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Årsmelding 2021

Ål | Vilde Westeng danser «laus» (hallingdans) 
under hallingdanstevlinga på Den norske 
folkemusikkveka i Ål.  q

Sammendrag

2021 ble også i stor grad preget av pandemien som rammet 
vinteren 2020. Norsk kulturforum satset likevel stort på å 
arrangere Kulturytring Drammen, landets første arena for 
kulturpolitikk. Arrangementet ble en stor suksess og fikk 
mye oppmerksomhet og sterke samarbeidspartnere. NOKU 
gjennomførte også en rekke andre kompetansehevende og 
samlende tiltak for medlemmene, slik som en godt mottatt 
webinar-rekke og en podkastserie om kultur og FNs bære-
kraftsmål. Innsatsen i 2021 ble som i samfunnet for øvrig, 
basert på både en digital og fysisk verden. 

Strategien og handlingsplanen som ble lagt frem og vedtatt 
under landsmøtet i juni 2019, la grunnlaget for organisasjo-
nens arbeid i 2021. Organisasjonens verdier og visjon er: 
«Samle – dele – styrke: Norsk kulturforum visjon er at kunst- 
og kulturliv skal være drivkraften for økt livskvalitet for 
alle.»

Norsk kulturforum ble inkludert på fast post på statsbud-
sjettet etter forhandlinger høsten 2020, og ved ny budsjett-
fremleggelse i oktober 2021, var organisasjonen endelig 
tilbake på fast post. 

I 2021 var det på nytt tid for å kåre den gjeve prisen som 
Norges kulturkommune, og kåringen fant sted under 
Arendalsuka i august 2021. De fire finalistene var Bergen, 
Hammerfest, Kristiansund og Ål kommune, og Ål gikk av med 
seieren. 

Nettverket er vesentlig for Norsk kulturforum som orga-
nisasjon, og vi jobbet aktivt med å få i gang samtaler og 
 kompetansedeling til tross for den vanskelige situasjonen 
under pandemien. Norsk kulturforum er en samordner for det 
lokale kulturlivet, og skal derfor være et bindeledd mellom 
det lokale, regionale og nasjonale nivået, og samtaler på tvers 
av forvaltningsnivå og enheter er derfor vesentlig. Blant 
annet påbegynte administrasjonen et arbeid med en egen 
kommunikasjonsgruppe med representanter fra alle fylkes-
lagene, og vi drev utadrettet virksomhet i form av podkast, 
aktivitet på sosiale medier og kronikker og kommentarer. 

Norsk kulturforum videreførte og videreutviklet også 
arbeidet med samarbeidsprosjekter og nettverksprosjekter 
med andre relevante organisasjoner, aktører og politiske 
 instanser. En av målsettingene til Norsk kulturforum er å 
være meningsbærende i møtet med den norske og interna-
sjonale offentligheten når det kommer til kulturens vilkår 
og posisjon i samfunnet. Vi har vært en tydelig aktør i 
ordskiftet i 2021, og Kulturytring 2021 genererte det som 
ble ansett som sommerens og høstens store debatt om 
ytringsfrihet og kunstens frihet i feltet. Dette er erfaringer 
organisasjonen vil ta med seg videre, og som er nærmere 
beskrevet i rapporten om Kulturytring Drammen, som ligger 
som et selvstendig vedlegg til denne ordinære årsrapporten. 

For tredje gang ble konferansen Kultur over grenser arrangert 
i samarbeid med Kulturrådet, Forskningsrådet, Bufdir og 
Viken fylkeskommune i Lillestrøm kultursenter. NOKU koor-
dinerte og ledet arbeidet med konferansen. Konferansen ble 
godt besøk og bød på et sterkt faglig program. 

https://issuu.com/norskkulturforum/docs/21_kulturytring_rapport_digital_versjon


Generalsekretær Hege Knarvik Sande meldte før sommeren 
2021 sin oppsigelse. Det ble gjennomført en omfattende 
rekrutteringsprosess for hennes etterfølger, og blant mange 
svært godt kvalifiserte søkere ble Monica Larsson ansatt 
som ny generalsekretær med oppstart 1. november 2021. 
Larsson kom til stillingen fra Kulturrådet. 

Organisasjonen har i 2021 hatt et aktivt og engasjert styre, 
som har jobbet med et stort mangfold av saker i samarbeid 
med organisasjonen. Til tross for pandemien har NOKU i 
2021 videre arbeidet med å styrke samarbeidet med fylkes-
lagene, livsnerven i organisasjonen. Målsettingen er fortsatt 
å opprette fylkeslag i alle regioner, og å styrke samarbeidet 
nasjonalt og regionalt gjennom aktivt arbeid i fylkeslagene 
og på lokalt og regionalt nivå. 

Nå skriver vi året 2022, et år som vil være avgjørende for 
kulturfeltet. Pandemien som har preget de to foregående 
årene, har rammet kulturfeltet hardt, både gjennom ned-
stenginger og omfattende smittevernstiltak og -restriksjoner. 
En samlet stemme for kulturfeltet har derfor aldri vært 
viktigere enn nå, og vi ser dessverre at kulturfeltet blir 
uforholdsmessig hardt rammet og forfordelt når det kommer 
til både restriksjoner og kompensasjon. Den nye regjeringen 
tiltrådte i oktober 2021, og vi ser frem til at Kulturloven 
endelig skal revideres, og at et nytt kulturløft for den lokale 
kulturen skal vedtas. Dette blir milepæler for kommunene, 
kulturfeltet og hele NOKU sitt virkeområde. Særlig er det 
lov å håpe på en sterk kulturlov som er etterprøvbar og som 

sikrer kompetanse, midler og et levende kulturliv over hele 
landet. 

oversikt over noKu sin aktivitet:
Kulturytring Drammen, 21.–23. juni se egen rapport
Kåring av Norges kulturkommune, 20. august på Arendalsuka
Kultur over grenser på Lillestrøm, 27.– 28. oktober
Webinarserie 2021: 4 episoder våren 2021 
Podkastserie: Kan kultur være viktig for å nå FNs bære-
kraftsmål? 

