskudd (over statsbudsjettet). Dette vil sikre at finansieringsmulighetene for 
scenekunst i det ikke-institusjonaliserte blir bærekraftige, sammenhengende og komplette. 
 
Tilskuddet til den nye ordningen bør økes jevnlig fra 50 mill. kr i 2023 til 100 mill. kr i 2040  (dagens 
kroneverdi). Fordi de etablerte kompaniene har en slank administrasjon og er svært effektive i 
organiseringen av det administrative arbeidet ser vi dette som en god måte å ivareta fleksibiliteten og 
dynamikken i denne hybridinstitusjonaliseringen av norsk dansekunst. På denne måten sikres både 
midler til produksjon, visning, gjenopptakelse og organisering av norsk dansekunst for fremtiden.   

Bedre muligheter for ikke-etablerte kompanier 
Også nyere kompanier har behov for styrkede og flere finansieringsmuligheter enn det som finnes i 
dag. Her finnes det flere forslag til innretning av muligheter. En umiddelbar løsning på dette er å øke 
midlene til kunstnerskapsordningen under Norsk kulturfond, slik at flere scenekunstkompanier kommer 
inn under ordningen. Regjeringen har imidlertid som ambisjon å tilrettelegge for et mangfold av 
finansieringsmuligheter for norsk kunst og kultur, og på dette området er det nødvendig å være 
nytenkende. Mulige løsninger kan være nye ordninger for driftsmidler for grunnfinansiering også fra 
fylker og kommuner, lønnsfond for utøvere eller flerårige tilskudd til nettverksbygging og produksjon 
(drift) innenfor et kunstnerskap, uavhengig av prosjektmidler. Mange kompanier i etableringsfasen ville 
kommet langt med bare 250 000 i året i driftsstøtte. Et annet alternativ er en ny ordning for tilskudd til 
produsentstøtte.  

Styrket samspill mellom etablerte scener og frie dansekunstnere  
Det er viktig å styrke arbeidsmulighetene for norske koreografer også ved eksisterende 
scenekunstinstitusjoner. Fordi dansekunsten i dag har svært få visningsmuligheter og -steder, ønsker 
vi at samarbeidet mellom etablerte scener og det frie feltet styrkes, og at dette initiativet også stimuleres 
fra politisk hold. Gjennom å ansette koreografer i åremålsstillinger ved nasjonale og regionale scener, 
gis publikum i hele Norge tilgang til et mer mangfoldig program og flere kunstneriske uttrykk og en 
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likestilling av kunstuttrykkene dans og teater. I påvente av at det utvikles flere tilpassede produksjons- 
og visningsmuligheter for dansekunsten spesielt, er dette et tiltak som er lett å iverksette ved 
eksisterende teatre. 
 
Som et ledd i planen og et steg på veien mot en mer optimal infrastruktursituasjon for dansekunst i 
2040 anbefaler vi å allerede fra 2022 opprette en åremålsstilling per scene for en koreograf, samt 
bevilge tilhørende produksjonsmidler til dans ved følgende regionale scener: 

● Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand 
● Teater Innlandet i Hamar 
● Østfold Internasjonale Teater i Fredrikstad 
● Rogaland Teater i Stavanger  

 
Bakgrunnen for at nettop disse teaterhusene pekes ut som gode steder å ansette koreografer er at det 
finnes regionale kompetansesentra for dans17 i disse byene som kan tilknyttes den dansekunsteriske 
virksomheten ved teatret. Koreografen som ansettes kan samarbeide med det lokale 
komeptansesentret om visning av forestillinger som utvikles av kunstnere som er engasjert av RKDene 
på ulike måter. På tvers av de regionale kompetansesenteret og de nevnte regionteatrene bør det 
utvikles felles kompetanseutvekslingsarenaer og skapes samarbeider om kunstnerisk produksjon og 
visning.  
 
Ivaretakelse av den norske dansekunstarven 
I Norge er det ingen scenekunstinstitusjoner som har et uttalt ansvar for gjenopptakelser og jevnlig 
formidling av tidligere skapte, norske, koreografiske verker. Dette er et tildels glemt samfunnsoppdrag, 
og det er et behov for at også dansekunsten frem mot 2040 får muligheten til å vise frem og ivareta sin 
historie gjennom oppsetninger. I dag skjer dette først og fremst i form av arkivet og 
formidlingsvirksomheten som Danseinformasjonen i Oslo står for. For å opprettholde både tradisjoner 
og ivareta et historisk mangfold i samfunnet er det nødvendig å formidle eldre dansekunst. Dette på 
samme måte som Ibsen og Fosse fortsatt spilles jevnlig på de nasjonale teaterscenene. Deler av et 
slikt samfunnsoppdrag bør legges til de etablerte kompaniene som innlemmes under ordningen 
tilknyttet post 75. Det bør stilles krav til at disse kompaniene fortsetter å formidling sine tidligere 
utviklede og mest etterspurte verker.  

Finansiering av produksjon og visning av dansekunst 

Eksisterende ordninger for produksjon og visning 

Norsk Kulturfond 
Norsk kulturfond ble opprettet i 1965 og i dag finansieres ny dansekunst i all hovedsak via ordninger 
under dette fondet. Ordningene forvaltes og administreres av Norsk kulturråd, der de faglige 
vurderingene og tilsagnsbeslutningene tas av fagutvalgene og rådet, som er organer bestående av 
kunstnerrepresentanter, mens fagadministrasjonen bistår i selve saksbehandlingen. I 2019 var den 
totale avsetningen til Norsk kulturfond på 982,2 mill. kr, hvorav 164,9 mill. kr var satt av til scenekunst. 
Herunder ligger ordningen Fri scenekunst – dans, som er den eneste ordning som utelukkende tildeler 
midler til prosjekter og produksjoner av dans. For 2019 var 26 mill. kr avsatt til denne ordningen. 
Ordningen Fri scenekunst - teater hadde til sammenligning en avsetning på 33 mill. kr samme år. 
 

                                                
17 I Kristiansand har man tilgang til kompetansesenteret Scenekunst Sør, i Innlandet til 
kompetansesentrene R.E.D, Fjelldansen og DansINN, i Fredrikstad holder også kompetansesenteret 
Dansekunst i Østfold til, og i Stavanger ligger det veletablerte kompetansesentreret RAS.  
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Dans finansieres også under ordninger som favner samtlige scenekunstuttrykk og er søkbare for alle 
profesjonelle scenekunstnere. Blant disse finner vi Fri scenekunst – kunstnerskap, som det ble bevilget 
52,6 mill. kr til i 2019. Denne ordningen er av avgjørende betydning for norske dansekunstkompaniers 
eksistens. Dansekunstnere har også glede av ordningen Forprosjekt scenekunst, som det i 2019 var 
satt av 7,8 mill. kr under. Det øvre søknadsbeløpet for denne ordningen har frem til 2021 vært 100.000 
kr, men i januar 2021 ble dette økt til 200.000 kr. Utover dette kommer også ordningene Arrangørstøtte 
scenekunst med 16,8 mill. kr, Formidling av scenekunst / gjestespill med 7,8 mill. kr og 
Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner dansekunstnerne i Norge til gode18.  
 
Videreutvikling av eksisterende ordninger under Norsk kulturfond  
Tildelingsprosenten for ordningene på scenekunstområdet var for 2019 på 29 %. Dette er vesentlig 
lavere enn den gjennomsnittlige tildelingsprosenten på tvers av alle kunstnergrupper, som i samme år 
var på 42 %. Dette betyr at scenekunstnere i lavere grad enn andre kunstnere får mulighet til å realisere 
de verker og prosjekter de søker å skape. Fagutvalgene og rådet19 melder om at kvaliteten på 
søknadene er høy og stadig økende, og at det kunne vært tildelt midler til vesentlig flere prosjekter 
dersom det var økonomisk rom for det.  
 
Vi ber om at det legges til rette for økninger i avsetningene til scenekunstområdet under Norsk 
kulturfond, slik at tildelingsprosenten for hhv. scenekunstnere og andre kunstnergrupper blir jevnere. 
Dersom dette hadde vært tilfellet i 2019, altså dersom det også innen området scenekunst skulle vært 
mulig å gi tilsagn på 42 % av søknadene, måtte avsetningen f.eks. for ordningen fri scenekunst dans 
vært økt fra 26 mill. kr til 37,7 mill. kr. For alle ordningene for scenekunstfeltet samlet sett innebærer 
dette at avsetningene til disse, basert på tallene fra 2019, måtte vært økt fra 165 mill. kr til 239 mill. kr, 
noe som utgjør en differanse på 74 mill. kr i forhold til faktisk bevilgning i 2019.  
 
Fordi tildelingsprosenten i dag er så ulik på tvers av kunstnergrupper og ordninger bør det være en 
politisk målsetning å utjevne den raskt. En slik korrigering må tas høyde for i de overordnede 
avsetningene til kulturfondet og som tiltak må dette settes i verk fom. budsjettåret 2022. For ordninger 
som er rettet mot kunstnergrupper som generelt har liten tilgang på produksjonsinfrastruktur og 
støttetjenester, som er tilfellet for dansekunsten i dag, bør det vurderes å øke avsetningene til disse 
ordningene ytterligere, slik at tildelingsprosenten kanskje blir høyere enn gjennomsnittet på tvers av 
kunstnergrupper. Dette utelukkende for å kompensere for manglende infrastruktur og støtteapparat. 
Som et generelt fremtidig hensyn er det viktig at økningen i avsetningene i fondet følger utviklingen i 
antall kunstnere i samfunnet. Her har både Norsk Kulturråd, Rådet og Kulturdepartementet et ansvar 
for å følge med på utviklingen og kontinuerlige justere bevilgningene. I forløpet frem mot 2040 må det 
både holdes tilsyn med at tildelingene opprettholdes på høvelig samme nivå fra år til år. 
 
