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Norsk teaterråd er en paraply- og interesseorganisasjon for 15 organisasjoner og 10 
fylkesråd/fylkeskontakter som driver med amatørteater. Vi representerer omlag 3.500 
teaterlag og dansegrupper.

Norsk teaterråd forvalter tre statlige tilskuddsordninger på vegne av kulturdepartementet:
• statstilskudd til landsdekkende amatørteaterorganisasjoner (10 mill)
• statstilskudd til historiske spel og friluftsspel (3 mill)
• tippemidler/statstilskudd – Frifond teater – (11 mill)

Norsk teaterråd arbeider med rådgivning og veiledning i teaterspørsmål og interessepolitisk 
for å få anerkjennelse av amatørkulturen og organisasjonenes betydning både lokalt, regionalt 
og nasjonalt.

Norsk teaterråd driver Dramas – Norges eneste manusbibliotek på nett. Dramas er organisert 
med teaterrådet som hovedfilial – driver med rettighetsklarering og utleie av notemateriell og 
musikk. Dramas har videre fem filialer – Hålogaland Amatørteaterselskap, Oslo teatersenter, 
Noregs Ungdomslag, Vestlandske teatersenter og Nord-Trøndelag teater. Filialene driver med 
manusutlån og rådgivning. 

Dramas omfatter over 5.000 norske og utenlandske dramatiske verker og det er registrert ca 
3.000 forfattere/rettighetshavere. Omfanget av utlånsvirksomheten i Dramas er 2.500 manus 
pr år. Dramas klarerer årlig over 300 rettighetskontrakter. 

Dramas ble lansert i 1999 og skulle være et tilbud om utlån, rådgivning og rettighetsklarering 
til landets amatørteatergrupper. Siden opprettelsen har stadig flere nye brukergrupper funnet 
frem til Dramas. Dramas tilbyr nå de samme tjenestene til frie grupper, studenter, 
kulturskoler, grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og andre innenfor det frivillige 
kulturfeltet. Sistnevnte brukergrupper representerer i overkant av 40 % av etterspørselen.

Dramas ble bygget opp av avsatte midler, drift av tjenesten sentralt finansieres gjennom 
teaterrådets administrasjonsandel og en symbolsk andel av royalies. Årlig avsettes kr. 
150.000,- til fordeling mellom filialene. Drift hos filialene finansieres gjennom 
organisasjonenes egne midler og inntekter på utlånsgebyr. 

I 2009 er kr. 400.000,- øremerket Dramas. Disse midlene vil gjøre hjemmesiden bedre og mer 
brukervennlig og oppdatert, lokalisere eksterne samarbeidspartnere, som 
Dramatikerforbundet mm og forprosjektere registrering av nye manus og 
digitaliseringsprosessen.

* * *



Norsk teaterråd ber komiteen, i forbindelse med sin behandling av ovennevnte sak, spesielt 
drøfte:

Bibliotek – manus
Meldingen drøfter ikke teatermanus og hvorledes gjøre disse mer tilgjengelig gjennom 
bibliotekene. Teaterrådet er av den erfaring at bibliotekene i svært liten grad har manus 
tilgjengelig for utlån. Det er også mangelfull dramakompetanse hos bibliotekene. Dramas 
besitter den største samlingen av manus i Norge og Dramas tilbyr rådgivning.

Forslag: Departementet legger frem sak om hvordan fremme, verne, samle og 
tilgjengeliggjøre manus for alle brukergrupper.

Anerkjennelse av Dramas som manusbibliotek
Dramas besitter den største samlingen av manus i Norge. I tillegg yter Dramas rådgivning til 
brukerne.

Norsk teaterråd er i dialog med Dramatikerforbundet for om mulig å se deres dramaprosjekt i 
sammenheng med Dramas og en fremtidig utvidelse av brukergruppen med produsenter og 
profesjonelle utøvere.

Forslag: Departementet vurderer å videreutvikle Dramas til et nasjonalt manusbibliotek i 
samarbeid med Dramatikerforbundet, Nasjonalbiblioteket og representanter for det 
profesjonelle sceneliv.

Finansiering av sektorovergripende manustjenester
Drift av Dramas skjer bl.a. gjennom en liten andel av teaterrådets driftstilskudd. I og med at 
Dramas har utviklet seg til å bli en tjeneste som også skoleverket benytter seg av, søkte vi om 
å få dekket merkostnadene fra utdanningsdepartementet. Dette fikk vi avslag på med 
begrunnelsen av at kulturdepartementet skal dekke disse merkostnadene.

Det er en utfordring for organisasjoner som er tjenesteytere for brukere som sorterer under 
flere departement å få finansiert sine merutgifter.

Forslag: Departementet legger frem sak om hvordan kulturorganisasjoner kan få finansiert 
sine merkostnader som følger av deres tjenesteyting til brukergrupper som er underlagt andre 
departement.
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