Les mer om virksomheten i Norsk Kulturforum i den utfyl-
lende årsberetningen under:

Årsberetning 2021 – Norsk kulturforum

Pandemien har de siste to årene satt et sterkt preg på 
kulturlivet, noe som følgelig også gjelder for Norsk kultur-
forum. Gjennom pandemien har vi prøvd å etterstrebe å nå 
våre målsettinger som er inkludert i våre strategier, med 
tilpasninger etter hva forholdene har krevd. I Norsk kultur-
forums treårige strategi, vedtatt av landsmøtet 2019, satte 
vi oss som mål å styrke kultursatsingen i kommuner og 
fylkeskommuner ved å gi våre medlemmer tilgang til et 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk for 
kunnskaps- og erfaringsutveksling. Norsk kulturforum har 
som mål å gi den enkelte kulturarbeider og kulturpolitiker 
inspirasjon, faglig påfyll, verktøy, kolleganettverk og 
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https://issuu.com/norskkulturforum/docs/21_kulturytring_rapport_digital_versjon
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møteplasser. Vi skal løfte kunnskap og erfaringer fra den 
lokale kultursektoren opp på et høyere politisk nivå. Vi skal 
samle og initiere forskning for å styrke kunnskapen om den 
lokale kultursektoren. Norsk kulturforum skal være en 
samlende kunnskapsressurs om og for det lokale kulturlivet, 
ved å være en kompetent samtalepartner som samordner, 
ser og formidler helheten i den lokale kultursektoren lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Vi skal være en samlende kunnskaps-
formidler om det lokale kulturlivet, og en frittstående 
samarbeidspartner for myndighetene, nasjonale institusjo-
ner og frivillige organisasjoner i spørsmål om det lokale 
kulturlivet. Norsk kulturforum skal ha statusen som den 
nasjonale møteplassen, det nasjonale faglige nettverket, og 
iverksetter og gjennomfører av nasjonale tiltak for den 
lokale kultursektoren. 

Norsk kulturforum tar mål av seg til å være en kjent organi-
sasjon med en tydelig rolle og posisjon. Organisasjonen skal 
være en kulturfaglig stemme på vegne av vårt nettverk, som 
samler de som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for 
det lokale kulturlivet. Norsk kulturforum skal ikke snakke på 
vegne av enkeltmedlemskommuner eller fylkeskommuner. 
Våre ambisjoner er å ha økende medlemstall og fylkeslag i 
alle fylker. Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for 
nasjonale, nordiske og internasjonale, faglige nettverk. 
 
NOKU jobber mot disse målene ved å:
• Skape arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og  
 kompetanseutvikling både på regionalt og nasjonalt nivå.

• Initiere og stimulere til prosjekter og forskning som bidrar  
 til ny kunnskap om den lokale kultursektoren.
• Bidra inn i den nasjonale kulturpolitikken med kunnskap  
 om den lokale kultursektoren. 
• Bidra til kulturpolitisk debatt og meningsutveksling hvor  
 det lokale kunst- og kulturlivet settes på agendaen.

Kunnskapsressurs, nettverk og møteplasser
--------
Norsk kulturforum samler, deler og styrker kunnskapen om 
feltet gjennom å bygge nettverk og utvikle møteplasser for 
våre medlemmer og for feltet som helhet. I 2021 har disse 
møteplassene vært tilpasset situasjonen rundt pandemien 
og vært både fysiske, men i stor grad digitale. Fylkeslagene 
i Norsk kulturforum står også for betydelige møteplasser 
rundt omkring i hele landet, men også fylkeslagene våre har 
vært preget av pandemien og har måttet utvikle digitale 
møteplasser. 

I 2020 satte Norsk kulturforum i gang arbeidet med å eta-
blere Norges første nasjonale møteplass for kulturpolitikk, 
og i 2021 ble Kulturytring Drammen realisert som møteplass, 
diskusjonsarena og samlingspunkt for det norske kunst- og 
kulturfeltet. Til tross for en innspurt i motbakke med 
pandemi og medfølgende restriksjoner, samlet vi hele det 
norske kulturfeltet til tre dager i Drammen, med svært godt 
samarbeid med Drammen kommune, Viken fylkeskommune 
og flere andre samarbeidspartnere. Kulturytring Drammen 
samlet hele det nasjonale kulturlivet til diskusjon, samtaler 

Misjon: 
norsk kulturforum er en landsdekkende interesse- og kompetanseorganisasjon 

som samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele norge. noKu skal styrke den faglige kompetansen, 
og fremme kunst og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. 

 
Visjon:  

norsk kulturforums visjon er at kunst- og kulturliv skal være drivkraften for økt livskvalitet for alle. 
 

ForMål:  
norsk kulturforum styrker den lokale kultursektoren, slik at kunst og kultur blir en vesentlig bidragsyter 

til å skape gode lokalsamfunn og gi mennesker økt livskvalitet. 
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og kunnskapsdeling om norsk kulturpolitikk. Visjonen til 
Kulturytring Drammen er å styrke kultur som politikkområde 
nasjonalt, regionalt og lokalt, og gjennom å samle aktører fra 
hele feltet til en samtale om kultur i Drammen, mener vi at 
vi oppnådde dette målet. Kulturytring Drammen var hoved-
satsningen til Norsk kulturforum i 2021, og er beskrevet i en 
egen rapport som er vedlegg til denne årsmeldingen.  

NOKU-WEBINArEr 2021: 
Fysiske møteplasser har i stor grad vært umulig å gjennom-
føre de siste to årene. I 2020 utviklet vi en webinarserie som 
ble sendt direkte på Norsk kulturforums nettverksgruppe 
på Facebook (lukket gruppe for vårt kommunale kulturnett-
verk). Denne webinarserien ble videreført våren 2021, og 
tok for seg temaer som er relevant for dem som arbeider 
med kultur i kommunen. I webinarserien hadde vi en rekke 
dyktige gjester, og webinarene ble godt mottatt. 

7. januar 2021
NOKU-webinar: Frivillighetens år 2022
Prosjektleder Birgitte Brekke i Frivillighet Norge holder 
NOKU-webinar om Frivillighetens år. Hvordan kan kommunen 
koble seg på frivillighetsåret?

4. mars 2021
NOKU-webinar: vilkår for kunstnerisk ytringsfrihet – og 
hvordan kan kommunene bidra? Webinar med Freemuse og 
Safemuse i forbindelse med markeringen av Fri kunst. 

18. mars 2021
NOKU-webinar: tenk som idretten – opprett lokale kulturråd.
Politiker og hovedutvalgsleder for kultur i Drammen, 
Mads Hilden: Hvorfor det var viktig for Drammen å opprette 
et kulturråd. Hvordan man går for at kulturrådet skal bli en 
suksess og hvilke faktorer som må til for å lykkes. Og hvor 
viktig er det at kulturlivet selv sitter i førersetet?