Underlagsrapporten Scenekunsten i Kulturløftet20 fra 2014 viser at økte bevilgninger til ordningene 
under Norsk kulturfond, samt styrking av institusjonene som viser forestillinger skapt i det 
prosjektbaserte feltet, tidligere har gitt svært gode resultater i form av økt produksjon, visning og 
publikumsoppslutning. En tidligere økning i midlene til scenekunstordningene, med en tilhørende 
styrking av formidlingsleddet (de programmerende scenene som den gang lå på kap 320 - post 78) 
avstedkom i perioden 2005 - 2010 en publikumsøkning på 77 %. Produksjonsenheter og frie grupper 
økte sin finansieringsandel av totale scenekunstmidler fra 4 til 5 %, mens de programmerende scenene 
og formidlingsarenaene økte sin andel fra 3 til 6 %. Forfatterne påpeker at den økonomiske styrkingen 
som kom kunstnerne i det frie feltet til gode gav en vesentlig høyere uttelling i form av økt produksjon 
og publikumstilfang enn økte bevilgninger til institusjonsteatrene gjorde i samme periode.  

                                                
18 Alle tall for disse ordningene gjelder for 2019.  
19 Rådet har for 2020 og 2021 i sin budsjettsøknad til KUD påpekt et behov for å øke avsetningene til 
scenekunstområdet. Deres forslag har vært en samlet økning for scenekunst på 20 mill. kr.  
20 Scenekunsten i Kulturløftet av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng var en av underlagsrapportene til 
Kulturutredningen fra 2014. Referansen henviser til rapportens side 26.  
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Utvikling av nye ordninger under Norsk kulturfond 
I tillegg til de ordningene som allerede finnes i dag har dansekunsten et særskilt behov for at noen nye 
ordninger utvikles. Til dette må det bevilges friske midler til fondet til etablering av disse. Forslagene er 
basert på innmeldte behov fra våre medlemmer. Vi presiserer viktigheten at nye, fremtidige ordninger 
innrettes i tråd med kunstnernes og kunstens behov. 
 
Ordning for scenekunst rettet mot barn og unge  
Kunstnere og institusjoner har ved flere anledninger etterlyst bedre muligheter for å søke midler til 
forestillinger for barn og unge. I konkurransen med prosjekter utviklet for et voksent publikum opplever 
flere at det er vanskelig å få tilslag på søknader til prosjekter som er rettet mot et yngre publikum fra 
ordningene i kulturfondet. Å styrke og skape mer profesjonell kunst for barn- og unge er en viktig 
prioritering for fremtiden, noe vi også belyser i vårt innspill til Barne- og ungdomskulturmeldingen. En 
ordning under Norsk kulturfond tilrettelagt for dette vil styrke tilbudet mot barn og unge fordi det er 
instans der utvelgelsen er fagfellevurdert. Norsk kulturråd er i tillegg en instans som ivaretar prinsippet 
om armlengdes avstand, noe som vi ser som spesielt viktig. Vi anbefaler derfor at det under området 
scenekunst opprettes en ordning for nettopp dette. Ordningen bør berammes til 15 mill. kr fom. 2022.  
 
Ordning for scenekunst med fokus på mangfold 
Tilsvarende som for ordningen for barn og unge bør det opprettes en ordning som spesielt prioriterer 
prosjekter som fremmer inkludering og mangfold. Til en slik ordning bør det settes av 25 mill. kr. I tråd 
med Norsk kulturråds utvidede oppdrag og mandat, bør disse ordningene opprettes allerede fra 2022.  

Fond for utøvende kunstnere 
Stortinget vedtok i 1956 en lov om bruk av opptak av utøvende kunstneres prestasjoner, hvilket den 
gangen ville si bruk av plater eller båndopptak. Loven fastsatte at den som bruker opptak offentlig skulle 
betale en avgift for dette. Til forskjell fra den rene vederlagstanken, hvor den som har spilt inn opptaket 
får vederlag for hver gang opptaket blir framført offentlig, gikk man i "fondsloven” inn for en solidarisk 
og kulturpolitisk løsning, som skulle gi alle profesjonelle, norske utøvere adgang til å søke støtte fra 
Fondet. Stortinget har fastslått at Fond for utøvende kunstnere er et rent kulturfond, og fondets midler 
skal benyttes til støtte for profesjonelle utøvere som bor og har sitt virke i Norge, samt til norske 
innspillinger. Fondet skal sikre bredde i uttrykksformer. Fond for utøvende kunstnere gir støtte til 
prosjekter der det deltar profesjonelle utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge.  
 
Fondets delte i 2020 ut midler tilsvarende 55,9 mill. kr. For dansekunstnerne er følgende støtteordninger 
relevante: Prosjektstøtte Musikkteater og blandet scenekunst, Prosjektstøtte dans, Prosjektstøtte kurs/ 
seminar, Reisestøtte, samt ordningen Reise- og etterutdanningsstipend. Tilskuddene fra ordningen 
Prosjektstøtte dans i første tildelingsrunde i 2021 utgjorde beløp i størrelsesorden 15 500 - 75 000 kr.  
 
FFUK er en viktig ordning for dansekunstnere, både fordi den er et effektivt supplement til andre 
støtteordninger, og en inngang til arbeidsmarkedet for unge kunstnere som er i begynnelsen av sin 
karriere. Det er mange søknadsfrister i året, enkle søknadsskjemaer og prosedyrer, samt kort 
behandlingstid. Det ekstra tilskuddet til utøvere fra FFUK er ofte det som gjør det mulig å realisere 
dansekunstproduksjoner, fordi det bidrar til at prosjektøkonomien styrkes. Det er imidlertid vanskelig å 
initiere større scenekunstprosjekter utelukkende med støtte fra FFUK. En videre satsing på å styrke 
FFUK er viktig å sørge for i årene fremover. Dette gjøres gjennom en økning i avgiftene for bruk av 
opptak av kunstneriske produksjoner, da det er avgiftene som genererer inntekter til fondet.  

Fond for lyd og bilde 
Fond for lyd og bilde ble opprettet av staten i 1982 under navnet Norsk Kassettavgiftsfond. Formålet 
var å fordele en avgift på salg av uinnspilte kassetter og videoer. Fondet er opprettet for å gi rimelig 
godtgjørelse til rettighetshavere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge for den lovlige kopiering 
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til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling 
av innspillinger i lyd og/eller bilde foretatt i Norge. Fondets midler skal nyttes til beste for norske 
rettighetshavere og utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og til støtte til 
produksjon og formidling av fonogrammer (grammofonplater og lydkassetter) og videogrammer 
(videokassetter og videoplater) innspilt i Norge fortrinnsvis med utøvende kunstner som nevnt ovenfor 
og/eller produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondet ble omdøpt til Fond for lyd og bilde i 
2000. Avgiften ble avviklet og midlene i fondet ble heretter bevilget direkte fra Staten. Forvaltningen av 
fondet ble lagt under Kulturrådets administrasjon. 
 
Fondets størrelse er i 2021 på 45 mill. kr og for dansekunstnerne er følgende støtteordninger relevante: 
Prosjektstøtte, Gjenopptakelse av sceneforestillinger og Markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm.  

Utvikle regionale kulturfond 
Kunstnere i det frie, prosjektbaserte feltet savner flere muligheter til å søke finansiering til større 
prosjekter utenfor Norsk kulturfond. Nye, regionale fond vil kunne være en god løsning på dette. Vi ber 
Kulturdepartementet se på muligheter for å opprette et eget fond for kunst- og kulturproduksjon på 
regionnivå, der det kanaliseres midler til regionene gjennom et fond som retter seg spesielt mot 
regionalt og lokalt forankret kunst og kultur.  
 
Et slikt tillegg til den eksisterende finansieringsstrukturen vil tjene det frie feltet og gjøre at kunstnere 
kan finne arbeidsplasser flere steder i landet, både utenfor de store festivalene og gjennom hele året. 
Som for alle kulturfond må det ses på løsninger for tildeling av tilskudd til prosjekter som er i tråd med 
prinsippet om armlengdes avstand. Regioners handlefrihet og innflytelse på nasjonal kulturpolitikk kan 
slik sikres gjennom økte rammer og bedre dialog med nasjonale myndigheter. Regionale kulturfond vil 
ogsp styrke kunstnerøkonomien og i sum gi et rikere nasjonalt, regionalt og lokalt kulturliv. 

Statens kunstnerstipend 
Dansekunsten har de siste 20 årene ekspandert raskt, i form at økning i antall aktive, profesjonelle 
dansere og koreografer. Økningen skyldes at flere dansekunstnere står lengre i sitt kunstneriske virke, 
samtidig som tilsiget av nye dansekunstnere er jevnt økende. For å ivareta denne voksende gruppen 
av  dansekunstnere, samtidig som man tilrettelegger for og etterstreber en bred representasjon av 
kunstnere i feltet, er det nødvendig å gi dansekunsten en økning i antall stipendhjemler under Statens 
kunstnerstipend. Kvaliteten og omfanget av produksjon av norsk dansekunst har økt betraktelig de siste 
årene, og en økning i antall stipendhjemler til dansekunsten vil bidra til en ytterligere styrking av selve 
kunstformen.  

Utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» konkluderte allerede i 2013 med at 
kunstnergruppen dansekunstnere bør få prioritet i kvotefordelingen av stipend. Dette har imidlertid ikke 
blitt tatt til følge. I fremtidige tildelinger og prioriteringsrunder er det derfor nødvendig at Utvalget for 
Statens kunstnerstipend handler på bakgrunn av denne anbefalingen. Stipendkomiteen for dans melder 
at tildelingsprosenten for dansekunstnere har vært fallende de siste årene. I 2019 ble musikere, sangere 
og dirigenter prioritert. I 2020 ble filmkunstnere, populærkomponister og dramatikere prioritert. Vi ser 
det som viktig at dansekunstnere prioriteres i kvotefordelingene i årene fremover. Behovet for stipender 
er stort, som en følge av at det finnes svært få faste stillinger i samfunnet for dansekunstnere.   

I våre innspill til politisk ledelse og myndighetene har vi gjennom fjoråret uttrykt behov for at antallet 
faste hjemler til dansekunstnere økes. Vi ser behov for 20 hjemler til dansekunstnere fra 2022.  
 
Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere.     
Utviklingen i feltet viser at mange viktige og kvalifiserte kunstnere faller fra sitt kunstneriske virke i 35-
45 års alderen. I denne «etablerte» kunstneriske fasen hvor kunsten og livet gjerne krever mer, er 



 

37 
 

viktigheten av en forutsigbar lønnsinntekt mer avgjørende, da de økonomiske forpliktelsene privat er 
tyngre å bære enn som nyutdannet. Mangfold i kunsten er viktig, og mangfold i alder likeså. Å 
tilrettelegge for kunstneriske karrierer gjennom et helt livsløp er av stor betydning for dansekunstens 
videre utvikling. Det er ikke bare institusjoner som ivaretar kompetanse om, viderefører og formidler 
verker av dansehistorisk betydning. Også den kroppslige kompetanse som er utviklet gjennom et helt 
liv som dansekunstner reflekterer og forteller denne historien. Derfor må det fremover tildeles flere 
stipendhjemler av denne typen, slik at dette ivaretas og kan videreforedles på en bedre måte og i et 
større omfang enn i dag.  

Øvrige hensyn å ivareta i utviklingen av Statens kunstnerstipend 

● Kulturdepartementet må innvilge midler til nye stipendhjemler for danskunstnere spesielt og 
gjøre krisestipendene om til varige stipender generelt. De må ses på muligheter for å sikre en 
årlig jevn tilvekst av hjemler, da tilfanget av kunstnere er stadig økende. 

  
● Forskriften til Statens kunstnerstipend må endres, slik at stipendene løpende reguleres med en 

indeks tilsvarende lønnsoppgjøret i staten. Bevilgningen til ordningen må justeres i tråd med 
dette. Gjennomsnittlig lønnsvekst kommer alle ansatte i statlig sektor til gode og således ser vi 
det som naturlig at de statlige stipendene, som jo utbetales som lønn, automatisk får samme 
lønnsvekst. Slik oppnår vi likebehandling av kunstnerne. 

  
● Oppnevningsretten til stipendkomitéer må fortsatt ligge hos kunstnerorganisasjonene, og 

stipendsøknader skal som i dag fortsatt kun vurderes ut ifra kunstnerisk kvalitet gjennom 
fagfellevurdering, da dette ivaretar kriteriet om armlengdes avstand. I lys av forespeilede 
endringer i statsbudsjettet for 2021 synes det rimelig å minne om at dette prinsippet ivaretas 
hva gjelder forvaltningen av Statens kunstnerstipend.  

 
● Norsk kulturråd bør pålegges å innføre som fast praksis å offentliggjøre tildelingsprosenten for 

hver enkelt kunstnergruppe for de ulike stipendtypene under Statens kunstnerstipen, og ikke 
bare overordnet på tvers av alle kunstnergrupper, slik rapporteringspraksis er i dag. Den totale 
statistikken og de reelle bakenforliggende tallene bør offentliggjøres i et vedlegg til Norsk 
kulturråds årsrapport. En slik offentliggjøring ville bidra til å gi Norsk kulturråd, Utvalget for 
Statens kunstnerstipend, offentligheten, stipendkomiteene, kunstnerorganisasjonene og 
kunstnerne selv et felles og omforent sammenlignings- og vurderingsgrunnlag. Dette vil gjøre 
det mer transparent å vurdere hvilke kunstnergrupper som bør prioriteres med nye hjemler fra 
år til år. 

Profilering av norsk dansekunst i utlandet  
Norge trenger en helhetlig strategi for kulturpolitikken, hvor både nasjonale landsspesifikke og 
internasjonale aspekter er utredet og ivaretatt. For det ikke-institusjonaliserte, prosjektbaserte danse- 
og scenekunstfeltet er forutsigbarhet, trygge rammer og bedre økonomisk handlingsrom en forutsetning 
for en videre og styrket deltakelse i internasjonale samarbeider.  
 
Ser vi bakover i tid er det kompanier som har blitt gitt en midlertidig, forutsigbar tilværelse gjennom 
basisfinansieringsmidlene, nå omgjort til kunstnerskapsstøtten, som i størst grad har evnet å bygge 
varige, internasjonale forbindelser. Med basisordningen i ryggen har et knippe mangfoldige, norske 
dansekompanier bygget opp svært effektive administrasjoner, og oppnådd høy internasjonal aktivitet. 
Tall fra Norsk Kulturråd viser at de disse kompaniene i 2018 gjennomførte 419 forestillinger i utlandet, 
mot 116 gjennomførte forestillinger i utlandet generert av kunstnere og kompanier med tildeling fra den 
prosjektbaserte ordningen Fri Scenekunst – Dans. Basiskompaniene alene sto altså for 78% av den 
internasjonale aktiviteten i 2018 innen dansekunst. Disse tallene varierer noe fra år til, men viser likevel 
at de kunstnerne som blir gitt muligheten til å fokusere fullstendig på eget kunstnerskap over tid, og har 
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en fast administrasjon som bidrar til nettverksbygging, internasjonale aktivitet og gjennomføring av 
gjestespill i utlandet er det som klarer å komme inn i internasjonale markeder og får anledning til å sette 
opp verker på anerkjente internasjoale scener. Forutsigbar og trygg finansiering er essensielt for å 
kunne opprettholde en høy internasjonal aktivitet i fremtiden. Med avvikling av basisordningen er de 
etablerte kompanienes fremtid og internasjoale aktivitet truet. Vi er derfor avhengig av at det etableres 
nye ordninger, slik at flere kunstnere og kompanier blir gitt tilsvarende muligheter i fremtiden.  

Eksisterende ordninger  
Norge har allerede noen velfungerende ordninger og systemer som bidrar til økt internasjonal aktivitet 
for norske danse- og scenekunstnere. Dette er tilrettelagt for i form av finansieringsmuligheter fra Norsk 
Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere (omtalt tidligere) og STIKK-midlene.  
 
Stikk-midlene  
Norwegian Arts Abroad (NAA) legger til rette for profilering av Norge i utlandet gjennom å forvalte 
tilskuddsordninger av kunstfaglig, nærings- og eksportrettet art. Det finnes syv medlemsorganisasjoner 
i NAA. Disse representerer ulike kunstnergrupper og jobber som brobyggere mellom politisk ledelse, 
forskningsmiljøer og kulturnæringer, og kobler disse sammen med offentligheten. Nettverket er en del 
av Kulturdepartementets virkemiddelapparat og fungerer som rådgiver for Utenriksdepartementet. 
Danse- og Teatersentrum (DTS) representerer scenekunstfeltet i NAA. DTS har på sin side 
scenekunstkompanier, -kollektiver og andre produksjonsenheter som medlemmer, og forvalter 
Utenriksdepartementets kulturmidler under Kap.115, post 70 Kultur- og informasjonsmål i 
Utenriksdepartementets budsjett.  
DTS har følgende støtteordninger: Reisetilskudd gjestespill og  bransjetilskudd i form av 
Markedsføringstiltak og Reisestøtte produsenter og managere. 
 
Det internasjonale nettverksarbeidet i Danse- og Teatersentrum bidrar til at mange norske danse- og 
scenekunstnere blir gitt muligheten til å delta på nettverksreiser til blant annet USA. Disse tiltakene er 
gode, og bør utvikles ytterligere. Et viktig aspekt må være å se på hvordan disse nettverksreisene kan 
fullfinansieres, slik at kunstnere ikke må dekke store reisekostnader fra egen lomme, for ikke å snakke 
om lønn til seg selv under reisen. Gode forvaltningsrutiner som sikrer armlengdes avstand mellom 
medlemsorganisasjoner og forvaltere av midler til kunstproduksjon og turnering er essensielt, og må 
hegnes om på bedre måter enn hva som gjøres i dag. Danse- og scenekunstfeltet er lite, og det er 
derfor viktig å se på strukturer som skaper avstand mellom håndteringen av kunstnerisk utvelgelse og 
den direkte promoteringen av egne medlemskompanier. Ut over dette er arbeidet som DTS gjør som 
legger til rette for at et bredt mangfold av kunstnere kan øke sin nasjonale og internasjonale aktivitet 
svært viktig. 
  
