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ARKIVET 2019
ÅRSRAPPORT
En europeisk stemme for demokrati, menneskerettigheter og fred.
ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er et nasjonalt
forsknings- og formidlingssenter. Med utgangspunkt i andre
verdenskrig utvikler, formidler og anvender vi kunnskap som
skaper større rom for menneskeverd.

VÅRE KJENNETEGN
Hvis vi skal lykkes med vår visjon om å skape
større rom for menneskeverd, må vi alle ta
ansvar for å bygge en internkultur som er
historiebevisst, ekte og engasjert.

EKTE
ARKIVET er et åsted og minnested over de som
satt i tysk fangenskap under andre verdenskrig.
I dag formidler vi historien med grunnlag i
forskning og dokumentasjon.
ENGASJERTE
Vi vil at alle som kommer i kontakt
med oss, skal oppleve hvor viktig det
er å ha demokratiske grunnverdier og
menneskerettigheter.

ARKIVET
– I VEKST OG UTVIKLING
AUDUN MYHRE
DIREKTØR

FORORD

HISTORIEBEVISSTE
Vi vil skape større rom for menneskeverd
gjennom å lære av historien. Kunnskap om
fortida er grunnlaget for forståelse av verden
i dag og styrker muligheten til å påvirke
samfunnsutviklingen i positiv retning.

VERDIER

STØRRE ROM FOR MENNESKEVERD
En europeisk stemme for demokrati,
menneskerettigheter og fred. ARKIVET fredsog menneskerettighetssenter er et nasjonalt
forsknings- og formidlingssenter. Med
utgangspunkt i andre verdenskrig utvikler,
formidler og anvender vi kunnskap som skaper
større rom for menneskeverd.

Det er ambisiøst å ha større rom for
menneskeverd som slagord. Vi lever i en
tid hvor ord «slår» og skaper virkelighet,
sann eller falsk. I en globalisert verden
påvirker kampen om oppmerksomhet
og virkelighetsforståelse på
avgjørende måte både demokrati
og rettsstat. ARKIVET freds- og
menneskerettighetssenter har et
samfunnsoppdrag som betyr en
forskjell i denne sammenhengen.
Denne årsrapporten forteller ulike
historier om hvordan vi på svært ulike
måter ønsker å fremme et samfunn
med respekt for enkeltindividet og den
enkeltes rettigheter.

«Brennpunkt Arkivet» avsluttes under
treet i refleksjonsrommet. Elever på
ungdomstrinnet og videregående er
fortsatt vår viktigste målgruppe.

Aktivitetene ved ARKIVET har en
stor spennvidde. Det favner fra
forskning knyttet til vår krigshistorie
til barneteater, fra debatter om
samfunnsaktuelle spørsmål til arenaer
hvor flyktninger og personer som ikke
har trengt å flykte, deler sine historier
om identitet og hva som er verdt å
kjempe for i dagens samfunn.

Også på mange andre områder har
frivillige vært aktive i løpet av 2019,
samtidig som den dyktige staben er
tilført flere nye stillinger. Sammen
med et velfungerende styre gjør det at
ARKIVET også i det kommende året vil
kunne leve opp til ambisjonen om å
skape et samfunn med større rom for
menneskeverd.

Norsk senter for krigsseilerhistorie er
et nasjonalt flaggskip. Et fremtidig Jon
Michelet bibliotek, sammen med det
digitale krigsseilerregisteret, vil gi en
fin kombinasjon av digital og fysisk
formidling – til ære for krigsseilerne.
Også for 2019 leveres imponerende
tall for registreringer i registeret. Dette
skyldes ikke minst en fortsatt uvurderlig
innsats av sjømannsforeningenes
mange frivillige.

Dette siste spørsmålet utfordres også
våre nesten fem tusen skolelever
med, når omvisingen i utstillingen
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28.-29. januar
Nordens største skolemarkering av
Holocaust i Kristiansand
30. januar
Nordens største skolemarkering av
Holocaust i Arendal

Et engasjert og berørt publikum

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fra fortid til nåtid i møte med skoleelever

............................................................................................................................................................................................................................