25. mars 2021
NOKU-webinar: Hvordan få gjennomslagskraft i det lokale 
kulturlivet. Kulturlivet ønsker å opprette et lokalt kulturråd, 
men hvordan skal det organiseres? Hva er det mest hensikts-
messige for å få mest ut av arbeidet? Bør man samle hele 
feltet, både profesjonelle og frivillige, og bør man opprette 
nye strukturer eller benytte gamle? Samtale mellom Erik de 
Mora, Asker kulturåd og Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd.

NOKU-PODDEN: 
Et annet spennende prosjekt som ble igangsatt i 2020, var 
NOKU-podden, en podkastserie som ble produsert i sam-
arbeid med StoryPhone og Lage Thune Myrberget. Dette 
arbeidet ble videreført våren 2021, hvor NOKU-podden tok 
for seg kultursektoren og bærekraftsmålene.

I sesongen 2021 stilte vi spørsmålet: Kan kultur være viktig 
for å nå FNs bærekraftsmål, og i tilfelle, hvordan kan kultur-
feltet være del av løsningen for å nå disse målene?

Norsk kulturforums faste team i podkasten bestod av 
Lennart Fjell, leder av utvikling i Nye Øygarden kommune, 
og Line Anni Solbakken, spesialrådgiver på kultur i KS. Lage 
Thune Myrberget fra StoryPhone inviterte inn gjester og 
eksperter og førte an gjennom 11 episoder som tok for seg 
kunsten og kulturens rolle på veien mot et mer bærekraftig 
samfunn.

episoder våren 2021
Episode 1: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Episode 2: God helse og livskvalitet
Episode 3: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Episode 4: Industri, innovasjon og infrastruktur
Episode 5: Grønt veikart: en praktisk guide for kulturfeltet
Episode 6: Kunsten å balansere likestilling og mangfold
Episode 7: Kulturarvens betydning for bærekraftsmålene
Episode 8: Kunsten å forstå kultur
Episode 9: Sammen om et samlende prosjekt for alle
Episode 10: Kultur og god utdanning
Episode 11: Ved å redde generasjoner, sikrer vi kulturarv

KULTUr OVEr GrENSEr-KONFErANSEN
Den tredje konferansen om internasjonalt kultursamarbeid 
ble avholdt 27. og 28. oktober i Lillestrøm kultursenter. 
NOKU ledet og organiserte arbeidet i tett faglig samarbeid 
med Kulturrådet, Forskningsrådet, BufDir og Viken fylkes-
kommune. Hensikten med konferansen er å stimulere til at 
kunst- og kulturaktører i lokalsamfunnet søker internasjo-
nale kultursamarbeid, og at kommunen og fylkeskommunen 
utvikler egne internasjonale satsninger og strategier. 
Konferansen ble arrangert «fysisk» (ikke digialt), noe som 
var mulig akkurat dette tidspunktet høsten 2021. 

https://issuu.com/norskkulturforum/docs/21_kulturytring_rapport_digital_versjon
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Brekraftige-byer-og-lokalsamfunn-euqel6
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/God-helse-og-livskvalitet-evbd4g
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Anstendig-arbeid-og-konomisk-vekst-evt0ht
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Industri--innovasjon-og-infrastruktur-e10bi7e
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Grnt-veikart-en-praktisk-guide-for-kulturfeltet-e1189l0
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Kunsten--balansere-likestilling-og-mangfold-e11v7eq
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Kulturarvens-betydning-for-brekraftsmlene-e12gmhg
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Kunsten--forst-kultur-e12um3t
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Sammen-om-et-samlende-prosjekt-for-alle-e13a05i
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Kultur-og-god-utdanning-e145vh8
https://anchor.fm/norsk-kulturforum/episodes/Ved--redde-generasjoner-sikrer-vi-kulturarv-e145vo8


noKu-podden | – en podkastserie i 11 episoder som 
tok for seg kultursektoren og bærekraftsmålene.  q
Drammen | Fredrik Høyer under åpningen av 
Kulturytring Drammen.  e
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samarbeid og samordning av det lokale kulturlivet:
--------
Norsk kulturforum har god dialog med nasjonale og regionale 
kulturorganisasjoner og samarbeider med flere om konkrete 
saker og innspill der dette er formålstjenlig. NOKU har en 
liten administrasjon, men vår strategi er at vi kan være store 
gjennom samarbeid med andre aktører. En av våre nye mål 
fra strategien er å tydeliggjøre vår rolle som samordner for 
det lokale kulturlivet, og dette arbeidet jobbet vi videre med 
i 2021. Dette gjøres nettopp gjennom å tilgjengeliggjøre 
vårt nettverk for andre aktører gjennom felles kompetanse-
hevende tiltak og samarbeid. 

BArNE- OG UNGDOMSKULTUrNETTVErKET
I anledning Kulturdepartementets arbeid med Barne- og 
ungdomskulturmeldingen tok Norsk kulturforum initiativ til 
og opprettet Barne- og ungdomskulturnettverket for nasjo-
nale aktører som arbeider med kunst og kultur for barn og 
unge: Nettverket består av Ungdom og Fritid, Kulturtanken, 
Norsk Kulturskoleråd, Kulturrådet, UKM, Norsk Bibliotek-
forening, Norske kulturhus, og KS. Målet med nettverket er å 
skape bedre synergier i feltet ved å samle og dele kunnskap 
og kompetanse om kunst og kultur for barn og unge i lokal-
samfunnet. Norsk kulturforum påtok seg sekretariatsansvar 
for nettverket. Et av formålene til Barne- og ungdomskultur-
nettverket var å jobbe frem mot Barne- og ungomdskultur-
meldingen, og i mars 2021 ble denne lansert av regjeringen 
Solberg II. Meldingen er den første av sitt slag, og det var 
store forventninger til denne. Meldingen videreførte i stor 
grad ansvaret for barne- og ungdomskulturen til kommu-
nene, og inneholdt dessverre få statlige satsinger. Les vår 
oppsummering og kommentar her. Barne- og ungdomskultur-
nettverket var også viktige samarbeidspartnere for Ung 
kulturytring 2021, og arbeidet i nettverket videreføres i 
2022, fortsatt under ledelse av NOKU. 

