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Nettverk for regionale teaterråd




Om Nettverk for regional teaterråd  

Nettverk for regional teaterråd (NRT) var i 2016 et møtested for fire teaterråd for faglig 
utveksling, nå utvidet til 6 råd. Den 4. september 2017 etablerte NRT seg som en 
paraplyorganisasjon for regionale teaterråd og ble dermed en ambassadør og tilrettelegger 
for amatørteatergrupper i Norge. 


NRT jobber for tilgjengelige, fungerende og enkle fellesgoder, fagarenaer og støtteordninger 
for uorganiserte teatergrupper og medlemsgruppene i rådene. 


Felles inforasjonsarbeid for hele amatørteaterfeltet 

NRT sin facebook har blitt den eneste felles informasjonssiden for amatørteaterfeltet i 
Norge der NRT videreformidler egne saker i tillegg til andres kultursaker og faginnlegg. 
Facebook var i 2018 den viktigste informasjonkanal for NRT. Blant annet postes saker om 
kulturpolitisk, søknadsfrister, regionsdebatten, kulturdebatter, og teaterordninger. I tillegg 
legges det ut saker fra Kulturdepartementet, Kulturråd, Teateralliansen, Spelhandboka, 
Norsk Revysenter, Kulturalliansen, Norsk Kulturforum m.m.


NRT har tatt på seg den oppgaven fordi vi mener det mangler en felles informasjonskanal 
for amatørteater i Norge.
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Bilder: 

1. Seminar om forenkling 
av nasjonale 
støtteordninger


2. Møte med 
kulturministeren og KUD


3. Kulturmeldingen 


4. Kulturrikets tilstand -
konferanse av 
Telemarkforskning om 
regionalisering.
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Medlemmer:  

1. Akershus Amatørteaterråd ATR 


2. Oslo Teatersenter 


3. Foreninger for amatørteatre i Agder


4. Vestfold Teaterråd 


5. Trøndelag Teatersamlag 


6. Rogaland Teaterråd 


Leder: Tone Runsjø, Akershus Amatørteaterråd (1 år)  
Styremedl: Inger Astri K. Brundtland, Oslo Teatersenter (1 år)  
Styremedl.: Anne Bjørkvik, Foreningen for amatørteatre i Agder (1 år)  
Styremedl: Elin Feen, Vestfold Teaterråd (2 år)  
Styremedl.: Kersti Østin Ommundsen, Rogaland Teaterråd (2 år)  
Styremedl: Sverre-Ottar Nordahl. Trøndelag Teatersamlag (2 år)  

Personlig varamedlemmer  
Alle innstilles for 1 år:  
For Tone Runsjø: Trine Tandberg  
For Inger Astri K. Brundtland: Sandra Bringsjord Pape  
For Anne Bjørkvik: Atle Håland  
For Elin Feen: Bente Knutsen  
For Kersti Østin Ommundsen: Gunn Thelin Knutsen  
For Sverre-Ottar Nordahl: Svein J.  Svensson  

Revisor: Arnt Holm Toverud (1 år)  

Valgkomite:; Hans Kristian Solberg (1 år)  
                      Egil Johansen (1 år)  

Annet:Stilling: 0% 


Styremøter: 3 møter


Årsmøte:  29.mai


Regnskap:  

Valgte i 2018 å legge alle utgifter i hver enkelt forening for reise.
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ÅRSHJUL Kontorarbeid Møter og reprentasjoner Styret

Januar - Søknad KUD for 2019 
- Skrev sammendrag 2017 
- Søkte sparebankstiftelsen 
om teaterbasen.no

(Akershus Fylkeskommune ga 
penger til piloten for teaterbasen.no 
og den er ferdig 2019) 

Februar - Søknad KUD for 2019 1.feb - Møte nestleder  

13.feb - Møte nestleder 

23-24.feb - besøk årsmøte i 
Rogaland Teaterråd

20.feb - styremøte

Mars - Sendt søkad KUD for 2019 

- Utarbeidet 5 sider modell for 
møte i KUD om nasjonale 
amatørteatermnidler

1.mars - møte i Folkeuniveristetet 
om kutt i VO midler i statsbudsjett 

7.mars - KUD innspillsmøte om 
fordeling av spillemidler 

17.mars - Teaterets fremtid, 
teatervitenskaplig seminar mellom 
Bergen, Trondheim og Oslo 

20.mars - møte med Buskerud 
Teater om Viken og info NRT

22.mars - 
telefonmøte om 
godkjenning av 
innspill til møte i 
KUD

April Fedigstilte modell for 
amatørteater i Norge til møte i 
KUD. 