28. februar
Her og Nå på ARKIVET
Et samarbeid med FN-sambandet og
Røde Kors om dagsaktuell tematikk

Et viktig sted for ettertanke

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nasjonal interesse og ny innsikt i utstillingsform

Tilgjengeliggjøring av fangehistorien i ny database
Holdningsskapende arbeid rettet mot de minste

8. mai
Markering av frigjøringsdagen

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Tydelig tilstedeværelse på Norges største politiske møteplass
9. mai
Markering av Motstandskampens dag i
Åseral og Sirdal
Venneforeningen har nå markert dagen i
alle kommunene i Agder

Debattmøter med dagsaktuelle temaer på agendaen

..........................................................................................................................................

Historiefortelling som verktøy for toleranse og forståelse
Venneforeningen – 20 år med dedikert innsats

.......................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

18. juni
Utstillingsåpning: En global krig
20. juni
Utstillingsåpning: Skin Remembers stories and identities of the few

12. september
Premiere på opplevelsesforestillingen Fredsgyra på ARKIVET
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13
14
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20

Kunnskapsdeling og samarbeid på tvers for et tryggere samfunn

22

Et styrket fagmiljø med økt forskningskompetanse

24

........................................................................

Mai
1,7 millioner i revidert
nasjonalbudsjett til Norsk digitalt
fangearkiv
Samarbeidsprosjekt med Falstadsenteret

INNHOLD

Januar
Jon Michelets arkiv og bibliotek
Innhenting av dokumentasjonen bak
romanserien «En sjøens helt» som Norsk
senter for krigsseilerhistorie overtar

Årsregnskap 2019

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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12.-16. august
Arendalsuka
Tre egne arrangementer, Arendalsuka UNG
og tett samarbeid med landets øvrige
freds- og menneskerettighetssentre

21-22. september
Samling for frivillige i Norsk senter
for krigsseilerhistorie
Faglig og sosial sammenkomst på Lista

6. desember
PLATTFORM-seminar om
høyreekstremisme
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7. november
Fellessamling styret, rådet og staben
Tema: ARKIVET i fremtidsperspektiv frem
mot 30-årsjubileet i 2031
16. desember
Venneforeningen har 20-årsjubileum
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BESØKSTALL

UNDERVISNING, DEMBRA OG HOLOCAUSTDAGEN

ET ENGASJERT OG
BERØRT PUBLIKUM

FRA FORTID TIL NÅTID I
MØTE MED SKOLEELEVER

«Spennende og viktig sted
for bevisstgjøring». «Et
sterkt møte med krigens
grusomheter». Til tross for
at det nærmer seg 75 år
siden krigen tok slutt, viser
tilbakemeldingene at det
er få som ikke lar seg prege
av husets fortid. Mange
har gjennom sin kontakt
med ARKIVET fått en viktig
påminnelse om verdien av
frihet og fred.

Annen undervisning

3 775

Sommerturisme og
øvrige besøk

(3 277)

3 900

2 884

(4 240)

(2 332)

Arrangementer og
konferanser

TOTALT
BESØKSTALL

20 993

Ekstern utleie

(20 404)

4 366

5 192

(4 396)

Omvisning med
undervisning

(5 645)

876
(514)

Søndagsomvisning

BESØKENDE I 2019 VS. 2018: Totalt 20 178
mennesker, mot 20 404 i 2018.

SKOLEBESØK: 4366 elever har fått undervisning med
omvisning i kjellerutstillingen Brennpunkt Arkivet i 2019.
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Da siste skoleklasse lukket
døren etter seg i desember,
hadde til sammen 4366
elever besøkt ARKIVET og
den faste kjellerutstillingen.
Over 1600 ungdomsskoleelever deltok på det som er
Nordens største markering
av Holocaustdagen, og
Dembra - Demokratisk
beredskap mot antisemittisme og rasisme slår røtter blant skolene i
Sør-Norge.

Historien om
krig handler om mer enn
årstall; den handler om
enkeltmennesker som tar
valg.

APPELL: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner
talte til elevene under Holocaustdagen.

Siden april 2016 har undervisningsopplegget «Valg og verdier» blitt tatt i
bruk i møte med ungdomsskoleelever
på skolebesøk. Historien om krig
handler om mer enn årstall; den
handler om enkeltmennesker som
tar valg. Til sammen har 8141 elever,
de fleste av dem i grunnskolen og fra
videregående skole, vært gjennom et
undervisningsopplegg i regi av ARKIVET
i 2019.