SAMArBEID MED KS
Norsk kulturforum arbeidet i flere år strategisk med å styrke 
kultursatsningen i KS. Dette arbeidet ble det gjennomslag 
for under Landstinget til KS i 2016 da KS vedtok at organisa-
sjonen skulle styrkes på kulturfeltet. Dette førte til prosjek-
tet «Oppspill» som KS og Norsk kulturskoleråd finansierte 
sammen. NOKU satt som ressurs og observatør i styrings-
gruppen til prosjektet, som førte frem til at hovedstyret i 
KS i juni 2018 vedtok at kultur skulle inn som et av deres 
fagområder. Norsk kulturforum har opp gjennom årene hatt 
god kontakt og samarbeid med KS, og dette ble formalisert i 
2020 med en samarbeidsplattform som synliggjør ulike roller 
og staker ut viktige felles satsingsområder. 

Norsk kulturforum og KS har i 2021 lagt grunnen for faglig 
samarbeid som skal utvikles i årene fremover 

Kunnskapsressurs, kunnskapsformidler 
og kunnskapsutvikler:
--------
De siste årenes arbeid og satsinger har bidratt til å synlig-
gjøre Norsk kulturforum som kompetansenettverk. Gjennom 
å være et nettverk av de som utvikler og tilrettelegger for 
det lokale kulturlivet, er vi også en kunnskapsressurs for 
 offentlige myndigheter, allmennheten og andre organisasjo-
ner som har interesser og behov i det lokale kulturlivet. 

Norsk kulturforum har de siste tre årene arbeidet strukturert 
med å styrke oss som kunnskapsressurs og kunnskapsfor-
midler, både gjennom høy aktivitet med fysiske arrangemen-
ter og gjennom våre digitale kommunikasjonsplattformer: 
nettsiden, jevnlige nyhetsbrev, aktivitet på sosiale medier 
og digitale arrangement. Vi opplever god respons på sosiale 
medier og spesielt på nyhetsbrevene, som har en jevnt over 
svært god åpningsrate. Administrasjonen har våren 2021 
fulgt opp arbeidet med en egen kommunikasjonsgruppe for 
og med fylkeslagene, og dette er et arbeid som videreføres i 
2022. Det har, som på alle andre områder, vært utfordrende 
å få på plass gode rutiner da mye av arbeidet skulle vært 
basert på gjennomførte prosjekter og aktiviteter som har 
blitt satt på vent grunnet Covid-19. 

Norsk kulturforum var i 2021 svært aktiv i det offentlige 
ordskiftet med en rekke kronikker og kommentarer som 
 bidro til å sette dagsorden på viktige saker. Videre har vi vært 
aktive med høringssvar og annen interessepolitisk aktivitet 
opp mot forvaltningen og myndigheter, mer om dette under. 
Våre nettsider www.noku.no er generelt godt besøkt, og vi 
har jobbet med å videreutvikle disse etter den omfattende 
omleggingen i samarbeid med Studio Netting i 2020. Antall 
følgere og engasjement på sosiale medier har økt jevnt og 
trutt gjennom perioden, og vi har også opplevd at Kulturytring 
Drammen har ført til markant økt synlighet for Norsk kultur-
forum som samfunnsaktør og premissetter. 

En stor del av administrasjonens daglige arbeid går med til 
å følge med i og følge opp statlige utspill og prosesser i 
 regjering og Storting, når det gjelder temaer med relevans 
for lokalt kulturliv og kulturpolitikk. Departementene og 
andre statlige instanser arrangerer hvert år møter og konfe-
ranser, og Stortinget har høringer, kommer med meldinger 
og behandler utredninger. En viktig del av vårt arbeid er å 
bidra til synliggjøring og debatt rundt både de temaene som 
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https://www.noku.no/barne-og-ungdomskulturmeldingen-fa-nasjonale-satsinger-ansvaret-for-maloppnaelse-legges-pa-kommunene/
https://www.noku.no/barne-og-ungdomskulturmeldingen-fa-nasjonale-satsinger-ansvaret-for-maloppnaelse-legges-pa-kommunene/
http://www.noku.no


Kulturdebatten / KulturpolitiKK

Kulturpolitikken 
må argumenteres for 
og diskuteres

Hege KnarviK Sande, 
tidl. generalSeKretær i norSK Kulturforum 

publiSert: mai 18, 2021

Den nye medieoffentligheten utfordrer alle politikk
områder, og kultursektoren er ikke noe unntak, skriver 
generalsekretær i noKu, Hege Knarvik Sande. 
Først publisert i Kulturplot.no 8. mai

Kulturdebatten / fremtidenS Kulturliv

Stor bekymring 
i kommune-Norge for 
kulturlivet i kommunen

Hege KnarviK Sande,  
tidl. generalSeKretær i norSK Kulturforum 

publiSert: marS 22, 2021

Det er helt nødvendig at de nasjonale tiltakene er treffsikre 
for å gjenreise det lokale kulturlivet. Kommunen har ikke 
de økonomiske musklene til å ta denne omfattende jobben 
alene, skriver Hege Knarvik Sande i Kulturplot.

Kulturdebatten / KulturpolitiKK

Slik går det når 
Aftenposten sender 
teateranmelderen sin til 
Kulturytring Drammen
Hege KnarviK Sande,  
tidl. generalSeKretær i norSK Kulturforum  

publiSert: juni 29, 2021
Debattinnlegget ble publisert i Aftenposten den 29. juni 2021

Kulturytring Drammen gikk av stabelen for første gang 
21.-23. juni 2021, med formål om å løfte kultursektoren 
som politikkområde. aftenposten bedømte arrangementet 
på bakgrunn av åpningen og fysisk publikumstall i en 
koronatid.

