
Årsberetning 2021 Norske 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 besøkende årlig, 
i et år med normale driftsforutsetninger.  

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 1,5 ansatte. 
Daglig leder (kvinne) samt 
kommunikasjonsrådgiver 
(mann). I tillegg hadde organisasjonen en 
prosjektmedarbeider (kvinne) på praksisplass fra 
Voksenopplæringen i Oslo/NAV.   

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.  
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Koronapandemien rammet kulturbransjen svært hardt, og medlemmene i 
Norske kulturhus ble alle sterkt påvirket, også i 2021.  

Som medlemsorganisasjon ble vi ikke rammet av de samme restriksjonene for 
drift som kulturhusene. Organisasjonen vår har de siste årene gått fra å være 
en medlemsorganisasjon til å bli en interesseorganisasjon. 

Også 2021 ble et «annerledesår». For Norske Kulturhus har det vært 
utfordrende og krevende, men også en mulighet til å synliggjøre at det å stå 
sammen har en misjon.  

Pandemiens mange krumspring har gjort oss mer relevant enn noen gang. 
Gjennom det siste året har politisk ledelse invitert bransjen til dialog fordi man 
trengte gode råd fort. Her har Norske Kulturhus vært en viktig bidragsyter og 
har befestet sin posisjon som en sentral aktør.  

Norske kulturhus har i 2021 arbeidet aktivt opp mot politiske myndigheter for 
sikre drift for kulturhusene og inkludere konsert- og kulturhus i ulike 
kompensasjonsordninger, samt synliggjøre våre medlemmers utfordringer.  

Utfordringene knyttet til pandemiene (for sektoren i sin helhet) har likevel stor 
påvirkning på vår drift. Norske kulturhus tok i 2020 flere grep for å begrense 
tap, og sikre fortsatt drift fremover, også i 2021 var det nødvendig.   

Hovedinntektene til Norske kulturhus kommer i all hovedsak fra 
kulturhusmedlemmer, 130 til sammen. Inntektene fra disse er budsjettert til 
om lag 1 800 000,-. Dette er en stabil inntekt, og er ikke påvirket av 
pandemien.  

På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt en økning i medlemskontingent, som vil 
styrke økonomien i 2022 og fremover. Økningen i kontingent er på 10% for 
hver av de tre kategoriene medlemmer. 

Inntektene fra leverandørmedlemmer er mer ustabile. Her opplevde vi i 2020 
at enkelte leverandører gikk konkurs eller så seg nødt til å melde seg ut, men 
nye leverandørmedlemmer er kommet med i 2021 og vi opplever at 
situasjonen nå har stabilisert seg.  

Oppsummering/status 2021 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Ole Tobias Lindeberg
Styreleder
På vegne av: Norske Kulturhus
Serienummer: 9578-5993-4-1624850
IP: 85.166.xxx.xxx
2022-09-11 09:01:29 UTC

Andreas Gilhuus
Styremedlem
Serienummer: 9578-5995-4-52467
IP: 77.18.xxx.xxx
2022-09-11 15:46:46 UTC

Tom Erik Anfinsen
Styremedlem
På vegne av: Norske Kulturhus
Serienummer: 9578-5997-4-223012
IP: 193.178.xxx.xxx
2022-09-12 05:42:31 UTC

Tone-Helen Toften
Styremedlem
Serienummer: 9578-5997-4-17736
IP: 213.167.xxx.xxx
2022-09-12 05:58:59 UTC

Elisabeth Bjorli Dahl
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1527185
IP: 84.234.xxx.xxx
2022-09-12 06:45:43 UTC

NINA MARIE BJØRKA MOEN HODNELAND
Daglig leder
På vegne av: Norske Kulturhus
Serienummer: 9578-5993-4-3841327
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-09-12 09:49:22 UTC
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Styrets årsberetning 2021
            P33JO-7XCHF-YCSVA-EEMUB-01UP1-HUE8Y
            SHA-256
            5835e6dfe83f256b7eb9d36e5bbc4f498b28f7c65a17278805f84ee70190f511
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Styrets årsberetning 2021
            P33JO-7XCHF-YCSVA-EEMUB-01UP1-HUE8Y
            SHA-256
            5835e6dfe83f256b7eb9d36e5bbc4f498b28f7c65a17278805f84ee70190f511
            