Andre internasjonale nettverk i scenekunstfeltet 
Utover denne aktiviteten inngår flere av de programmerende scenene innenfor danse- og scenekunst21 
i internasjonale nettverk. Ved å være co-produsert kunstner ved en av disse scenene åpnes automatisk 
flere dører internasjonalt. Dette er et gode, og de programmerende scenene burde i enda større grad 
bistå de kunstnerne og kompaniene de huser med en økt kontaktflate internasjonalt. Samtidig kan dette 
systemet oppleves som en brems for andre som ikke får tilgang til denne type nettverk. Å bygge opp 
strukturer som ivaretar og støtter opp om kunstnerne, må samtidig søke å ikke lukke mulighetsrommet 
for andre. 
 
Nye tiltak og samarbeider 
For å oppnå økt internasjonal aktivitet innen den prosjektbaserte danse- og scenekunsten er det flere 
nye tiltak som bør vurderes. Kulturattacheer i et nytt og oppdatert format kan være en mulighet. 
Eksperter på norsk danse- og scenekunst ved enkelte av utenriksstasjonene, som kan fremsnakke 
                                                
21 Scenene det er snakk om er Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Rosendal Teater. 
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norske kunstnere og aktuelle danse- og scenekunstforestillinger, anser vi som et godt valg. Hvordan 
dette kan innrettes bør utforskes i dialog med personer med erfaring fra tilsvarende arbeid, ambassader 
og aktuelle stasjoner ute, i tillegg til feltet selv her hjemme. Flere norske kunstnere samarbeider med 
agenter eller agenturer i utlandet allerede og i tillegg bør det etableres et norsk agentur relevante steder 
internasjonalt. På denne måten vil man oppnå økt internasjonal aktivitet, i form av norske forestillinger 
som kan turnere internasjonalt. Vel så viktig er at norske kunstnere kan inngå i samarbeid med 
internasjonale aktører, samt få mulighet til å presentere sin kunst i alternative kanaler. Det bør være av 
interesse å se på hvordan kunst og kultur i større grad kan bli en integrert del av Norges aktiviteter og 
arrangementer i utlandet.  
 
Danseinformasjonen kunne også hatt en rolle i utenriksarbeidet med å informere om norsk 
dansehistorie og slik bli en del av det internasjonale plattformsarbeidet. De bør bidra til at den 
internasjonale profileringen bli mer spisset og tydelig, samt at det gjøres tilgjengelig for deltakelse fra 
flere kunstnere og kompanier. 
 
Internasjonal satsing og profilering handler også om å tilgjengeliggjøre det mangfoldet som finnes innen 
norsk dansekunst for det internasjonale markedet i utlandet. Dette krever et større arbeid internasjonalt 
for å gjøre bredden i norsk kunst og kultur mer kjent og skape strukturer slik at flere får komme i kontakt 
med det som finnes. Omverdenen behøver mer og bedre info om det som finnes, samt flere 
møtepunkter.  
 
Styrking av internasjonale tiltak i statsbudsjettet for 2022 
Til statsbudsjettet for 2022 ser vi det som avgjørende å styrke Utenriksdepartementets satsning på 
visning av norsk scenekunst i utlandet. Det må bevilges ytterligere 100 mill. kr til utenriksbudsjettet Kap. 
115 Næringsfremme, kultur og informasjon, post 70 Kultur og informasjon for 2022, som i sin tur fordeles 
på organisasjonene under paraplyen Norwegian Artists Abroad, herunder Danse- og Teatersentrum.  
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Kapittel 7 Dansekunstnernes økonomi og 
arbeidstilværelse 

En omtale av dansekunstnerøkonomien i 2021 
Dansekunstnere drifter egne kunstneriske næringer, forvalter eget kunstnerskap, går inn og ut av 
tilknytnings- og inntektsforhold av variert omfang og karakter. Dette komplekse vekselsvirket 
ekskluderer i stor grad de mer tradisjonelle rammevilkårene i arbeidslivet, der du har en arbeidsgiver 
som tilrettelegger for at arbeid skal gjennomføres av arbeidstakere under ordnede forhold, og hvor 
sosiale rettigheter og forutsigbarhet i arbeidsmengde og lønn ivaretas. Fraværet av trygge og 
forutsigbare arbeidsvilkår er spesielt åpenbare i dagens virkelighet. Covid-19 pandemien har for alvor 
vist hvor sårbart det frie scenekunstfeltet er og hvordan mangelen på institusjoner, rammeverk, trygge 
arbeidsplasser, ryddige arbeidsforhold og god kontraktskikk preger det prosjektbaserte 
scenekunstfeltet. De fleste dansekunstnere er ikke i det frie feltet fordi de selv velger det, men i mangel 
på alternativer. Som omtalt er det i hovedsak støtteordningene som forvaltes av Norsk Kulturråd som 
gir mulighet til å delta i og skape den type kunst og produksjoner som utgjør våre kunstneres profesjon. 
Kun 8,6% av Norske Dansekunstneres om lag 900 medlemmer er faste ansatte. 

Dansekunstnere i Norge er ofte utøvere/dansere, skapende/koreografer og pedagoger på en og samme 
tid, i et sammenflettet virke og i gjensidige avhengighetsforhold. Dette av økonomisk nødvendighet fordi 
det i dansekunstfeltet sjelden er kontinuitet i arbeidsforhold over lengre tid. Arbeidsforholdene er alltid 
korte eller midlertidige. Unntaket er hvis du som danser er en av de 12 utvalgte med fast ansettelse i 
Carte Blanche, de 70 ansatte i Nasjonalballette og Nasjonalballette UNG, eller du er pedagog i den 
videregåendeskolen/ kulturskolen. For en koreograf finnes det ingen faste langsiktige arbeidsforhold, 
som f.eks. faste ansettelsesmuligheter på f.eks åremål. 

Denne midlertidigheten er årsaken til at flere dansekunstnere veksler mellom å undervise, danse og 
koreografere og gjør at færre holder seg til kun én type yrkesutøvelse gjennom sitt yrkesaktive livsløp i 
dansekunsten. Det blir en slags tvungen profesjonsutøvelse som en følge av eget kreativt ytringsbehov, 
egne evner, valgt yrkesvei og økonomiske behov. Alle delene av profesjonen støtter på sett og vis 
hverandre, ettersom en får flere bein å stå på og skaper kontinuitet i eget kunstnerskap.   

Dette vekslesvirket krever utstrakt administrasjon, noe som i 75% av tilfellene gjøres av kunstnerne 
selv. Majoriteten av Norske Dansekunstneres medlemmer er selvstendig næringsdrivende. De veksler 
ikke bare mellom profesjoner. Midlertidighet i prosjekter gjør at kunstnerne veksler mellom å være 
ansatt og få lønn eller å være oppdragstagere og få honorar. Dansekunstnerne møter denne 
sammensatte arbeidshverdagen på en kreativ og driftig måte, men slik dette er rigget i dag oppleves 
det lite bærekraftig, samtidig som det skaper en utrygg tilværelse for kunstnerne. For å imøtekomme 
veksten, ekspansjonen og det potensialet som ligger i dansekunsten, må de strukturelle forholdene 
som infrastruktur av produksjonslokaler, arbeidsrom, visningsarenaer og struktur for produsenttjenester 
utvikles.  

Den siste offentlig tilgjengelige fremstillingen av ulike kunstnergruppers inntekter fra kunstnerisk 
virksomhet er fra 201322. Denne viser at dansekunstnere i gjennomsnitt tjente 108 000 kr på ren 
kunstnerisk aktivitet i året. Dette i motsetning til skuespillere og dukkespillere, som rapporterte en 
kunstnerisk gjennomsnittsinntekt på 289 000 kr. Disse tallene viser klart og tydelig de etablerte 
institusjonsteatrenes betydning for inntekten til kunstnerne de ansetter og engasjerer. Som vi tidligere 
har belyst, viser sammenligninger at teaterinstitusjoner har statlige tilskudd på 1077 mill. kr i 2021, mens 

                                                
22 Kunstens autonomi og kunstens økonomi 2015 s. 45  
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dansen i motsetning kun mottar 441 mill. kr. Denne manglende finansieringen av et solid apparat rundt 
dansen gjør at dansekunstnerne blir skadelidende og står igjen overlatt til seg selv.   

For å komme behovene dansekunsten har i dag i møte må en se på og ivareta de få, men forutsigbare 
rammebetingelsene hvor det foreligger godt balanserte avtaler mellom arbeidstager og 
arbeidsgiverorganisasjonene på dansefeltet. Samtidig må vilkårene for å drive næringsvirksomhet i 
kunst- og kultursektoren tilrettelegges mye bedre. 

Tiltak for å styrke dansepedagogenes arbeidsmuligheter og -forhold 
Dansepedagoger jobber hovedsakelig i kulturskolen, videregående skole og ved private danseskoler. 
Deres arbeidshverdag er svært ulik og preges av forskjellige tilknytnings- og arbeidsforhold. Som en 
følge av dette har mange dansepedagoger en utfordrende arbeidsvirkelighet å stå i.  
 