 Kulturdebatten /  barn og unge

Barne- og ungdoms-
kulturmeldingen 
– ansvaret for 
måloppnåelse legges 
på kommunene

publiSert: marS 24, 2021

Historisk sett er det kommunen som har tatt og hatt det 
største ansvaret for barne- og ungdomskulturen rundt 
omkring i norge. Dette ønsker regjeringen med den ferske 
barne- og ungdomskulturmeldingen å opprettholde.

utvalg av kronikker fra norsk kulturforum i 2021

https://www.noku.no/kulturpolitikken-ma-argumenteres-for-og-diskuteres/
https://www.noku.no/kulturpolitikken-ma-argumenteres-for-og-diskuteres/
https://www.noku.no/kulturpolitikken-ma-argumenteres-for-og-diskuteres/
https://www.noku.no/stor-bekymring-i-kommune-norge-for-kulturlivet-i-kommunen/
https://www.noku.no/stor-bekymring-i-kommune-norge-for-kulturlivet-i-kommunen/
https://www.noku.no/stor-bekymring-i-kommune-norge-for-kulturlivet-i-kommunen/
https://www.noku.no/slik-gar-det-nar-aftenposten-sender-teateranmelderen-sin-til-kulturytring-drammen/
https://www.noku.no/slik-gar-det-nar-aftenposten-sender-teateranmelderen-sin-til-kulturytring-drammen/
https://www.noku.no/slik-gar-det-nar-aftenposten-sender-teateranmelderen-sin-til-kulturytring-drammen/
https://www.noku.no/slik-gar-det-nar-aftenposten-sender-teateranmelderen-sin-til-kulturytring-drammen/
https://www.noku.no/kulturpolitikken-ma-argumenteres-for-og-diskuteres/
https://www.noku.no/kulturpolitikken-ma-argumenteres-for-og-diskuteres/
https://www.noku.no/kulturpolitikken-ma-argumenteres-for-og-diskuteres/
https://www.noku.no/kulturpolitikken-ma-argumenteres-for-og-diskuteres/
https://www.noku.no/kulturpolitikken-ma-argumenteres-for-og-diskuteres/
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tas opp, og også temaene som ikke blir diskutert i disse 
foraene. De store politiske sakene for Norsk kulturforum 
i 2021 har vært å følge opp situasjonen rundt pandemien 
for norske kommuner, Barne- og ungdomskulturmeldingen 
og revideringen av kulturloven. Norsk kulturforum arbeider 
utrettelig for en sterkere kulturlov som styrker kulturen 
som politikk- og sektorområde lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Det ble i Kulturmeldingen «Kulturens kraft – Kulturpolitikk 
for framtida»: Meld. St. 8 (2018–2019), og i Stortingets 
innstilling: Innst. 258 S (2018–2019) vedtatt at regjeringen 
skulle gjennomgå kulturloven. Kulturloven skulle komme i 
løpet av 2021, men arbeidet ble utsatt. Norsk kulturforum 
har i flere omganger i løpet av 2021 etterspurt loven, og gitt 
uttrykk for dette til både KUD og til Stortinget at det er et 
sterkt behov for en sterk kulturlov som styringsverktøy i den 
lokale kulturpolitikken. 

Norsk kulturforum sitter også som faste representanter 
i ulike komiteer som ressurser, eksempelvis Utvalg for 
musikk lokaler. Utvalget er initiert og drevet av Norsk musikk-
råd og Musikkens studieforbund, med andre medlemmer 
 utover Norsk kulturforum: Norsk Musikkorps Forbund, 
Norsk kulturskoleråd, NASOL, Kulturrom, Norsk jazzforum og 
Innlandet musikkråd. Her jobbes det mye med riktig akustikk 
i konsertsaler og øvingslokaler og med en ny ISO Standard for 
øvingslokaler (vedtatt høst 2020). NOKU er kontaktleddet 
mot sitt nettverk av kommuner og fylkeskommuner. 

Norsk kulturforums generalsekretær sitter også i juryen 
for Norges musikkommune, en pris som deles ut av Norsk 
musikkråd og Norsk tipping. 
 
synliggjøring av den lokale kulturen
--------
Norsk kulturforum arbeider for å synliggjøre kunsten og 
 kulturens rolle som vesentlig drivkraft i samfunnsutviklingen, 
og vårt viktigste tiltak er å kåre Norges kulturkommune. 

Norges kulturkommune er en pris som er innstiftet og deles 
ut av Norsk kulturforum. Prisen er en anerkjennelse av kom-
muner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets 
utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og 
private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt 
 kulturliv. Prisen deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år, 
og vinnerkommunen har tittelen i en periode på to år. I 2021 
kåret vi Norges Kulturkommune under Arendalsuka som del 
av det offisielle programmet, og Ål kommune vant tittelen 
Norges kulturkommune 2021! Ål stod i sterk konkurransen 
mot de andre finalistene som var Bergen, Kristiansund, og 
Hammerfest. Finalistene var valgt ut blant 10 svært gode 

søknader som var blitt nominert til prisen av fylkeslagene i 
Norsk kulturforum. 

Juryen i kåringen bestod av Kristin Ørmen Johnsen, leder 
av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Bjørn Arild 
Gram, leder i KS, og styreleder i Norsk kulturforum, Tor Helge 
r. Moen. I vurderingen har juryen lagt vekt på økonomi, 
organisering, samarbeid og satsingsområder, vilje til satsing, 
gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming.

Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum 
ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid 
der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egen-
aktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens 
intensjoner. Vinneren av prisen vil i perioden man har tittelen 
være en nasjonal ambassadør for godt lokalt kulturarbeid og 
blir synliggjort og profilert nasjonalt i samarbeid med Norsk 
kulturforum.

juryens begrunnelse for vinnerkommunen:
Kulturpolitikken er godt forankra, den er strategisk, 
langsiktig og systematisk. Økonomisk har kommunen vært 
villig til å satse på kultur, og planverket viser at dette også 
vil skje i årene som kommer.  Etter juryens mening er det et 
svært godt og sterkt kulturliv i kommunen. Et kulturliv som 
bygger på lange tradisjoner, men også evner å inkludere og 
satse på nye uttrykk og ikke minst evner å inkludere alle 
innbyggere. Kommunen har gode samhandlingsarenaer, 
solide nettverk og legger stor vekt på koblingen mellom 
profesjonelle og amatører – noe alle tjener på! Frivillig
heten er viktig og satses tungt på i kommunen.

Årets kulturkommune er større enn seg selv på mange 
måter. Med det mener vi at kommunen betyr mye for 
 regionen, og er et kraftsentrum i dalføret. Vinneren for
midler kultur til tilreisende så vel som egne innbyggere. 
Årets kulturkommune legger vekt på å ta vare på lokale 
kulturtradisjoner og kombinerer det på en utmerket måte 
med de unges iboende ønske om fornying – spesielt gjennom 
dans. Kommunen har sågar et nasjonalt og internasjonalt 
mandat for å fremme både lokale og nasjonale danse
tradisjoner. 

