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Trygghet, felleskap og fordeler
Creo - for alle som skaper

creokultur.no

http://creokultur.no
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Creos prinsipprogram

• Creo skal være Norges største og viktigste
kunstnerorganisasjon for utøvende og skapende
kunstnere, pedagoger og andre yrkesutøvere og
studenter innen kunst- og kulturfeltet.

• Respekt for fagkunnskap og kvalitet skal stå i
sentrum.

• Alle medlemmer skal føle seg ivaretatt og inkludert i
organisasjonen.

• Creo skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår
for alle medlemmer, samt gode rammevilkår for
kunst- og kulturfeltet i hele landet.

Historikk

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) ble opprettet 1. 
januar 2001 som en sammenslutning av Norsk kantor- 
og organistforbund (stiftet 1904), Norsk Musikerforbund 
(stiftet 1911) og Norsk Musiker- og 
Musikkpedagogforening (stiftet 1973). 
Opprettelsen skjedde med bakgrunn i et omfattende 
forarbeid over flere år, som munnet ut landsmøtevedtak i 
hver av de tre organisasjonene i løpet av 1999.

Ved opprettelsen hadde MFO omkring 6.000 
medlemmer. I dag teller Creo over 10.600. 

For å bedre ivareta mangfoldet blant MFOs medlemmer, 
ble det vedtatt på forbundets landsmøte i 2018 at MFO 
skulle skifte navn til: Creo – forbundet for kunst og 
kultur. Creo betyr «jeg skaper».

Creo i dag

Med mer enn 10 600 medlemmer er Creo Norges største 
kunstner- og kulturorganisasjon. Vi arbeider for å sikre 
medlemmene våre bedre lønns, - og arbeidsvilkår, enten 
de er arbeidstakere, frilansere eller selvstendig 
næringsdrivende. Creo er tilsluttet LO. Det betyr at vi 
nyter godt av den styrken, tryggheten og tradisjonen LO 
står for, og at vi får ta del i LOs fordelsprogram LO Favør.

Fra vedtektene §2: Creo organiserer yrkesutøvere som 
har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske 
yrker, eller fra virksomheter med tilknytning til 
kulturlivet. Dette inkluderer arbeidstakere, frilansere og 
selvstendig næringsdrivende.

Medlemsfordeler

I tillegg til at du som fagorganisert har en sterk 
fagforening i ryggen, har du som Creo-medlem 
tilgang til en rekke medlemsfordeler:

• Gratis juridisk rådgivning

• Advokatbistand

• Kurs og konferanser

• Søknads- og kontraktshjelp

• Fri inkassotjeneste

• Skatteveiledning

• Ulykkes- og ansvarsforsikring

• Markedets beste innboforsikring

• Tilgang til instrument- og utstyrsforsikring

• Tilgang til reiseforsikring

 .. og mye mer!

Hvem kan melde seg inn i Creo

Enhver yrkesutøver innenfor Creos organisasjons- og 
virkeområde kan tas opp som medlem i Creo. Elever og 
studenter som utdanner seg til yrker innenfor disse 
områdene kan også tas opp som medlem.

Vi har ingen kompetansekrav til medlemskap utover 
dette.

Creo organiserer både utøvende og skapende 
kunstnere, og andre kulturarbeidere. Blant annet 
musikere, dansere, sangere, lærere, pedagoger, 
teknikere, produsenter, musikkterapeuter, scenografer, 
designere og kritikere.

Ca. en fjerdedel av Creos medlemmer er frilansere/
selvstendig næringsdrivende. Halvparten har 
arbeidsforhold som er omfattet av tariffavtaler, og 
svært mange er en kombinasjon av alle mulige 
tilknytningsformer.

Hvorfor Creo

Den viktigste grunnen til at du bør organisere deg 
er naturligvis at du da er med i det fellesskapet som 
arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår og bedre 
rammebetingelser for den bransjen du hører til i. 