Dembra i vekst i Sør
Med ny Dembra-veileder og formidler
på plass i september, har kapasiteten til
å følge opp og rekruttere nye skoler økt.
I tillegg til Karuss skole i Kristiansand
og Stuenes skole i Arendal som har
fullført sitt Dembra-løp i høst, er Grim
skole og Finsland skole med på laget
ved utgangen av året. Med det står
flere skoler bedre rustet mot hat og
utenforskap i skolehverdagen.

Skolemarkering av Holocaustdagen
«Det er vi som må bryte ned
antisemittismen. Vi må sammen stå
opp mot fordommer og diskriminering»,
sa statsråd Jan Tore Sanner i sin appell
til skoleelevene mandag 28. januar
2019. For tolvte året på rad ble dagen
markert, denne gangen med ca. 1600
elever i løpet av to dager i Kristiansand
og én dag i Arendal.

Et samarbeid med lærerutdanningen
på Universitetet i Agder er igangsatt,
og ARKIVET fikk æren av å avholde
nasjonal workshop for Dembra 12.
og 13. september. Arbeidet med å
støtte skolene med forebygging av
gruppefiendtlighet og udemokratiske
holdninger fortsetter inn i det nye året.

2019

4 366

3 775

8 141

2018

4 396

3 277

7673

2017

4 632

3 400

7 326

Omvisning med
undervisning

Annen undervisning

TOTALT

TIL MINNE: Menn og kvinner som satt i
fangenskap under krigen skal få plass i Norsk
digitalt fangearkiv.

FASTE MARKERINGER OG MINNET OM FORTIDEN

ARKIVET har en viktig funksjon
som minnested for andre
verdenskrigs forbrytelser
mot menneskeheten og
krigsforbrytelser. Mai måned
er preget av faste markeringer,
og også i 2019 ble vi minnet
om viktigheten av å bevare
båndene til ARKIVETs og
landsdelens fortid.

Frigjøringsdagen 8. mai ble i år markert
med Gunvald Greibesland, en av dem
som deltok ved frigjøringen av ARKIVET
i mai 1945, som hedersgjest. Utøyaoverlevende Ylva Schwenke holdt tale
og la ned krans ved minnebautaen.
To personlige historier fra hver sin
generasjon som både handler om
overlevelse og minner oss om at
verdiene det norske samfunnet er
bygget på er noe som må kjempes for
og verdsettes.

Med temavandringene
har publikum fått et tilbud som
gir et levende innblikk i nye
sider ved krigen enn tidligere
gjennom kjellerutstillingen.
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ET VIKTIG STED
FOR ETTERTANKE

Russerfangenes dag, til minne om de
nær 50 sovjetiske krigsfangene som ble
henrettet under krigen, ble markert på
Jegersberg 5. mai. Motstandskampens
dag 9. mai ble i år markert i Sirdal
og Åseral kommune. Krigsseilernes
dag fikk sin markering med fullsatt
Skillingssal på ARKIVET 13. mai.

Vandring med historisk påfyll
Søndag 1. september ble den faste
omvisningen i Brennpunkt Arkivet
supplert med temavandringen
«En global krig», den første av fire
omvisninger med egne temaer.
Vandringen ble ledet av fagansvarlig
ved Norsk senter for krigsseilerhistorie,
Bjørn Tore Rosendahl.
Med temavandringene har publikum
fått et tilbud som gir et levende innblikk
i nye sider ved krigen enn tidligere
gjennom kjellerutstillingen.
Kunnskapsbase og minnesmerke
Samarbeidsprosjektet Norsk digitalt
fangearkiv vil i 2020 bli et viktig digitalt
minnesmerke over alle norske kvinner
og menn som satt i fangenskap under
2. verdenskrig.
ÅRSRAPPORT 2019 9

NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE
OG KRIGSSEILERREGISTERET

NASJONAL INTERESSE
OG NY KUNNSKAP I
UTSTILLINGSFORM
Året startet med medvind
i seilene for Norsk senter
for krigsseilerhistorie og
Krigsseilerregisteret, som
fikk verdifull oppmerksomhet i det direktesendte
«Norge nå» på NRK. I løpet
av 2019 har «Krigsseilere
i en global krig» tatt form,
og mer enn 17 000 nye
krigsseilere er registrert.

Det er i fangehistorien
krigsseilernes historie og
husets historie møtes og
skaper en rød tråd gjennom
utstillingstilbudet.