Norges kulturkommune 2021 er Ål kommune. 
Gratulerer!



styrke kultur som politikkområde 
--------
2022 blir et spennende år. Norsk kulturforum skal arrangere 
NOKU konferansen i Ål, og vi ser frem til å kunne samle 
medlemmene til en fysisk konferanse igjen, i vakre omgivel-
ser, og spekket med faglig og kulturelt påfyll. Særlig skal vi 
bruke 2022 til politisk påvirkningsarbeid, da vi håper 
regjeringen starter arbeidet med et nytt kulturløft som skal 
styrke lokalt og regionalt kulturliv. Viktigheten av kunst og 
kultur i menneskers liv er blitt ekstra synlig i sitt fravær 
under pandemien. Nå må kulturlivet over hele landet bygges 
opp igjen, og vi tar mål av oss til å gi medlemmer og samar-
beidspartnere relevant kompetansepåfyll og inspirasjon i 
dette viktige arbeidet.

Organisasjon

styrets virksomhet
--------
Styret gjennomførte 6 styremøter i 2021. Fem møter i 2021 
besto av telefonkonferanser via Zoom og et fysisk møte 
høst 2021 med nytt styre. Det ble behandlet totalt 45 saker. 
Styreleder og nestleder i styret har i tillegg deltatt på møter, 
høringer og samlinger. Styreleder og nestleder har gjennom-
ført jevnlige møter og samtaler med generalsekretær. 

STyrETS SAMMENSETNING 01.01.2021–21.06.2021:
Tor Helge reinsnes Moen, Alta kommune, styreleder
Marja Lyngra Høgås, ringerike kommune, nestleder
Mette Gundersen, Kristiansand kommune, styremedlem
Eigunn Stav Sætra, Kristiansund kommune, styremedlem
Else Blom, Vestfold og Telemark fylkeskommune, 
styremedlem

Olav Brostrup Müller, Lillehammer kommune, styremedlem
Harm-Christian Tolden, Bergen kommune, styremedlem

Varamedlemmer:
Anita Nordheim, Høyanger kommune, varamedlem
Morten Tøndel, røros kommune, varamedlem

STyrETS SAMMENSETNING 21.06.2021–31.12.2021: 
Tor Helge reinsnes Moen, Alta kommune, styreleder
Marja Lyngra Høgås, ringerike kommune, nestleder
(Mette Gundersen, Kristiansand kommune, styremedlem) 
Sluttet med øyeblikkelig virkning 14.10.21 pga. ny jobb. 
Eigunn Stav Sætra, Kristiansund kommune, styremedlem
Olav Brostrup Müller, Lillehammer kommune, styremedlem
Harm-Christian Tolden, Bergen kommune, styremedlem
Morten Tøndel, røros kommune, varamedlem

Varamedlemmer:
(Louise Pariggi, Lindesnes kommune, varamedlem) 
Rykket opp som styremedlem 14.10.21.
Jan Erik Landrø, Melhus kommune, varamedlem

Styret har arbeidet med følgende saker: 
• Høringer og innspill til statsbudsjett, meldinger, 
 utredninger, med mer
• Informasjons- og kommunikasjonsstrategier
• Landsmøtet 2021
• Kulturytring Drammen
• Samarbeid og dialog med KS
• Kulturloven 
• Barne- og ungdomskulturmeldingen 
• regnskap og budsjett
• Kontakt og samarbeid med fylkeslag, fylkeskommuner,  
 organisasjoner, mfl.
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Styreleder har fulgt arbeidet i Norsk kulturforum gjennom 
møter, via e-post og telefon. Styreleder har hatt ukentlig 
kontakt med administrasjonen og gjennomført AU-møter 
på telefon og fysiske møter når dette har vært nødvendig. 
 Styreleder, nestleder og enkeltmedlemmer i styret har 
deltatt på møter og arbeidet med enkeltsaker der dette har 
vært nødvendig og naturlig.

sekretariatet 
--------
Norsk kulturforum har i 2021 hatt tre stillinger i sekretaria-
tet. Hege Knarvik Sande, generalsekretær i 100 % stilling, 
rådgiver Monica Faye i 60 % stilling og Mari Johanne Müller, 
informasjons- og kommunikasjonsansvarlig i 50 % stilling. 
I tillegg har Kaia Brænne hatt en prosjektstilling 100 % 
tilknyttet Kulturytring. Denne ble forlenget ut hele 2021. 
 Generalsekretær Hege Knarvik Sande sluttet 1. september, 
og ny generalsekretær Monica Larsson begynte 1. november. 
regnskapstjenester er i 2021 kjøpt hos Vigdis Hansen fra 
VBH-regnskap AS som senere gikk inn i Langseth Services. 
Designtjenester er kjøpt hos Unni Flatebø. I tillegg er det 
kjøpt tjenester til enkeltprosjekter og utviklingsprosjekt fra 
profesjonelle aktører etter behov. Arbeidsmiljøet i sekre-
tariatet er etter styrets vurdering godt. Våren 2021 hadde 
vi Emma Norlander inne som praktikant i samarbeid med 
Høyskolen Kristiania og studiet for kulturprosjekt ledelse. 
Samarbeidet fungerte svært godt. Det samarbeides med 
 utleier om HMS-tiltak og foretas gjennomgang hvert år. 
 regler omkring likestilling ivaretas. Norsk kulturforums 
 arbeid påvirker ikke det ytre miljø. Det foretas kildesortering 
etter Oslo kommunes renovasjonsregler. 

Fylkeslagene:
--------
Norsk kulturforum arbeider kontinuerlig for å bedre kommu-
nikasjon med og informasjon til, samt å arrangere relevante 
prosjekter for medlemmene. Fylkeslagene våre er viktige 
samarbeidspartnere for dette arbeidet. I 2021 var det ned-
stengninger hele vårhalvåret, og det var derfor vanskelig å få 
til fysiske møter med fylkeslagene. Administrasjonen opp-
rettholdt dialogen med en digital fylkeslagsamling i februar, 
og arrangerte et fysisk møte under Kulturytring Drammen. 