De vilkårene vi nyter godt av i dag har ikke kommet av 
seg selv, og det gjør heller ikke gode vilkår i framtiden. 

Det er også godt å ha noen i ryggen du plutselig skulle 
trenge hjelp. Og da kan Creo bistå med det meste!

Et medlemskap i en fagforening som Creo kan 
sammenlignes med å ha en forsikring. Man vet aldri hva 
som kan skje i løpet av et langt arbeidsliv, og selv uten 
de store problemene vil et medlemskap lønne seg.

Som medlem har du Creo og LO-familien i ryggen når 
du opplever utfordringer i arbeidsforholdet ditt. Creo 
har tillitsvalgte og regionapparat i hele landet som 
jobber for å bistå våre medlemmer i stort og smått, og 
som kjemper for å ivareta dine interesser på 
arbeidsplassen og i samfunnet. 

Creo er opptatt av at våre medlemmer har en trygg og 
forutsigbar arbeidssituasjon og at lov- og avtaleverk blir 
overholdt. 

Creo har skarpskodde saksbehandlere og jurister som 
bistår våre medlemmer i saker som omhandler, lønn, 
arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, 
oppsigelse, kontrakter, opphavsrett m.v.
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Arbeidsliv

Avtaler og minstesatser

Creo bistår sine medlemmer kollektivt gjennom 
å fremforhandle og reforhandle tariffavtaler, 
rammeavtaler, anbefalte minstesatser og en rekke 
andre kollektive ordninger. 

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har 
behov for råd, hjelp eller støtte, og Creos tillitsvalgte 
og ansatte kan bistå deg i konkrete arbeidsrettslige 
problemstillinger og utfordringer i din arbeidshverdag. 
Creo har tariffavtale ved de fleste av teatrene og 
scenekunstinstitusjonene i Norge.  

Rådgivning og juridisk bistand

Creo bistår både sine ansatte og selvstendig 
næringsdrivende medlemmer individuelt med blant 
annet gratis juridisk rådgivning, advokatbistand, 
søknads- og kontrakthjelp, kurs og konferanser og fri 
inkassotjeneste. 

Gjennom vår juridiske avdeling kan vi bistå ved 
eventuelle tvister med arbeidsgiver og oppdragsgiver. 
Vi har en bred medlemsmasse, med mange ulike 
problemstillinger, og vi har derfor opparbeidet oss 
svært god kompetanse på både arbeidsrett, avtalerett, 
opphavsrett, NAV, skatt og pensjon og mye annet. 

Innflytelse

Ved å være fagorganisert får du innflytelse på de 
beslutningene som blir tatt både i den organisasjonen 
du er medlem i og i den virksomheten du eventuelt 
arbeider i. 

Creo er opptatt av at våre medlemmer skal ha best 
mulig rammevilkår og vi tar jevnlig også opp forhold for 
våre medlemsgrupper med Stortinget, Regjeringen og 
andre styresmakter. 

Gjennomslagskraft

LO

Creo er et LO-forbund og det gir oss styrke til å være 
en viktig samfunnsaktør med stor gjennomslagskraft. I 
LO arbeider Creo, gjennom blant annet LO Kultur og LO 
Selvstendig, aktivt for utvikling av LOs politikk for vårt 
felt. 

Faglig Sammenslutning

For medlemsgrupper som ikke har felles arbeidsplass 
og/eller er frilansere/selvstendig næringsdrivende med 
felles faglig interesse, kan det opprettes 
landsomfattende faglige sammenslutninger. 

Som tradisjonshåndverker vil fagfellesskapet kunne 
ivaretas gjennom en slik sammenslutning. Det vil si at 
dere alltid vil ha et organ som kan være talerør for 
deres saker. De faglige sammenslutningene opprettes 
etter initiativ fra medlemmene, og bidrar med viktig 
kompetanse i organisasjonen. 