Dansepedagoger har generelt en kortere undervisningssesong enn andre lærere. Dette har 
sammenheng med at arbeidstiden som er normert til undervisnings og utvikling av opplegget for dette 
så raskt spises opp som en følge av de oppgavene en dansepedagog har. I tillegg til å sørge for 
egentrening, utvikle klasseundervisning, oppfølging av elever og administrativt arbeid skal 
dansepedagogene også skape koreografisk materiale til forestillinger og følge opp de enkelte elevene. 
Der pedagoger som underviser i musikk kan sammenstille et repertoar av eksisterende verker forventes 
det ofte at dansepedagogen utvikler en spesialtilpasset koreografi for sine elever. Dette gjør at den 
normerte arbeidstiden brukes opp veldig fort. Som en kompensasjon for denne periodiske tyngre 
arbeidsbyrden har dansepedagogene en kortere undervisningssesong. Det bør ses på muligheter for 
kulturskolene og de videregående skolene til å finne andre andre muligheter for kompensasjon for dette.  
 
Av i alt 266 kulturskoler i Norge tilbyr 184 undervisning i dans. Det er i dag ansatt 231 dansepedagoger 
ved disse 184 kulturskolene. Dansepedagoger som er tilknyttet her har få muligheter for hele stillinger, 
noe som gjør arbeidshverdagen deres oppsplittet og sammensatt. Tiltakene som skisseres i den nye 
Barne- og ungdomskulturmeldingen, der man ser på muligheter for å gi utdanning i pedagogikk slik at 
kunstnere kan få hele stillinger på tvers av kulturskolen og den vanlige skolen er et tiltak vi ser vil kunne 
komme dansepedagogene til gode. Rammeverket for og tariffavtalene i kulturskolen er imidlertid ikke 
godt nok rigget for dansepedagogene. Dette handler bla. om at den kompetansen som ønskes inn i 
disse stillingene ikke lar seg vurdere eller kvalitetssikre gjennom de gjeldende standardene for 
kompetansekrav. Da det av mange dansestiler ikke finnes et utdanningstilbud i Norge innenfor svært 
populære sjangre som f.eks streetdans, drar mange pedagoger til andre lang å tar sin utdannelse ved 
utdanningsinstitusjoner som ikke er NOKUT-godkjent.  
 
For dansepedagoger tilknyttet eller ansatt ved private danseskoler er det også små stillinger og 
sviktende arbeidsbetingelser som er de største utfordringene. Mange blir leid inn som selvstendig 
næringsdrivende, der arbeidets art tilsier at de skulle vært tilbudt fast ansettelse. For deres honorarer 
og lønninger finnes i dag kun en veiledende avtale og satser for tilknytningen av pedagoger ved private 
danseskoler, men skolene er altså ikke underlagt en forpliktelse til å følge disse. Markedskreftene er 
for disse skolene gjeldende noe som gjør at pedagogen tar en økt grad av risiko i møte med arbeidet.  
 
For pedagoger ansatt i videregående skole er vilkårene noe bedre. Blant våre medlemmer er det  her 
en større andel som er fast ansatte. Likevel er det slik at mange ikke får faste ansettelser fordi de ikke 
har riktig utdanning. F.eks. street dance finnes det ikke en formell utdanning for i Norge. Uten en formell 
kunstneriske utdanning kan man ikke søke om opptak på PPU og slik få en ansettelse ved de 
videregående skolene. Likevel ønsker de videregående skolene å tilknytte seg kompetanse innen dette 
uttrykket. Kunstneren blir da den skadelidende, fordi hen ikke får betalt i henhold til den kompetansen 
man innehar. Det må ses på muligheter for å finne smidige løsninger for at kunstnerne skal få bedre 
arbeidsbetingelser også i det offentlige skoleverket.  
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Danse- og bevegelsesundervisning har som nevnt svært positive folkehelsegevinster. I fremtiden vil det 
kunne avstedkomme stor samfunnseffekt av å ansette dansepedagoger i kommunale stillinger, som 
kan bidra i bevegelsesundervisning og motorisk styrking for eksempel for eldre. Dans er en kompetanse 
som har ringvirkninger langt forbi dansen og det er på tide at samfunnet anerkjenner verdien av dette 
og tar uttrykket i bruk også på nye arenaer. Kommunalt ansatte dansepedagoger kan f.eks. tilknyttes 
regionale kompetansesentre der dette finnes, og fungerer som bindeledd mellom befolkningen og den 
profesjonelle dansen.  

Skuespiller og danseralliansen  
Et av de aller viktigste tiltakene for å styrke og sikre økonomien for dansekunstnere i fremtiden er å 
videreutvikle og skalere opp virksomheten til SKUDA. Alliansen ansetter i dag 49 dansere og 49 
skuespillere. Deres eget mål for oppskalering av virksomheten har vært å kunne ansette 150 dansere 
og skuespillere i 2022 (hhv. 75 dansere og 75 skuespillere) et tall som godt reflekterer scenekunstfeltets 
udekkede behov. Denne oppskaleringen er utsatt på grunn av uteblivende merbevilgning for 2021. De 
kommende årene og også frem mot 2040 bør SKUDA bli gitt anledning til å ansette flere kunstnere.  
 
På grunn av at SKUDA ikke mottok økte bevilgninger i tråd med sin utviklingsstrategi i kulturbudsjettet 
for 2021 er det strategiske målet om å omfatte 150 kunstnere forskjøvet fra 2022 til 2025. For 2022 har  
SKUDA søkt om en økning på 3,5 millioner kroner for å ansette 16 nye kunstnere samme år. Total 
søknadssum for 2022 er 26,665 mill. kr. Norske Dansekunstnere stiller seg bak SKUDAs 
opptrappingsplan som tilsier at antallet stillinger for dansere og skuespillere i SKUDA økes fra 98 i 2021 
til 150 innen 2025.  
 

Arbeidsrettede tiltak og velferdsordninger 

Arbeidstakerbegrepet må gjennomgås 
Det trengs et offentlig organ, eller i første omgang arbeidsgruppe, sammensatt av representanter med 
god innsikt i kunst- og kulturbransjen som kan gjennomgå og vurdere lovligheten i de ansettelses- og 
tilknytningsforhold som bransjen i dag opererer med. Koronapandemien har synliggjort og forsterket en 
ukultur og praksis i den private scenekunstbransjen som har vært sedvane i mange år, der arrangører 
velter store deler av den økonomiske risikoen over på enkeltkunstnere og utøvere i form av svært 
dårlige kontrakter og honorarer. Det er i dag svært mange kunstnere som må ta oppdrag som 
selvstendig næringsdrivende, der oppdragets art og arbeidets innhold tilsier at de skulle vært ansatt. 
For å komme denne ukulturen til livs ser vi det som nødvendig at myndighetenes tar del i å stagge 
denne ukulturen og tydeliggjøre arbeidslivets standarder også for scenekunstfeltet. 
Interesseorganisasjonene som representerer kunstnerne har dessverre ikke ressurser og kapasitet til 
å komme denne ukulturen til livs alene. 
 
Vi ser for oss at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra ASD og KUD, som også kan 
trekke veksler på arbeidet til utvalget “Framtidens arbeidsliv”, ledet av Jan Fougner. Dette utvalget 
vurderer frem mot sommeren 2021 rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i 
arbeidslivet. Denne arbeidsgruppen bør gjennomgå scenekunstfeltets ansettelses- og 
tilknytningspraksis, følge opp og vurdere scenekunstfeltenes tilknytnings- og ansetteselsformer og 
sørge for at lover og regler overholdes av oppdragsgivere og produksjonsselskaper. Arbeidsgruppen 
bør også komme med forslag til reguleringer og krav som kan motvirke det vi i dag ser på som 
problematisk og som hindrer våre kunstnere en anstendig arbeidshverdag som selvstendig 
næringsdrivende. Samme arbeidsgruppe bør være bidragsytende i vurderingen med å rigge systemer 
og regelverk som ivaretar selvstendig næringsdrivende på en bedre måte enn i dag.  
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Dagpenger og sykepenger/omsorgspenger ved kombinasjonsinntekter  
Det må etableres permanente ordninger som gir selvstendig næringsdrivende rett på dagpenger 
basert på samlet inntekt fra ulike lønnsoppdrag, mindre  brøkstillinger og kortvarige ansettelser 
dersom dette samlet overstiger 0,75G. Det er  avgjørende at inntektsgrunnlaget for ytelsen fanger opp 
alle lønnsinntekter som kunstneren  har hatt over en noe lengre periode. Kanskje bør man ser på snitt 
over flere inntektsår, slik  man gjør ved enkelte andre ytelser. En slik ordning vil også være gunstig for 
yngre  arbeidstakere og andre yrker med mange korte og sammensatte arbeidsforhold. Vi anbefaler  
at det beregnes sykepenger/omsorgspenger basert på samlet inntekt fra ulike lønnsoppdrag  (frilans), 
brøkstillinger samt næringsinntekt. Det er avgjørende at inntektsgrunnlaget for  ytelsen fanger opp alle 
inntekter som kunstneren har hatt over en noe lengre periode.  