NOKU har syv aktive regionslag: Agder, rogaland, Vestland, 
Møre og romsdal, Trøndelag, Viken, Vestfold og Telemark. 
Fylkeslagene drives av et eget styre valgt av NOKUs 
medlemmer i fylket. regionale møteplasser er en vesentlig 
del av NOKUs arbeid. Gjennom regionale møteplasser kan 
den lokale kultursektoren møtes og utveksle erfaringer 
rundt arbeidet med kunst og kultur i sitt lokalmiljø. Fylkes-
lagene er svært viktige i NOKUs arbeid da de er bindeleddet 
mellom sentralt og lokalt nivå. Innspill fra og informasjon om 
kommunene/fylkeskommunene er avgjørende for det 
arbeidet NOKU gjør overfor sentrale myndigheter og 
samarbeidspartnere. Fylkeslagene er videre viktige samar-
beidspartnere i arbeidet med kåring av Norges kulturkom-
mune, der de nominerer gode søkere til oss. Fylkeslederne 
fikk i 2020 betalt overnatting og deltakeravgift på lands-
konferansen. Vårt mål for 2022 er å opprette fylkeslag i alle 
fylker, noe som vil bidra til bedre kommunikasjon med, og 
aktivitet i, alle landets regioner. 

Fylkeslagenes aktivitet regionalt er helt vesentlige for å nå 
vår målsetting om at den enkelte kulturarbeider og kultur-
politiker skal ha tilgang på inspirasjon, faglig påfyll, verktøy, 
kolleganettverk og møteplasser. Fylkeslagene hadde i 2021 
ikke så mange fysiske møteplasser, men var desto flinkere 
med digital kommunikasjon og kontakt med kommunene. 

Medlemmer
--------
NOKU er en medlemsorganisasjon, og kommuner og fylkes-
kommuner er våre primærmedlemmer. På grunn av region- og 
kommunereform ble medlemstallet nedjustert i 2020. NOKU 
hadde ved utgangen av 2021 totalt 254 medlemmer hvorav 
211 var kommuner og 8 fylkeskommuner. NOKU jobber 
aktivt med å rekruttere nye medlemmer gjennom medlems-
kampanjer og diverse kontakt.

Antall medlemmer ble kraftig nedjustert pga. sammenslåin-
ger. Vi har i 2021 opplevd en betraktelig økning med 12 nye 
medlemmer. Det er relativt dårlig medlemsdekning i Nord-
Norge, på Nordvestlandet, og i deler av Viken og Innlandet. 
Organisasjonsmedlemmene våre er paraplyorganisasjoner, 
store kulturorganisasjoner, studieforbund og regionale 

Kategorier 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fylkeskommuner 8 8 15 15 17 17
Kommuner 211 204 240 236 238 238
Landsomfattende organisasjoner og institusjoner 8 6 6 6 6 6
Lokale og regionale organisasjoner og institusjoner 32 22 21 18 16 18
Støttemedlemmer  3 3 3 3 3 4
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Drammen | Konsert uKm Viken under Kulturytring. 9  
Vi jobber for fullt med å planlegge Kulturytring 2023! 
Vi ser frem til å sees i Drammen! q
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kulturfellesskap. Felles for organisasjonsmedlemmene er 
deres arbeid med lokalt kulturliv og kulturutvikling som 
sammenfaller med Norsk kulturforums arbeid.

Økonomi
--------
Norsk kulturforum har de siste årene hatt en usikker økono-
misk situasjon som følge av at vi mistet den faste driftstøtten 
på statsbudsjettet i 2017. Etter hardt arbeid og gode poli-
tiske støttespillere fra opposisjonen på Stortinget fikk vi i 
både 2018, 2019 og 2020 forhandlet organisasjonen tilbake 
på statsbudsjettet. Det var derfor en stor lettelse og glede for 
Norsk kulturforum å se at organisasjonen var tilbake på fast 
post i statsbudsjettet for 2022, etter at organisasjonen ble 
tatt ut av fast budsjett i forbindelse med postomleggingen 
i budsjettet i 2021. Norsk kulturforum mottok kr 1,05 mill. 
i tilskudd fra KUD i 2021 som følge av budsjettforhandlin-
gene, da vi fikk et rungende flertall med alle de politiske 
partiene på Stortinget i ryggen.  

2021 ble preget av at NOKU investerte egne oppsparte og 
avsatte midler til å gjennomføre storsatsingen Kulturytring 
Drammen. Se prosjektregnskap i Kulturytring rapporten. 

NOKU har i dag er sunn, men stram økonomi. Organisasjonen 
vil i 2022 fortsatt investere i utviklingen Kulturytring Dram-
men og ha fokus på god organisering, økt kapasitet og solid 
finansering av arrangementet. 

Tilbake i 2019 vedtok NOKU sitt landsmøte nye kontingent-
satser for å dekke tap av inntekt som følge av kommune- og 
regionreformen. Kontingenten oppjusteres med kommunal 
deflator hvert år. Det er en gledelig utvikling at NOKU har en 
stadig økning i antall medlemmer. 

NOKUs arrangementer skal i hovedsak gå i økonomisk  balanse 
og finansieres gjennom deltakeravgift og med til skudd fra 
fylkeskommunen eller andre samarbeidspartnere. Eventuelle 
overskudd fra konferansene videreføres i avsetninger til 
medlemsaktivitet året etter. 

Aktive fylkeslag i NOKU har i 2021 kunnet søke om inntil  
kr 15 000 i støtte til egne aktiviteter og tiltak som konferan-
ser og møter. 

Oslo, 9. februar 2022 

Tor Helge reinsnes Moen
STyrETS LEDEr

Marja Lyngra Høgås
NESTLEDEr

Louise Pariggi
STyrEMEDLEM

Morten Tøndel
STyrEMEDLEM

Harm-Christian Tolden
STyrEMEDLEM

Monica Larsson
GENErALSEKrETær

Eigunn Stav Sætra
STyrEMEDLEM

Olav Brostup Müller 
STyrEMEDLEM

https://issuu.com/norskkulturforum/docs/21_kulturytring_rapport_digital_versjon


     note 2021 2020
      

Egne Inntekter    2   2 828 434   443 770 
Medlemskontingenter    2   1 928 458   1 822 795 
Offentlig tilskudd    2   1 050 000   1 025 000
sum driftsinntekter     5 806 892   3 291 565
   
Personal    3,4  -2 285 200  -1 791 008 
Kontordrift    4  -167 213  -124 102 
Kommunikasjon og medlemskontakt    -272 900  -459 554 
Møte og reisekostnader    -164 905  -74 616 
Konferanser    -382 888  -216 694 
Prosjekter og tiltak    5  -2 557 223  -443 708 
Annen driftskostnad    -184 794  -142 320
sum driftskostnader    -6 015 123  -3 252 003
   