Creo er også organisert slik at vi enkelt kan henvende 
oss til dere som gruppe selv om dere er spredt utover 
hele landet. 

Politisk arbeid

Creo har som den største fagforeningen og interesseorganisasjonen i kunst- og kulturfeltet stor politisk 
gjennomslagskraft, og vi ivaretar våre medlemmer gjennom å arbeide for økt forståelse for både kunsten og 
kulturens, og kunstnerne og kulturarbeidernes betydning i samfunnet. Dette gjør vi gjennom politisk påvirkning og 
opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.

Under pandemien fikk mange av oss en ganske annen arbeidshverdag enn vi var vant til. Nedstengningen av 
samfunnet var svært krevende for kulturlivet, og Creo jobbet på spreng for å få på plass nasjonale støtteordninger, 
avklaringer og retningslinjer for den nye arbeidshverdagen. 

Gjennom hele COVID19-pandemien tok Creo et stort ansvar for hele kulturfeltet og drev betydelig politisk 
påvirkningsarbeid for å sikre at våre medlemmer og kunstnere/kulturarbeiderer generelt skulle komme seg 
gjennom krisen. Creo er, som Norges største organisasjon for kunstnere og kulturarbeidere, og LO-forbund, en 
sterk og tydelig kulturpolitisk aktør som arbeider aktivt for hele kulturfeltet.

Creo opplevde i høy grad et økt behov for informasjon, veiledning og juridisk rådgiving under pandemien. 
Vi bistår alltid våre medlemmer når det kommer til spørsmål og avklaringer angående krisetiltak, stimulerings- og 
kompensasjonsordninger, permitteringer, trygderettigheter, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, ytelser ved 
kombinasjonsinntekt, smittevernsrestriksjoner, karanteneplikt ved arbeid i utlandet, kontrakter i koronatid, Force 
majeure, etc.
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Forsikringer

Som Creo medlem har du mange utrolig gode 
forsikringer inkludert i medlemskontingenten! 
Når man ser på regnestykket innebærer disse 
ordningene alene at medlemskapet så godt som er 
gratis. Samtidig får du så mye mer!

Hvilke forsikringer er inkludert i medlemskapet?

Ulykke- og invaliditetsforsikring 

- Gjelder ulykkesskade under øvelser, konserter,
stevner, undervisning, møter, reiser o.l. som er relatert
til medlemskapet i Creo.

Forsikringen gjelder altså i arbeidstiden for alle 
som har yrker som begrunner medlemskapet i Creo. 
Den gjelder også på direkte vei fra hjemmet til 
arbeidsstedet og tilbake til hjemmet igjen.

Les mer

Ansvarsforsikring 

- Omfatter ting- og personskader, og skal dekke det
rettslige ansvaret som kan oppstå når medlemmet ikke
er omfattet av arbeidsgiverbetalt ansvarsforsikring.

Forsikringen gjelder når medlemmet: 

1. Er frilanser på fulltid eller tar frilanse-oppdrag.
2. Driver enkeltpersonsforetak uten ansatte.
3. Opptrer, underviser eller har annen aktivitet

relatert til Creo-medlemskapet, i egen regi

P.S.
Den nye rammeavtalen for oppdrag i Den kulturelle 
skolesekken krever at; «Oppdragstaker selv er 
ansvarlig for å anskaffe forsikringer som er nødvendige 
for oppdraget, herunder forsikring av eget utstyr og 
ansvarsforsikringer.»

Les mer

Innboforsikring 

- Du har Norges beste innboforsikring som en del av
medlemskapet ditt i Creo. LOfavør Innboforsikring
dekker alt du har av innbo i hjemmet ditt.

Les mer

Hvilke forsikringer kan i tillegg kjøpes gjennom Creo?