29.april: Årsmøteinnkalling 

Utarbeidet et skriftlig forslag til 
Teateralliansen om 
møteagenda, gjensidige 
forberedelser og temaer for 
samarbeidsmøte - uten å få 
svar. 

Brev til KUD om bruddet i 
samarbeid med Teateralliansen

2. april - møte nestleder 

4. april  - møte med konsulent Jan 
H. Heitmann om amatørteater 
modellen og forbedringspotenisale i 
NRT sine vedtekter. 

5. april - Medlemsmøte Sentralen 
           - Møte med Teateralliansen 
           - Møte i KUD med 
              kulturministeren og feltet. 

26.april - Møte med Teateralliansen, 
Norske Historiske Spel, og Norsk 
Revysenter om videre samarbeid

Representanter: 
To fra Rogaland 
To fra Oslo 
En fra Akershus 
En fra Trøndelag 

Mai Ferdigstille årsmøtepapirer 

25.mai - sendte innspill KUD 
på de nye 5 mill til 
amatørteater og foresto åpen 
produskjons-støtteordning lik 
den i Akershus. 

NRT ser behovet for en 
nasjonal krav for scenerom for 
amatørteater.

29.mai - Årsmøte 

Årsmøtesak: 
Endring i  vedtekt 
slik at alle 
medlemmene er 
representert i 
styret.

ÅRSHJUL
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Juni Info om moms og få inn MVA-
refusjonssøknader 

VOKSENOPPLÆRINGS-
MIDLER: 
- Sende utmelding av folkuniv. 
- Sende innmelding i 

studieforbundet Kultur og 
Tradisjon. 

- Sendt forslag om pratisk 
struktur på overgangen. 

ATR vil ta opp tråden med 
teaterbasen.no og bestemmer 
seg for å søke det som en 
pilotprosjekt i Akershus som 
kan utvides nasjonalt i NRT i 
neste fase. ( Fikk 350 000,- i 
sept. av AFK)

6.juni - Møte med Buskerud Teater 
og Østfold om Viken (og som ATR)

Juli Referat Årsmøte 

Melding Brønnøysund 

Frokostmøte i 
kommunisasjonsforeningen om 
trend i bruk av sosiale medier.

Ingen styremøter 
høst -informasjon 
på interngruppe 
facebook.

Juli Fikk registert over timer fra 
Folkeuniv. til Kultur og tradisjon

August Fikk ut unformasjon om 
voksenopplæring 

Møte med nyansatt i Oslo 
Teatersenter

Sept Ordne opp i rot i Kultur og 
Tradisjon sine overføringer 

Forespørsel KUD om søknad 
2018 og 2019

29. og 30.sept - Seminar på 
Gardemoen i Norske Historiske Spel  
og prat med Spelhandboka.

Okt 24.okt  - Konferansen «Kulturrikets 
tilstad» på Nasjonalbibliotet.

Nov Sendte Kulturrådet en 
forespørsel om bekymring for 
Spelfondet og ønske om tidlig 
søknadsfrist. Samkjørte dette 
med styreleder i NHS. 

( Svar: Blir lik søknadform og 
søknadsfrist 5.feb, men ny i 
desember 2019)

10.nov Debattdeltager i panel under 
Teaterfestival Oslo Teatersenter 

13.nov - Møte om søknad om  
revydoktorprosjekt i Akershus og 
videre i andre regioner. 

23.nov - Tilstede på slippet av 
kulturmeldingen på Vega Scene

Videreformidling 
av st.meld. og 
viktige rapporter 
for regions-
reformen til styret.