                                    
                                                    Norske Kulturhus
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Styrets årsberetning 2021
            P33JO-7XCHF-YCSVA-EEMUB-01UP1-HUE8Y
            SHA-256
            5835e6dfe83f256b7eb9d36e5bbc4f498b28f7c65a17278805f84ee70190f511
            
                                    
                                                    Norske Kulturhus
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= ================================== ================ ============================================================================================================= 
  Time                      Name                               IP               Activity                                                                                                     
 ========================= ================================== ================ ============================================================================================================= 
  2022-09-11 06:36:31 UTC   Herman Olav Grøv                   213.52.85.242    The document was created                                                                                     
  2022-09-11 06:36:38 UTC   Herman Olav Grøv                   213.52.85.242    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 06:36:38 UTC   Herman Olav Grøv                   213.52.85.242    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 06:37:12 UTC   Herman Olav Grøv                   213.52.85.242    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 06:37:12 UTC   Herman Olav Grøv                   213.52.85.242    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 06:37:23 UTC   Herman Olav Grøv                   213.52.85.242    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 06:37:23 UTC   Herman Olav Grøv                   213.52.85.242    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 06:45:52 UTC   Herman Olav Grøv                                    A signing request email was sent to "NINA MARIE BJØRKA MOEN HODNELAND" at "nina@kulturhus.no"                
  2022-09-11 06:45:52 UTC   Herman Olav Grøv                                    A signing request email was sent to "Tom Erik Anfinsen" at "tom.erik@festiviteten.no"                        
  2022-09-11 06:45:53 UTC   Herman Olav Grøv                                    A signing request email was sent to "Andreas Gilhuus" at "andreas.gilhuus@ibsenhuset.no"                     
  2022-09-11 06:45:53 UTC   Herman Olav Grøv                                    A signing request email was sent to "Elisabeth Bjorli Dahl" at "elisabeth.bjorli.dahl@sandnes-kulturhus.no"  
  2022-09-11 06:45:53 UTC   Herman Olav Grøv                                    A signing request email was sent to "Ole Tobias Lindeberg" at "ole@oseana.no"                                
  2022-09-11 06:45:53 UTC   Herman Olav Grøv                                    A signing request email was sent to "Tone-Helen Toften" at "tone.toften@kulturfabrikkensortland.no"          
  2022-09-11 06:46:18 UTC   Andreas Gilhuus                    77.16.70.81      The signing request email was opened by the signer                                                           
  2022-09-11 06:46:18 UTC   Andreas Gilhuus                    77.16.70.81      The signing request email was opened by the signer                                                           
  2022-09-11 09:00:34 UTC   Ole Tobias Lindeberg               85.166.188.93    The signing request email was opened by the signer                                                           
  2022-09-11 09:00:34 UTC   Ole Tobias Lindeberg               85.166.188.93    The signing request email was opened by the signer                                                           
  2022-09-11 09:00:36 UTC   Ole Tobias Lindeberg               85.166.188.93    The document was viewed by the signer                                                                        
  2022-09-11 09:00:44 UTC   Penneo system                      85.166.188.93    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 09:00:44 UTC   Penneo system                      85.166.188.93    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 09:00:44 UTC   Penneo system                      85.166.188.93    The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 09:01:29 UTC   Ole Tobias Lindeberg               85.166.188.93    The signer signed the document as styreleder                                                                 
  2022-09-11 11:18:15 UTC   Tone-Helen Toften                  104.28.105.25    The signing request email was opened by the signer                                                           
  2022-09-11 15:45:51 UTC   Andreas Gilhuus                    77.18.54.197     The signing request email was opened by the signer                                                           
  2022-09-11 15:45:51 UTC   Andreas Gilhuus                    77.18.54.197     The signing request email was opened by the signer                                                           
  2022-09-11 15:45:55 UTC   Andreas Gilhuus                    77.18.54.197     The document was viewed by the signer                                                                        
  2022-09-11 15:46:03 UTC   Penneo system                      77.18.54.197     The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 15:46:04 UTC   Penneo system                      77.18.54.197     The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 15:46:04 UTC   Penneo system                      77.18.54.197     The document was viewed                                                                                      
  2022-09-11 15:46:46 UTC   Andreas Gilhuus                    77.18.54.197     The signer signed the document as styremedlem                                                                
  2022-09-12 05:41:33 UTC   Tom Erik Anfinsen                  193.178.220.13   The document was viewed by the signer                                                                        
  2022-09-12 05:41:34 UTC   Penneo system                      193.178.220.13   The document was viewed                                                                                      
  2022-09-12 05:42:32 UTC   Tom Erik Anfinsen                  193.178.220.13   The signer signed the document as styremedlem                                                                
  2022-09-12 05:57:37 UTC   Tone-Helen Toften                  213.167.121.82   The document was viewed by the signer                                                                        
  2022-09-12 05:57:38 UTC   Penneo system                      213.167.121.82   The document was viewed                                                                                      
  2022-09-12 05:59:00 UTC   Tone-Helen Toften                  213.167.121.82   The signer signed the document as styremedlem                                                                
  2022-09-12 06:45:04 UTC   Elisabeth Bjorli Dahl              84.234.188.122   The document was viewed by the signer                                                                        
  2022-09-12 06:45:06 UTC   Penneo system                      84.234.188.122   The document was viewed                                                                                      
  2022-09-12 06:45:43 UTC   Elisabeth Bjorli Dahl              84.234.188.122   The signer signed the document as styremedlem                                                                
  2022-09-12 09:48:28 UTC   NINA MARIE BJØRKA MOEN HODNELAND   188.95.241.148   The document was viewed by the signer                                                                        
  2022-09-12 09:48:29 UTC   Penneo system                      188.95.241.148   The document was viewed                                                                                      
  2022-09-12 09:49:22 UTC   Penneo system                      188.95.241.148   The document signing process was completed                                                                   
  2022-09-12 09:49:22 UTC   NINA MARIE BJØRKA MOEN HODNELAND   188.95.241.148   The signer signed the document as daglig leder                                                               
 ========================= ================================== ================ ============================================================================================================= 