Reiseforsikring 

Creos reiseforsikring  gjelder når du er på jobbreise. 
Forsikringen er en kombinert ferie-, fritids- og 
tjenestereiseforsikring. Den gjelder 24 timer i døgnet, 
fra du går ut døren hjemme, også på reiser uten 
overnatting. Du er dekket på alle reiser med varighet 
inntil hele 90 dager i hele verden.

Les mer

Privatrettslig advokatforsikring

I medlemskapet ditt har du allerede gratis 
advokatbistand knyttet til arbeids-/oppdragsforhold.
Med LOfavør advokatforsikring sikrer du deg også på 
det privatsrettslige plan.

LOfavør advokatforsikring sikrer at du som medlem 
har rett til ubegrenset advokathjelp innen privatlivets 
viktigste rettsområder. 

Les mer

Instrumentforsikring. 

Creo tilbyr markedets gunstigste instrument- og 
utstyrsforsikring. Instrumentforsikringen gjelder 
over alt; hjemme, på vei til og fra jobb, på konserter, i 
øvingslokale og studio over hele verden!

Les mer

Creos forsikringsordninger og medlemstilbud er i 
kontinuerlig utvikling, og vi prøver alltid å tilpasse 
tilbudene til medlemmenes behov. 

Utover dette har Creo også en rekke gode rabattavtaler, 
og Creos medlemmer har også en rekke fordeler 
gjennom LOfavør.

Hva koster det å være Creo-medlem?

For deg som er ansatt skal medlemskontingenten utgjøre 1,70 prosent av brutto inntekt (din inntekt før skatt og 
fradrag). Har du én fast arbeidsgiver, kan denne trekke og innbetale kontingenten for deg. Det beregnes bare 
prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2023 er det en maksimal prosentkontingent på kr. 615,- pr 
måned (pluss forsikringer).

Er du frilanser eller næringsdrivende, fastsettes kontingenten din på grunnlag av de inntektsopplysninger du gir 
Creo ved innmelding og senere ved eventuelle endringer i din inntekt. Du må selv sørge for å innbetale 
kontingenten. Creo har i alt 11 kontingentklasser for medlemmer som betaler direkte kontingent. Opplever du en 
periode å ha redusert inntekt, kan du be Creo om å bli plassert i en lavere kontingentklasse inntil videre. Månedlig 
kontingent ligger i dag mellom 210,- og 715,- kr. Inkl. de kollektive forsikringene.

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget i skattemeldingen med inntil kr 7.700,- Du oppnår fradrag for 
innbetalt kontingent innenfor nevnte grense selv om arbeidsgiver ikke trekker kontingenten for deg. Det samme 
gjelder hvis du er næringsdrivende.

En gjennomsnittskontingent for en inntekt på ca. 208.000,-/256.999,- ligger på ca. 5000,- kr i året, inkludert 
forsikringer. Regnestykket vil da kunne se ca. slik ut:

Anslått verdi for:

• Innboforsikring, ca. 1500 til 2000 kr/år
• Ansvarsforsikring ca. 1500 til 2000 kr/år
• Ulykkesforsikring ca. 500 kr/år
• Skattefradrag ca. 1350 til 1650 kr/år 

Det vil si at reell kostnad før Creos advokatbistand, rådgivning, kontrakts- og inkassohjelp, bistand i 
lønnsforhandlinger, kurs mm, er lik null! Sannsynligvis vil en del tradisjonshåndverkere faktisk kunne tjene på 
medlemskapet. I tillegg kommer fordeler som rimelig, reise-, instrument- og privatrettslig advokatforsikring. 

https://creokultur.no/medlemsfordeler/ulykkesforsikring/
https://creokultur.no/medlemsfordeler/ulykkesforsikring/
https://creokultur.no/medlemsfordeler/ansvarsforsikring/
https://creokultur.no/medlemsfordeler/innboforsikring/
https://creokultur.no/medlemsfordeler/reiseforsikring/
https://creokultur.no/medlemsfordeler/advokatforsikring/
https://creokultur.no/medlemsfordeler/instrumentforsikring/