Kontorarbeid Møter og reprentasjoner StyretÅRSHJUL

5

http://teaterbasen.no


Nettverk for regionale teaterråd

SØKNADEN OM STATSSTØTTE 2018 

Søknaden om statsstøtte for 2018 og 2019 til KUD ble behandlet februar 2019 i Norsk 
Kulturråd og fikk avslag. I søknadene er målet kompetanseheving, samhandling og aktivitet.


NRT sine to forksningsprosjekt på amatørteater er utsatt på grunn av manglende 
statsstøtte. Prosjektet om alternerende prosjekt krever mer midler til regional prosjektstyring 
som ligger inne i søknadene om statsmidler. NRT har valgt å vente med det, men har hatt 
en del fagutveksling og samarbeid rådene i mellom.


Søknaden fra 2018 følger et 5 års løp, der 2018 skulle ha vært startåret. Grunnet manglende 
behandling av søknadene og uro på nasjonalt nivå i amatørteaterfeltet, har NRT prioritert 
anderledes.


ETABERLING AV FELLESORDNINGER I NRT 


NRT har fått på plass i løpet av 2018:  


1. MVA-refusjon for alle råd og deresmedlemsgrupper for regnskap 2017. Utbetalte i 419 
000,- i desember 2018 til 17 søkere.


2. VO-midler har blitt lagt under et nytt studieforbund ; Kultur og Tradisjon. Byttet av 
studieforbund er på grunn av et innviklet etterbetalingsystem i Folkeuniversitetet.


Des Laget Voksenopplæringsfilm 

Delt ut 419 000,- i MVA-
refusjon til teatergrupper 

Forespørsel til KUD om NRT 
søknader 2018 og 2019. 

Forespørsel Norsk Revysenter 
om SCENEFOLK.NO og videre 
drift og få til noe der for 2019. 

Samarsbeide med NHS for å 
finne ut av spelfondet og frist. 

Samarbeid med Norsk 
Revyfaglig senter om 
revydoktor i Viken 2020 - og 
videre i de andre rådene.

Møte - Faglig veiledning til 
Musikkutstyrsordningen for utvidelse 
for at teater kunne søke fra 1.mars 
2019 

Kontorarbeid Møter og reprentasjoner StyretÅRSHJUL
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OM MEDLEMSRÅDENE OG DERES REGIONALE ARBEID 

RÅD 
Medl. 
tall

Ansatt 
i rådet

Ansatt 
på 
sentre

Befolk. Drifts-
milder 
senter 
(fylke)

Drifs-
midler 
råd 
(fylke)

Prosjekt-midler 
2018 (brorparten fra 
fylke)  

Forvaltning og 
støtte- 
ordninger 
(fylke)

Akershus 
56  medl

100 % 
stilling

614 026 800 000 
(+ gratis 
kontor)

Driftsinntekter på  
ca 2 600 000,-  

- 100 000 produksjon av 
forstillinger i sos. inst. 
- 350 000,- (engangssum 
2018) nettside frigrupper 

(340 000 til ekstra lysutstyr 
sparabankstiftelsen.)

1 022 000,- 
støtteordminge for 
kurs og 
produksjon. ca 80 
søkere

Oslo 
38 medl. 

0 stilling 250 % 
stilling

673 469 1 400 000 
(Oslo 
Teatersenter)

Går av 
annen 
drift 

470 000 til aktivet og 
prosjekttstøtte til teaterskole 
+ frifondmidler, 
Rampelysfestivalen og 
Playroom festivalen. 

50 000 i  
grunnstøtte for å 
leie ut lokaler til 
freelansere 

Agder 
30 medl.

0 stilling 100% 
stilling

298 027 O kroner til foreningen for 
amatørteater i Agder  + 
Rosegården driftinntekt på  
ca 812 000 som gikk til: 
- 400 000 personal 
- 420 000 lokaler og strøm 
- En del pp  vedligehold og 

drift av hus. 
- Inntekter på utleie av div./

romn ,og kommunale 
midler 

Rogaland 
39 medl.