Trygderetter, sykepenger og pensjon  
Norske Dansekunstnere inngår i Kunstnernettverket, som er en sammenslutning av 19  
kunstnerorganisasjoner innenfor ulike kunstneriske felt. De omforente tiltakene vi sammen stiller oss  
bak er:  

● Lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er arbeidstaker,  
frilanser eller selvstendig næringsdrivende  

● Rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for næringsdrivende  
● Et pensjonssystem der også kunstnere og frilansere kan samle opp tjenestepensjon,  med:  

○ Tjenestepensjon fra første dag og første krone  
○ Egen pensjonskonto som ikke følger arbeidsgiver  

● Tjenestepensjon på oppdrag, stipender mv.  
○ Betaling og rettigheter som lønnstakere, når arbeidssituasjonen tilsier det • Subsidiert 

tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og næringsdrivende og slutt på 
diskrimineringen av frilansere som også har næringsinntekt  

● Minstefradrag på næringsinntekt (ENK) som ikke kommer til fratrekk i  pensjonsgivende 
inntekt  

 
Vi viser for øvrig til Kunstnernettverkets innspill til kunstnermeldingen, for nærmere omtale av  tiltak 
for å bedre kunstnernes trygderettigheter og pensjon.  
 
Tariffavtaler for selvstendig næringsdrivende.  
De offentlig finansierte institusjonsteatrene forplikter i dag å benytte tariff når de lønner ansatte. 
Kunstproduksjoner finansiert av offentlige tilskuddsordninger må også inkludere en slik forpliktelse. 
Norsk Kulturråd må anerkjenne danse- og scenekunstfeltets minstesatser for  lønn og honorarer i 
søknadsbudsjettene. I dag får kunstnere som søker til Norsk Kulturråds  ordninger beskjed om å kutte 
i lønnskostnadene i budsjettene for å øke sine muligheter for  tilsagn, selv i tilfeller der det opereres 
med halv lønn av tariffsats i offentlige teatre. Norsk  Kulturråd må i fremtiden ta et aktivt ansvar og 
bidra til å sikre en styrking av enkeltkunstnernes økonomi og inntektssituasjon, i form av å endre 
innretningen av  rapporteringen for egne tilskuddsordninger. Det må stilles krav til minimumslønn for 
alle som  er involvert i prosjekter som mottar midler fra Kulturrådet og andre offentlige  
tilskuddsordninger.  

Dagens praksis bidrar til at det produseres mye kunst for lite penger. Denne situasjonen er  ikke 
bærekraftig på lang sikt. Så lenge dette fortsetter vil ikke de reelle kostnadene til  kunstproduksjon 
fremkomme, og kunstnerne selv er de skadelidende. Først når kunstnernes  inntekter er sikret på en 
anstendig måte i prosjektene som mottar støtte fra offentlige  ordninger, vil myndighetene ha et reelt 
utgangspunkt for å vurdere hvilke bevilgninger som  faktisk er nødvendige for å opprettholde et 
bestemt volum av ny kunstproduksjon i Norge.  Dette må også på plass for at det kulturpolitiske målet 
om å utvikle kunst av ypperste kvalitet  skal være realiserbart. Kunstnere som ikke tjener nok til å 
kunne leve av yrket sitt vil måtte  sikre inntekter fra annet arbeid. Dette gjør at de ikke får praktisert sitt 
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virke i en slik grad at de  evner å opprettholde og heve den kunstneriske kvaliteten i sitt arbeid.  

Offentlige tilskuddsytere, som Norsk Kulturråd, må å sørge for at tilskuddsmottakere  pålegges en 
revisjonsplikt som omfatter gjennomgang av kontrakter og honorarer for de som  er tilknyttet 
prosjektet. Revisjonen må påse at kontrakter, honorarer og lønnssatser er i tråd  med minstetariffer 
eller anbefalt bransjestandard. 
 

Tiltak mot hets og trakassering 
Kunstnere i Norge opplever i dag økende grad av hets og trakassering og dansekunstnere er spesielt 
utsatte. Dette viser rapporten Kunstnere vurderer ytringsfriheten - 2020 som er utarbeidet av Fritt Ord. 
Dette er et problem som bør tas tak i umiddelbart, slik at en ukultur der kunstnere hetses, sjikaneres og 
trakasseres ikke får lov til å feste og forplante seg i samfunnet. Hvordan vi sammen motarbeider denne 
økende utsattheten trenger også politisk forankring og et spisset fokus fra flere hold. Den utsattheten  
dansekunstnere i økende grad melder om, oppleves å henge tett sammen med arbeidsvilkår og 
arbeidsmuligheter. Den enkelte kunstner opplever å stå uten et forsvar, det er ingen som har det i sin 
ryggmargsrefleks å står opp og yte motstand, dette mye grunnet mangler på infrastruktur som verner 
og bistår når slike hendelser inntreffer.  
 
Norsk kulturråd kan ilegges noe ansvar for å ivareta kunstnere som opplever dette, spesielt når det 
gjelder å stå opp for kunstneren og kunstens verdi i samfunnet. Det burde ligge i Rådets 
ryggmargsrefleks å fremsnakke kunstneren og kunsten. KUD må i sine innstillinger av kandidater til 
avgjørende oppgaver som f. eks forvaltningen av Norsk Kulturfond se hen til disse hensynene og velge 
personer med omhu, slik at forvaltningen av Norsk kulturfond skjer i henhold til gjeldende lover og 
bestemmelser som regulerer slike forhold. Det vil i fremtiden også bli ekstra viktig at det etableres 
ordninger på tvers av myndigheter, bevilgende fond, de etablerte scenekunstinstitusjonene og 
kunstnerorganisasjonene som kan komme raskt på banen når kunstnere opplever trusler og hets, og 
igangsette tiltak umiddelbart. Kunnskap, koordinering og et organ som kan bistå med å behandle denne 
type saker bør utvikles. 
 
Det offentlige ordskiftet, kulturjournalistikken og kunstkritikken bør også i denne sammenheng 
anerkjenne sitt ansvar for å løfte dansekunsten spesielt frem på en kunnskapsrik og grundig måte.   
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Kapittel 8 Dansekunst for og med barn og unge 
Tiltak for å fremme barn og unges muligheter både til å oppleve og selv praktisere dans er et svært 
viktig område i vår satsning for fremtiden. Med Barne- og ungdomskulturmeldingen som nylig er 
fremlagt ser vi et solid fundament for en mer konkret politikk- og tiltaksutviklingen for kunst og kultur 
rettet mot barn og unge fremover. Meldingen og tiltaksområdene må i det videre følges opp med friske 
midler og økte ressurser for å utbedre kvaliteten og  profesjonaliteten i kunsten som barn og unge 
møter, øke omfanget av og tilgangen på ulike kunstuttrykk for barn og unge, samt utvikle flere arenaer 
der kunsten oppleves og skapes for og sammen med barn og unge. Dette må skje gjennom statlige, 
fylkesvise og kommunale økte tilskudd.  
 
Kunst og kultur av ypperste kvalitet versus høy kvalitet 
I meldingen vektlegges det at barn og unge skal få oppleve, delta i og skape kunst og kultur av høy 
kvalitet. Vi merker oss at begreper som f.eks. profesjonell kunst eller kunst av ypperste kvalitet ikke er 
vektlagt like mye som vi ser at det blir når det dreier seg om kunst og kultur rettet mot voksne. Dette er 
uheldig. Denne differansen i ordlyd når man omtaler kunst og kultur til hhv. voksne og barn og unge ser 
vi som uhensiktsmessig. I den konkrete politikkutformingen og i fremtidige politiske dokumenter som 
skal omhandle barn og unges kunst og kulturtilgang må dette endres. Det må innlemmes formuleringer 
der det klart og tydelig stadfestes at den profesjonelle kunsten og kulturen også skal nå barn og unge.  
 
Det samme gjelder tilgangen til profesjonelle forbilder og kunstnere. Vi observerer at møtet mellom 
profesjonelle kunstnere og barn og unge først og fremst er forespeilet å foregå i fritidsklubber, i det 
frivillige kultursegmentet, gjennom DKS og i kulturskolen. Selv om det nevnes at det er et mål å få til 
mer dialog mellom barn og unge og det profesjonelle kunst- og kulturfeltet blir vi stående uten gode, 
konkrete svar på hvordan dette skal skje når det gjelder kunstnere som fremfører eller skaper på 
ypperste nivå.  
 
Barn og unges tilgang til kunstens egne arenaer 
Meldingen vektlegger først og fremst de instansene som barn og unge allerede kjenner, som skoler, 
DKS og kulturskolene. Vi skulle gjerne sett at den gikk lengre i å beskrive hvordan barn og unge i 
fremtiden skal få økt tilgang til kunsten og kulturens egne arenaer, slik at de fra ung alder kan bli enda 
bedre representert som tilskuere her. For å gi befolkningen bedre mulighet til å oppleve dans i det 
omfanget de ønsker er det nødvendig å investere i gode rom der møtet mellom kunst, skapere av kunst 
og publikum kan skje. Det er i Norge et generelt behov for flere arenaer og visningssteder som er 
tilrettelagt for produksjon og visning av dans. I utformingen av slike scener bør man ta hensyn til at barn 
og unge skal være publikummere og innrette samarbeider mellom Kulturhus, scener, og 
visningsarenaer med skoler og DKS, slik at barn i større grad enn i dag kan få oppleve dans og andre 
kunstuttrykk i en kontekst som er tilpasset kunstformen.  
 