Driftsresultat    -208 230   39 562
   
Finansinntekter     3 644   10 183 
Finanskostnader    -4 792  -49 746
sum finansinntekter    -1 149   10 183
netto finans    -1 149   10 183
ordinært resultat før skattekostnad    -209 379   49 747
ordinært resultat    -209 379   49 747
årsresultat    -209 379   49 747
   
overføringer   
Annen egenkapital    -209 379   49 747
sum    -209 379  49 747

16 rESULTAT 2021

Resultat pr. 31. desember 2021
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     note 2021 2020 
      

EIENDELEr   
omløpsmidler   
Fordringer   
Kontingenter og fordringer     -     41 254 
Andre fordringer     422 125   223 327
sum fordringer     422 126   264 582
   
Bankinnskudd, kontanter og lignende    6   1 628 095   2 924 482 
sum bankinnskudd, kontanter og lignenden    1 628 095   2 924 482
sum omløpsmidler     2 050 220   3 189 064
sum eiendeler     2 050 220   3 189 064
   
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital   
opptjent egenkapital   
Annen egenkapital     1 569 108   1 778 486
sum opptjent egenkapital     1 569 108   1 778 486
sum egenkapital     1 569 108   1 778 486
   
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld     35 782   19 755 
Skyldige offentlige avgifter     236 765   148 846 
Annen kortsiktig gjeld    7   208 567   1 241 978
sum kortsiktig gjeld     481 113   1 410 579
sum gjeld     481 113   1 410 579
sum egenkapital og gjeld     2 050 221   3 189 065 

Balanse pr. 31. desember 2021

Oslo, 9. februar 2022 

Tor Helge reinsnes Moen
STyrETS LEDEr

Marja Lyngra Høgås
NESTLEDEr

Louise Pariggi
STyrEMEDLEM

Morten Tøndel
STyrEMEDLEM

Harm-Christian Tolden
STyrEMEDLEM

Monica Larsson
GENErALSEKrETær

Eigunn Stav Sætra
STyrEMEDLEM

Olav Brostup Müller 
STyrEMEDLEM
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noTE 1: rEGNSKAPSPrINSIPPEr
regnskapet er satt opp etter regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Norsk kulturforum er i følge regnskapslovens 
definisjon et lite foretak og kan benytte de særregler for små foretak som fremkommer i regnskapsloven og god regnskaps-
skikk.      
   
a. inntektsføring      
Inntekt fra avholdelse av landskonferanser, innkreving av kontingenter og offentlig støtte hensføres til aktivitetsår.  
       
B. Klassifisering og vurdering av omløpsmidler og kortsiktig gjeld    
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløps-
midler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kontingenter og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de 
enkelte fordringene.      
   
noTE 2: SPESIFIKASJON AV INNTEKTEr 2021 2020
Landskonferansen    -    338 965 
Andre konferanser    238 700   -   
Kulturytring    2 374 432   -   
Andre inntekter    215 302  104 805
sum egne inntekter    2 828 434   443 770
Medlemskontingenter    1 928 458  1 822 795
sum medlemskontingenter   1 928 458   1 822 795
Kulturdepartementet   1 050 000  1 025 000
sum offentlig tilskudd    1 050 000  1 025 000
sum driftsinntekter    5 806 892  3 291 565 

noTE 3: LØNNSKOSTNADEr 2021 2020
Lønninger inkl. feriepenger    1 795 658   1 267 390 
Styrehonorar    113 000  103 000 
Andre honorarer    -    26 000 
Arbeidsgiveravgift   280 279   208 591 
Pensjonskostnader    68 528   175 989 
Andre personalkostnader   27 735  10 038
sum lønnskostnader   2 285 200  1 791 008
        
Norsk kulturforum har etablert kollektiv pensjonsordning (KLP) som dekker krav etter gjeldende bestemmelser.  
       

Noter pr. 31 desember 2021
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noTE 4:  yTELSEr / GODTGJØrELSE TIL DAGLIG LEDEr, STyrET OG rEVISOr 
Generalsekretær    kr 643 946
revisor; revisjon, utarbeidelse av årsregnskap og annen bistand  kr 30 750
Honorar til styret    kr 113 000
        
ytelser til generalsekretær er pr 31.desember 2021. Ny generalsekretær ble ansatt 1.november 2021.  
       
noTE 5: PrOSJEKTEr OG TILTAK        
Denne posten inngår utgiftene til gjennomføring av Kulturytring Drammen 2021.   

noTE 6: BETALINGSMIDLEr BUNDET        
Følgende betalingsmidler er bundet pr 31.12:  2021 2020
Skattetrekk   149 697  85 908 
 
noTE 7: PErIODISErING AV TILSKUDD        
Norsk kulturforum mottok i 2020 tilskudd fra Kulturdepartementet på kr 1 050 000 for disponering 
i 2021 som er periodisert og klassifisert som kortsiktig gjeld i 2020.    
     

Noter pr. 31 desember 2021
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Tel • +47 22 78 28 00 • www.pkf.no 
PKF ReVisjon AS • Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Org./revisornr. 983 773 370  
Medlem av Den norske Revisorforening 
 
PKF ReVisjon AS er medlem av PKF International Limited, et nettverk av juridisk uavhengige selskaper, og fraskriver seg 
ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.  

 
 
 
 
 
Til årsmøtet i  
Norsk Kulturforum  
 

 
 
 

 

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Kulturforum som viser et underskudd på kr 209 379. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  
Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av virksomhetens finansielle stilling per 31. desember 

2021, og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til virksomhetens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

Oslo, 25. februar 2022 
PKF REVISJON AS 
 
 

Jon Harald Schei 
statsautorisert revisor 
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Ål | Ål kommune vant norges kulturkommune 2021, 
og som en hyllest til Ål er flere av bildene i årsmeldingen 
fra vinnerkommunen. 

Drammen |Sirens Cheerdance under forestillingen 
nordting av amund Sjølie Sveen. q9

Joy munyeshyaka og rian adam Sadiq fra Drammen 
ungdomsråd på åpningen av ung Kulturytring. q 
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Ål kulturhus frå vest
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Lenke til rapport fra 2021

Vi ser frem mot 2023!

https://issuu.com/norskkulturforum/docs/21_kulturytring_rapport_digital_versjon
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Drammen | Bakgården på union, Kulturytring
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Grafisk utforming: Unni E. Flatebø, Unniform
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