Styrets årsberetning 2021
            P33JO-7XCHF-YCSVA-EEMUB-01UP1-HUE8Y
            SHA-256
            5835e6dfe83f256b7eb9d36e5bbc4f498b28f7c65a17278805f84ee70190f511
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

{"documentKey":"P33JO-7XCHF-YCSVA-EEMUB-01UP1-HUE8Y","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-09-11T09:01:29Z","subtype":null,"ip":"85.166.188.93","signatureLines":[{"role":"styreleder","onBehalfOf":"Norske Kulturhus"}],"dataFile":"3fe0428299e38aa8.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fed62f7ed45e1ca.xml","signerSerial":"9578-5993-4-1624850","type":"bankid_no","signerName":"Ole Tobias Lindeberg"},{"signTime":"2022-09-11T15:46:46Z","subtype":null,"ip":"77.18.54.197","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe00a6e6659a9d3.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe7815d242ebfde.xml","signerSerial":"9578-5995-4-52467","type":"bankid_no","signerName":"Andreas Gilhuus"},{"signTime":"2022-09-12T05:42:31Z","subtype":null,"ip":"193.178.220.13","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Norske Kulturhus"}],"dataFile":"3feab09dd99800e2.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd4507edc898f0c.xml","signerSerial":"9578-5997-4-223012","type":"bankid_no","signerName":"Tom Erik Anfinsen"},{"signTime":"2022-09-12T05:58:59Z","subtype":null,"ip":"213.167.121.82","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fd8adf4665c9d74.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe44dfde8f43c63.xml","signerSerial":"9578-5997-4-17736","type":"bankid_no","signerName":"Tone-Helen Toften"},{"signTime":"2022-09-12T06:45:43Z","subtype":null,"ip":"84.234.188.122","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe4c35989d0f7ad.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe9d0be32cb3665.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1527185","type":"bankid_no","signerName":"Elisabeth Bjorli Dahl"},{"signTime":"2022-09-12T09:49:22Z","subtype":null,"ip":"188.95.241.148","signatureLines":[{"role":"daglig leder","onBehalfOf":"Norske Kulturhus"}],"dataFile":"3fe56e9ac20943b5.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fea7116f2ad7215.xml","signerSerial":"9578-5993-4-3841327","type":"bankid_no","signerName":"NINA MARIE BJØRKA MOEN HODNELAND"}]}


Styrets årsberetning 2021
            P33JO-7XCHF-YCSVA-EEMUB-01UP1-HUE8Y
            SHA-256
            5835e6dfe83f256b7eb9d36e5bbc4f498b28f7c65a17278805f84ee70190f511
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Styrets årsberetning 2021
            P33JO-7XCHF-YCSVA-EEMUB-01UP1-HUE8Y
            SHA-256
            5835e6dfe83f256b7eb9d36e5bbc4f498b28f7c65a17278805f84ee70190f511
            
                                    
                                                    Norske Kulturhus
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    
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