0 stilling 473 526 Møter, adm., 
årsmøte o.l.  
ca 60 000

27 000 Driftsrsinntekt ca 360 000- 
som gikk til : 
Ungdomshelg 180 000 
Onstage 116 000 
Kurs Fitjar 11 000,- 

Trøndela
g  
?

0 stilling 458 744 Brukte  
- ca 20 000

Driftsinnekt  på  111 000,- 
Brukt på: 
- Ca 80 000 til kurs 

Delte ut  20 000 i 
tilskudd til 
teatergrupper

Vestfold 
8 medl.

13 % 
stilling

249 058 Drift og 
kompetansehevning: 
240 800,- 
- Nettverksaminger 
- Kurs i Forumteater 
- Seniorteater med forestilling 

Teater på Tvers fikk egne 
prosj. midler 50 000,-

Delte ut til 
teatergrupper  
147 500,-
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NRT har satt noen tall, rammer og aktiviteter opp i et skjema for å synliggjøre:

1. Rådene i NRT dekker over halve norges befolkning.

2. Rådene NRT har små med ulike resurser og fokus, men utfører mye.

3. Rådene dekker forskjellig behov ut fra politiske ønsker, geografi, kulturelle forskjeller 

innen teater og medlemsønsker. 


Rådene står for:

- Regionale teaterfestivaler og treff

- Holder felles faglige teaterkurs og kursrekker.

- Følger opp lokale teatergrupper.

- Deler ut regional støtte til drift, kurs og produksjon.

- Starter opp forskjellige tiltak for å bedre kårene og lette driften av lokale teatergrupper.

- Mange timer med frivillig arbeid for felles beste.

- Et aktive, tilsteværende og nært talerør og informasjonskanal for lokale teatergrupper. 


Ingen av teaterrådene i NRT mottar midler fra staten eller kommuner, men fra sine 
fylkeskommuner og i tillegg fra sporadisk søknader til åpne fond og ordninger. Med 
utvidelse til Viken i 2019 skal rådene dekke på fylkesnivå ca 3 540 000 av norges befolkning 
på 5 295 619.


(Bilder fra aktitiviter i våre teaterråd: Møter, forestillinger på festivler, kurs i samarbeie med 
organisasjoner, etablering av grupper, utleie og kurs.) 
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NRT REGNSKAP 2018 

Nettverk for 
regionale teaterråd
Resultatregnskap

12.10.17 - 31.12.18

Note 2018

DRIFTSINNTEKTER

Medlemskontingent 1 3 000

Sum driftsinntekter 3 000

DRIFTSKOSTNADER

Andre driftskostnader -

Sum driftskostnader 0

DRIFTSRESULTAT 3 000

FINANSINNTEKTER OG 
FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 3

Netto finansposter 3

ORDINÆRT RESULTAT 
FØR SKATTEKOSTNAD 3 003

Ska$ekostnad	på	ordinært	
resultat

5 -

ÅRSRESULTAT 3 003

DISPONERING AV 
ÅRSRESULTAT

Overføring	8l	annen	
egenkapital

3 003

Sum 3 003
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Nettverk for 
regionale teaterråd
Eiendeler 31.12

Note 2018

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Andre fordringer 1 3 000

Sum fordringer 3 000

Bankinnskudd 3

Sum omløpsmidler 3 003

SUM EIENDELER 3 003

Note 2018

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen	egenkapital 2 3 003

Sum egenkapital 3 003

GJELD

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld -

Sum kortsiktig gjeld -

Sum gjeld -

SUM EGENKAPITAL OG 
GJELD 3 003

Strømmen, 20. juni 2019

Tone Runsjø

styreleder
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Årsberetningen ble behandlet og godkjent på årsmøte 26.august 2019


Henvendelser: 


Styreleder Tone Runsjø 


tone@akershus-atr.no 


90 66 66 80 


Facebook: nettverkforregionaleteaterrad  - 


Org.nr: 919 711 302 


Bankkonto: 1506 08 76247
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