Dansens uforløste potensialer som kunstuttrykk og i undervisningen 
Dans har et uforløst potensial som kunstuttrykk. Som vi tidligere har kommenter viser en undersøkelse 
fra Norsk Publikumsutvikling23 at 26 % av respondentene i løpet av de siste 5 årene har sett en 
danseforestilling. Mer interessant er at hele 16 % at dem aldri har oppsøkt dans, men er interessert i å 
gjøre det. Å fasilitere for en økt tilgang til dans for befolkningen, og for at møtet mellom kunsten, 
kunstner og tilskuer i større omfang kan finne sted, gjøres best hvis man tilrettelegger for det allerede 
fra ung alder. Da kan barn og unge kan bli kjent med interessene sine og gjøre fremtidsvalg ut fra egne 
erfaringer. Dette innebærer at dans i sterkere grad bør inn i undervisningen i grunnskolen, flere 
danseforestillinger bør formidles via DKS og Kulturskolen må styrke danseundervisningen der tilbudene 

                                                
23  PERFORMA Rapport 1: Oslo Atlas del 1 – en segmenteringsanalyse av markedet for musikk- og scenekunst 
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ikke finnes eller er mangelfulle. Dans bør prioriteres i skolen også på grunn av de positive effektene 
dansen har på utvikling av kognitive, språklige, motorisk og samarbeidende evner.  
 
Mangfold og inkludering 
Mangfold og inkludering er et av de viktigste politiske satsingsområdene fremover, både i samfunnet 
generelt og innen kunst og kultur spesielt. Dans er et uttrykk som i stor grad kan bidra og allerede bidrar 
til å fremme mangfold og integrering, både fra scenen og blant danseinteresserte barn og unge. Å styrke 
satsingen på dans, og legge til rette for at et mangfold av dansekunstens uttrykk kan få vokse frem og 
etablere seg i enda sterkere grad, vil samtidig være å investere i et mer aksepterende og inkluderende 
samfunn. Det finnes flere eksempler på profesjonelle dansekunstnere i Norge som har kommet fra 
andre land, bl.a. som flyktninger, som har skapt sin egen karriere innen dans og koreografi, nettopp 
fordi dansens universelle bevegelsesspråk ikke stiller krav til verbalisering og tradisjonell 
kulturforståelse slik som talespråkene gjør. Dette potensialet oppfordrer vi politikerne til å utnytte, både 
i tilretteleggingen for den profesjonelle scenekunsten og dennes møte med et ungt publikum, i skolen 
og undervisningen, i fritidsaktivitetstilbudet og i kunst- og kulturundervisningen som tilbys barn og unge, 
herunder kulturskolen. I skolen forutsetter god opplæring innen dans at det finnes tilrettelagte lokaler 
og undervisere som innehar profesjonell kompetanse både i det dansefaglige og det pedagogiske. 
 
Samspill mellom offentlige tilbud og profesjonelle private danseskoler 
Spesielt for dans er det fundamentet som de private danseskolene rundt om i landet utgjør for den 
profesjonelle dansens tilblivelse og eksistens i Norge. De private danseskolene ligger som en 
grunnstein i hele verdikjeden for den profesjonelle dansen. Nært alle dansere og koreografer som i dag 
har et profesjonelt virke startet sin utdanning ved en privat danseskole.  
 
Barne- og ungdomskulturmeldingen, som ble fremlagt 19.03.2021, understreker gjentatte ganger barn 
og unges rett til å delta og i det kulturelle og kunstneriske livet, som opprinnelig er nedfelt i 
Barnevernkonvensjonens artikkel 31. Norge har gjennom denne konvensjonen forpliktet seg til å 
respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og oppmuntre 
tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske rekreasjons- og fritidsaktiviteter. 
Denne tilretteleggingen handler om barn og unges muligheter til å oppleve kunst, lære om kunst og selv 
ta i bruk kunstneriske og kulturelle uttrykk. Profesjonell danseutdanning til barn og unge faller naturlig 
inn under deres rettigheter i henhold til konvensjonen.  
 
De offentlige kulturskolene har også gode dansetilbud, men det offentlige systemet evner ikke å svare 
på den kontinuerlige trendutviklingen, de kunstneriske variasjonene og den stadige tilveksten i nye 
uttrykk på samme måte som de private danseskolene. Deres dynamikk og tilpasningsevne er unik og 
de private skolene er fortsatt av avgjørende betydning for at Norge skal kunne utdanne dansere i 
verdensklasse, fordi en karriere som danser krever at du yter en dedikert og målrettet innsats fra svært 
ung alder. Der kulturskolene har tilbud om klasser 1 til 2 ganger i uken tilbyr de private skolene daglige 
klasser, som er nødvendig hvis du skal kunne bli en profesjonell utøver. Dette tilbudet om 
mengdetrening er også en viktig forutsetning for å kunne bygge en profesjonell karriere. 
 
Norske Dansekunstnere er en organisasjon som både representerer og kjenner dansekunstfeltet svært 
godt. Med bakgrunn i vår kunnskap om norsk dansekunst og dynamikken både i utdanningen og det 
profesjonelle feltet ser vi det ikke som et mål at det offentlige og kulturskolene skal ta over de private 
skolenes rolle og utvikle tilbud som ligner eller er tenkt å erstatte disse. Vi ser det som mer formålstjenlig 
at de private danseskolene anerkjennes for sin kompetanse, betydning, funksjon og rolle og inkluderes 
som en varig og etablert bestanddel i dansekunstutdanningsløpet. I større grad enn i dag bør de gis 
plass og innlemmes i et helhetlig system for danseundervisning, som bør bestå både av private aktører 
på de lavere trinnene og offentlige utdanningsinstitusjoner på høyere trinn (som f.eks. 
danseutdaninngenene ved Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Stavanger). Både på nasjonalt og 
lokalt nivå bør offentlige myndligheter og instanser gå i dialog med disse skolene for å finne 
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samarbeidsmodeller og løsninger på hvordan et helhetlig og integrert utdanningsløp kan innrettes der 
dette i dag består både av private og offentlige aktører. Et eksempel til etterfølgelse er samarbeidet 
mellom Den Norske Ballettskole & Akademi, som er en privat aktør, KHIO og Nasjonalballetten. Spesielt 
innenfor det klassiske ballettuttrykket er kravene til teknikk og utøvelsespresisjon høye, fordi 
arbeidsmarkedet er internasjonalt, utøverne mange og arbeidsplassene få. Dette gjør at kravet til de 
klassiske ballettdanserne er ekstremt høye. For å utvikle et system som gir den skoleringen og 
innstuderingen som er nødvendig inngår de tre nevnte institusjonene i tette og nære samarbeid hvor 
oppfølging og ansvars- og oppgavefordelingen er tydelig og satt i system. 
 
Lokale og nasjonale kulturmyndigheter og -politikere må anerkjenne de private danseskolenes rolle i 
dansens verdi- og utdanningskjede, og legge til rette for deres videre utvikling og eksistens. Dette bør 
skje gjennom direkte dialog med de enkelte skolene om mulige løsninger for å støtte opp om deres 
utdanningstilbud som en del av det totale danseundervisningstilbudet i Norge, slik at de blir mer sømløst 
integrert i det helhetlige utdanningsforløpet for dans. Offentlige kulturskoler må derfor ikke utkonkurrere 
de private danseskolene med lavere priser, der det finnes private danseskoler som allerede leverer 
gode aktivitets- og utdanningstilbud. Det bør også ses på muligheter for å subsidiere eller finansielt 
støtte disse skolene, slik at kulturen og kompetansen her ivaretas. Heller enn å etablere nye, offentlige 
tilbud bør det ses på effektive og kostnadsbesparende løsninger i form av samarbeider og 
tilskuddsmuligheter, der det finnes en privat danseskole som utgjør eller kan utgjøre en grunnstein i 
danseutdanningen i lokalsamfunnet.  
 
En stor fordel når det gjelder tilrettelegging for kunst og kulturundervisning for barn og unge er når dette 
kan skje på arenaer der barn og unge allerede ferdes, som f.eks. grunnskolens arealer. Den kulturelle 
skolesekken er allerede en inkludert del av barn og unges skolehverdag. Gjennom forestillinger og 
tilknyttede opplegg finner de inspirasjon til selv å tre inn i kunsten gjennom egen kunstnerisk forskning 
og deltakelse. Barn ønsker å fordype seg og ha tilgang til et langvarig konsept og tilbud fra de er små, 
samtidig som de ønsker å kunne forholde seg til en og samme aktør over tid. Her kan de private 
danseskolene spille en viktig rolle hvis de får anledning til å samarbeide med offentlige instanser som 
skoler og lokale DKS-formidlere.  
 
Sittende regjering har en uttalt ambisjon om at kulturlivet skal romme og bestå av et mangfold aktører, 
i alle ledd. Dette stadfestes bla. i Granavolden-plattformen, der det presiseres at det er et mål at kunst 
og kultur i Norge skal understøttes både av private aktører, næringsliv, offentlige og frivillige instanser, 
både i finansiering, tilrettelegging, produksjon og skaping av kunst og kultur. I lys av denne ambisjonen 
og det mulighetsrommet som regjeringen med dette beskriver ser vi det som naturlig at offentlige 
myndigheter og instanser i det videre følger opp dette gjennom aktiv tilrettelegging for og inkludering 
av private danseskoler i samspill med andre institusjoner og aktører i dansefeltet.  
 
