
 

 

Samarbeidsavtale mellom  

Norsk Skuespillerforbund 
og  

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) 

1 Formål 

Avtalen har som formål å legge forholdene til rette for et hensiktsmessig 
organisatorisk samarbeid mellom de to forbundene. 

Avtalen gir skuespillere, teaterpedagoger og –instruktører som er ansatt i 
grunnskole, videregående skole, kulturskole, høyskole, universitet, 
folkehøyskole, privat skole eller tilsvarende, og som er medlemsberettiget i 
begge organisasjonene, rett til dobbelt medlemskap. 

2 Samarbeid og arbeidsdeling. 

Organisasjonene vil samarbeide aktivt i alle spørsmål som angår dobbeltmed-
lemmenes arbeids- og yrkessituasjon, og forplikter seg gjensidig til å gjøre 
avtalen kjent for aktuelle medlemmer. Organisasjonene forplikter seg også til 
å informere hverandre om andre samarbeidsrelasjoner som kan påvirke denne 
avtalen. 

Musikernes fellesorganisasjon ivaretar dobbeltmedlemmenes interesser i alle 
spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår hos de arbeidsgiverne som er 
nevnt i pkt. 1, andre ledd. Dette innebærer også at MFOs tillitsvalgte 
representerer dobbeltmedlemmene ved lokale forhandlinger. Medlemmene 
ytes forøvrig samme foreningsmessige bistand som for MFOs øvrige 
medlemmer. 

Norsk Skuespillerforbund ivaretar dobbeltmedlemmenes faglige interesser, og 
bistår MFO med teaterfaglig kompetanse i forbindelse med forhandlinger i 
disse tariffområdene. 

Lederne for de to organisasjonene møtes så ofte som man finner det 
nødvendig, dog minst en gang i året og alltid før tariffrevisjoner og sentrale 
lønnsforhandlinger. Møtene kan samordnes med tilsvarende møter med andre 
organisasjoner MFO har avtale med.  

Tema for disse møtene kan være: 

• tariffaglige, kunstfaglige, pedagogiske og utdannings- og kulturpolitiske 
spørsmål. 

• forhandlingskrav innenfor aktuelle tariffområder. 

• samarbeid om høringer. 

3 Opplæring i lønns- og avtalespørsmål 

MFO utarbeider i samarbeid med NSF nødvendig informasjons- og veilednings-
materiell for de områdene som omfattes av avtalen. 



 

 

4 Ikrafttreden og varighet. 

Denne avtalen trer i kraft 1. mars 2007. Begge parter forplikter seg til å 
informere om avtalen overfor aktuelle medlemmer. Avtalen kan sies opp med 
tre måneders varsel. 
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