
 

Årsberetning 2019 Norsk kulturhus

Virksomhetens art og lokalisering 
Formål: Vi er kulturhusenes 
interesseorganisasjon 

Vi skal styrke medlemmenes stolthet og 
kompetanse, og synliggjøre kulturhusenes 
betydning for samfunnet. 

Visjon 

Attraktiv og levende kultur der folk bor. 

Om oss 

Våre 130 medlemmer gir kulturopplevelser som 
setter spor hos over 13 millioner årlig 
besøkende.  

Vår oppgave er å forbedre rammevilkårene til 
medlemmene gjennom kulturpolitisk arbeid, 
synliggjøring av kulturhusenes rolle som arrangør 
og arena nasjonalt, samt å tilby et bredt spekter 
av medlemsfordeler og tjenester som 
oppdaterer, engasjerer og informerer 
medlemmene. 

Foreningen er lokalisert i Oslo kommune. 

Rettvisende oversikt over utvikling og 
resultat 
Styret mener det fremlagte årsregnskapet med 
resultatregnskap, balanse, årsberetning og noter 
gir et rettvisende bilde over utvikling og 
resultat. 

Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes 
det at forutsetningen om fortsatt drift er til 
stede og at denne forutsetningen er lagt til 
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 

Arbeidsmiljø, likestilling og 
diskriminering 
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. 
Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne 
forbindelse. Ansatte i virksomheten har ikke 
vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse 
med utførelsen av sitt arbeid. Totalt sykefravær 
siste år har vært på totalt 0 dager, som utgjør 0 
% av total arbeidstid i regnskapsåret. 

Norsk Kulturhus har som mål å være en 
arbeidsplass der det råder full likestilling mellom 
kvinner og menn, og har innarbeidet en 
personalpolitikk som anses for å være 
kjønnsnøytral på alle områder. Selskapet hadde 
ved årets utløp 1 ansatte, daglig leder (kvinne). 
Styret besto i perioden av 5 personer, hvorav 2 
kvinner og 3 menn. 

Selskapet arbeider aktivt for å forhindre 
diskriminering som følge av nedsatt 
funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene 
omfatter blant annet rekruttering, lønns- og 
arbeidsvilkår, forfremmelse, 
utviklingsmuligheter og beskyttelse mot 
trakassering. 

Ytre miljø 
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser 
det ytre miljøet. 

Redegjørelse for årsregnskapet 
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet 
for å bedømme selskapets stilling og resultat 
som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller 
ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold 
som etter styrets syn har betydning ved 
bedømmelse av regnskapet. 

Norsk Kulturhus har for tiden ingen forsknings- 
eller utviklingsaktivitet. 

  



 

COVID-19: Påvirking på 2020 
Koronapandemien har rammet kulturbransjen 
svært hardt, og medlemmene i Norske kulturhus 
er alle sterkt påvirket. Som medlemsorganisasjon 
er vi ikke rammet av de samme restriksjonen for 
drift som kulturhusene. Tvert i mot er Norske 
kulturhus som interesseorganisasjon høyaktuel 
for medlemmene. 

Norske kulturhus har i perioden fra 12. mars 
arbeidet svært aktivt opp mot politiske 
myndigheter for sikre drift for kulturhusene og 
inkludere konsert- og kulturhus i 
kompensasjonsordninger, samt synliggjøre våre 
medlemmers utfordringer. Utfordringene for 
sektoren i sin helhet har likevel stor påvirkning 
på vår drift.  

Norske kulturhus har tatt flere grep for å 
begrense tap, og sikre fortsatt drift i 2020 og 
fremover. Fagkonferansen vår 2020 ble utsatt til 
vår 2021 grunnet det generelle forbudet mot 
arrangementer. Da dette falt inn under en Force 
Majeure situasjon begrenset tapene seg kun til 
enkelte påløpte utgifter.  

Hovedinntektene til Norske kulturhus kommer i 
all hovedsak fra kulturhusmedlemmer, 131 til 
sammen. Inntektene fra disse er budsjettert til 
om lag 1 800 000,-. Dette er en stabil inntekt, og 
ikke påvirket av pandemien.  

Inntektene fra leverandørmedlemmer er mer 
ustabile. Her opplever vi at flere leverandører 
melder seg ut, men dette vil først ha virkning fra 
og med 2021 da leverandørene har bundet seg til 
medlemskap ut 2020. Vi ser likevel at 
leverandørmedlemskapene er en sårbar 
inntektskilde. En leverandør er allerede gått 
konkurs. Dette har innvirkninger på budsjetterte 
inntekter, og utgifter reduseres for å unngå tap.  

Fagkonferansen høst 2020 vil kunne 
gjennomføres, men med begrensninger på antall 
deltagere mm. Dette vil påvirke inntektene 
knyttet til konferansen, og grep er tatt for å 
redusere kostandene betraktelig. 

 

 

 

Oslo, 16.06.2020 

Styret i Norske kulturhus 

 

 

Rolf- Cato Raade, 

styreleder 

 

Andreas Gilhuus, 

styremedlem 

 

Marit Glimstad, 

nestleder 

 

Mette Killingmoe, 

styremeldlem 

 

Ole Tobias Lindeberg, 

styremedlem 

 

Nina Marie Bjørka Moen 
Hodneland, 

daglig leder 
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