Samarbeidsmodeller og løsninger er allerede utviklet noen steder i landet, og eksempler som være til 
inspirasjon finner vi i Bærum og Asker. I Bærum kommune kan familier med svak økonomi be den 
lokale, private danseskolen om at denne søker om kommunal støtte til den enkelte eleven. Dersom 
kommunen imøtekommer søknaden bidrar de med et økonomisk tilskudd til å dekke 
medlemskontingenten. I Asker har alle barn i barneskolen en digital lommebok (også kalt fritidskort) 
hvor de får et beløp til fritidsaktiviteter som de selv bestemmer hvordan de vil bruke. Disse pengene 
kan f.eks. brukes som betaling av medlemskontingent eller semesteravgifter ved private skoler. Økt 
tilrettelegging for fritidskort er den løsningen som er enklest for de private skolene, da de unngår å 
bruke tid på å søke midler på elevenes vegne.  
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Kapittel 9 Digitalisering 

Danse- og scenekunst er en levende kunstform, og den kunstneriske opplevelsen avhenger av at 
publikum og utøver kan inngå i en felles dialog i et fysisk rom. Digitalisering av enkelte dansekunstverk 
har vært forsøkt under pandemien, og dette har gitt de aktørene i feltet som har hatt kapasitet til å 
utforske en ny kompetanse. For dansekunstens del kan vi likevel konkludere med at streaming ikke er 
svaret for fremtiden.  

Å utvikle kompetanse om digitale muligheter, samt tariffavtaler, som kan være med for å kunne tilby 
gode digitale scenekunstopplevelser er likevel noe vi som organisasjon og dansekunstfeltet generelt 
ønsker å se nærmere på i tiden fremover. Å tviholde på det som har vært vil være feil. Å se etter nye 
muligheter handler om å være kreativ, men dette må skje samtidig som vi verner om rettigheter som 
nettopp rimelig vederlag for de skapende og utøvende kunstnerne.  
Et digitalt uttrykk gir en vesensforskjellig opplevelse sammenlignet med det å være til stede under en 
forestilling, og krever derfor også en annen teknisk kompetanse i formidlingen til et digitalt publikum. 
Digitale forestillinger må også planlegges og utvikles etter en annen modell enn forestillinger som skal 
vises på en scene, for å skape nærhet til det digitale publikummet. Dersom myndighetene ønsker at 
digital satsing skal være en prioritering fremover må både kunstnerne som skaper verkene og scenene 
som formidler dem få ressurser og midler til å lage egne prosjekter for dette.    
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Kapittel 10 Anbefalinger for videre oppfølging 
Til forslagene som er omtalt ønsker vi å si noen om balanseringen av prioriteringene fremover. Det er 
viktig at eslutningstakere og politikeres ser hen til balansen i utviklingen av tilskudd til de som skaper 
og utøver på den ene siden, og de institusjonene som formidler kunsten på den annen side.  
 
Som vi har sett er det i dag de store institusjonene som får de største midlene innen scenekunsten. 
Kunstnerne som skaper dans i Norge i dag får i all hovedsak sine tilskudd fra Norsk kulturfond. Vi ber 
om at det prioriteres å utvikle og etablere tiltak rettet mot de skapende kunstnerne i årene fremover, 
slik at balansen ikke blir enda skjevere. Samtidig er det viktig at de skapende og utøvende kunstnerne 
i fremtiden prioriteres og gis anledning til å inngå i flere samarbeider med etablerte institusjoner og at 
institusjonene gis insentiver til å initiere prosjekter og samarbeider med aktører i det frie, prosjektbaserte 
feltet.  
 
Samtidig er det viktig at politikere og offentlige myndigheter legger til rette for mer transparente, 
demokratiske prosesser, innhenter synspunkter og lytter til kunstnerne og kunstnerorganisasjonene når 
det utformes ny politikk som omhandler deres virke og hverdag. Det siste året har det bl.a. pågått en 
omorganisering av Norsk kulturråd som vi mener med kunne vært håndtert annerledes og hvor det 
kunne vært lagt opp til bredere inkludering helt fra starten av. I det videre håper vi både 
Kulturdepartementet og underliggende instanser legger til rette for god og kontinuerlig dialog om 
fremtidig politikkutforming, nødvendig tiltak og endringer.  
 
Vi ber også om at det utvikles tydelige kunst- og kulturpolitiske satsingsområder slik at ingen grupper 
faller utenfor den videre byggingen av kunst og kultur i Norge. Dansen er for øyeblikket svært utsatt, 
etter at basisordningen under Norsk kulturråd ble avviklet og Kunstnerskapsordningen kom til i dens 
sted. Vi må ivareta de kunstnerskapene som har lagt grunnlaget for norsk samtidsdans på en langt 
bedre måte enn hva som gjøres i dag. Uten kunstnere og sterke kunstnerskap, ingen kunst.  
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VEDLEGG 1 Statlige tilskudd til dans 
 

Tilskudd for 2021  

INSTITUSJON Statsbudsjettet 

  

Kap. 323, post 70  

Den Norske Opera & Ballett 281 640 000 

Dansens Hus 55 000 000 

Carte Blanche 29 930 000 

SUM 366 570 000 

  

Kap. 320, post 75  

Black Box 3 972 500 

BIT teatergarasjen 4 937 500 

Nordic Black Theatre 4 280 000 

Rosendal Teater 5 785 000 

Jo Strømgren kompani 3 000 000 

Riksscenen 7 579 250 

SUM post 75 29 554 250 

  

Kap. 320, post 74  

Danseinformasjonen 5 720 000 

PRODA 2 830 000 

SKUDA 11 578 000 

DTS 3 067 500 

Midtnorsk senter folkemusikk og -dans 272 500 

Norsk senter for folkemusikk og -dans 7 280 000 

Fargespill Bergen 527 500 

  

RKD  

Bergen Dansesenter 765 000 
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Bærum kulturhus - Dans Sørøst-Norge 2 340 000 

Dans i Trøndelag 770 000 

Dansearena Nord 3 030 000 

Dansekunst i Grenland 970 000 

Dansekunst i Østfold 305 000 

DansiT 2 075 000 

Fjelldansen 460 000 

R.E.D 305 000 

RAS 1 830 000 

Scenekunst Sør 615 000 

DansINN 200 000 

SUM RKD 13 665 000 

SUM post 74 44 940 500 

  

SUM 74 og 75 74 494 750 

  

  

SUM uten DNO&B 159 424 750 

TOTAL SUM 441 064 750 

  

  

NOTER TIL TILSKUDDSTALLENE  

BIT har to tilskudd fra Bergen kommune:  

Oktoberdans 790 000 

BIT 4 356 000 

Carte Blanche får 70% av tilskuddet fra staten, 
15% fra kommune og 15% fra fylke  

  

  

Antakelser om andel av institusjonenes 
virksomhet som er rettet mot dans  

Riksscenen 35 % 

DNO&B24 40 % 

                                                
24 Kilde: Kulturutredningen 2014 s. 121 
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BIT, BBT, Nordic Black Theatre og Rosendal 50 % 

Fargespill 50 % 

DTS 50 % 

Midtnorsk senter folkemusikk og -dans 50 % 

Norsk senter for folkemusikk og -dans 50 % 

Fargespill Bergen 50 % 

VEDLEGG 2 Statlige tilskudd til teater 
 

Tilskudd for 2021  

INSTITUSJON Statsbudsjettet 

  

Kap. 323, post 70  

Brageteateret - regionteater Viken 16 910 000 

Den Nationale Scene 149 490 000 

Det Norske Teatret 213 030 000 

Det Vestnorske Teatret 20 150 000 

Haugesund Teater 14 205 000 

Hålogaland Teater 56 900 000 

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet 68 955 000 

Nationaltheatret 232 530 000 

Nordland Teater 33 390 000 

Rogaland Teater 71 270 000 

Teater Ibsen - Telemark og Vestfold regionteater 29 660 000 

Teater Innlandet 35 125 000 

Teater Vestland 22 960 000 

Teatret Vårt - Regionteatret i Møre og Romsdal 37 730 000 

Trøndelag Teater 85 420 000 

Turnéteatret i Trøndelag 16 995 000 

SUM 964 575 000 

  

Kap. 320, post 75  
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Black Box 3 972 500 

BIT teatergarasjen 4 937 500 

Nordic Black Theatre 4 280 000 

Rosendal Teater 5 785 000 

Figurteatret i Nordland 7 315 000 

Grenland Friteater (Porsgrunn int. teaterfestival) 7 090 000 

Samovarteatret 2 855 000 

Stella Polaris 1 105 000 

Studium Actoris 740 000 

Teater Manu - Norsk Tegnspråkteater 18 535 000 

Unge Viken Teater 8 510 000 

Verdensteatret 3 000 000 

Østfold Internasjonale Teater 9 870 000 

SUM 77 995 000 

  

Kap. 320, post 74  

SKUDA 11 578 000 

DTS 3 067 500 

Dramatikkens Hus 17 635 000 

Norsk Skuespillersenter 2 135 000 

Fargespill Bergen 527 500 

SUM 34 415 500 

  

TOTAL SUM 1 076 985 500 

  

  

Antakelser om andel av institusjonenes 
virksomhet som er rettet mot teater  

BIT, BBT, Nordic Black Theatre og Rosendal 50 % 

DTS 50 % 

Fargespill Bergen 50 % 
 