Ved utgangen av året var ca.
62 000 krigsseilere registrert, og det
nærmer seg en milepæl; snart er alle
norske sjøfolk som seilte i Nortraship
mellom 1940 og 1945 på plass i
Krigsseilerregisteret. Bak innsatsen står
historikere ved ARKIVET, mange
sjømannsforeninger og andre
dedikerte frivillige.
Jevnlig formidles de personlige
historiene bak de store tallene blant
annet på Facebook, og engasjementet
fra publikum etterlater liten tvil om at
interessen for denne delen av historien
er stor.
Åpning av ny krigsseilerutstilling
Tirsdag 18. juni ble «Krigsseilere i en
global krig» offisielt åpnet, en utstilling
som både anerkjenner krigsseilernes
betydning for de alliertes seier,
formidler det såre i forsøkene på
kontakt med familie langt unna og
vitner om en vanskelig tid i fangenskap.
Det er i fangehistorien krigsseilernes
historie og husets historie møtes
og skaper en rød tråd gjennom
utstillingstilbudet.
En viktig del av utstillingen er innhold
fra en unik samling med brev fra
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ARBEIDSROMMET PÅ LARKOLLEN:
Fra innhenting av Jon Michelets bibliotek og arkiv.

krigsseilere som Jon Michelet sørget for
ble overlevert til ARKIVET.
Arven etter Jon Michelet
Tanken om et nasjonalt senter for
dokumentasjon av krigsseilerhistorien
hadde sitt opphav hos Jon
Michelet. I januar 2019 ble Michelets
arkiv og bibliotek, det enorme
dokumentasjonsarbeidet bak
romanserien «En sjøens helt»,
innhentet.
Før sommeren ble det første Jon
Michelet-mastergradsstipendet tildelt
en student ved Universitetet i Oslo.
Stipendet lyses ut to ganger årlig, med
mål om ny kunnskap om krigsseilernes
historie, og er et samarbeid mellom
NSK og Polstjernefondet.
Internasjonalt samarbeid gjennom
prosjekt «Octavian»
I 2018 ble vraket av det norske
frakteskipet DS Octavian funnet utenfor
Virginia i USA. Under markeringen
av frigjøringsdagen på Bygdøy i Oslo
overrakte de amerikanske dykkerne et
skilt fra skipet til Maritimt museum. Mer
enn 70 av de omkomnes slektninger var
tilstede under markeringen, hvor også
Bjørn Tore Rosendahl holdt tale.
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NORSK DIGITALT FANGEARKIV

TILGJENGELIGGJØRING
AV FANGEHISTORIEN I NY
DATABASE
Tidsvitnene som kan fortelle
om krigsårene i fangenskap
er i ferd med å forsvinne.
Norsk digitalt fangearkiv
skal gi en oversikt over
de 44 000 nordmennene
som var fanger under
2. verdenskrig. Arbeidet har
skutt fart i året som har gått,
og arkivet lanseres i mai
2020.
KRIGSSEILERE I EN GLOBAL KRIG: I utstillingen
anerkjennes krigsseilernes innsats i det som var
en verdensomspennende krig.

NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE:
Ved utgangen av 2019 har totalt 62 334
krigsseilere fått plass i registeret og NSK har
fått 949 henvendelser fra publikum.

2019

62 334

4 929

94 000

6 866

949

2018

44 500

4 600

72 000

6 250

828

2017

27 900

4 300

117 000

5 700

820

2016

14 300

3 500

55 000

4 700

650

Antall registrerte
krigsseilere totalt

Antall registrerte
skip totalt

Totalt antall
besøkende på
nettsiden

Totalt antall
følgere på Facebook

Publikumshenvendelser pr. år

Falstadsenteret og ARKIVET mottok
1,7 millioner i revidert nasjonalbudsjett
i mai. Med finanseringen på plass kom
Bouvet inn som samarbeidspartner, og
utviklingen av den tekniske løsningen
kunne begynne. I september ble også
prosjektkoordinator ansatt. Med det
gikk et viktig samarbeidsprosjekt inn i
innspurtsfasen.
Formidling gjennom
folkefinansiering
Høsten 2019 la bistand fra studenter
ved Handelshøyskolen UiA et viktig
grunnlag for igangsetting av en
folkefinansieringskampanje som
15. november ble lansert på Spleis.
Helt sentralt i kampanjen stod

intervjuer med tidligere fanger, deres
familie og tidsvitner som ble spredt
i digitale kanaler og gjorde både
historien og prosjektet bedre kjent for
allmennheten.
På målstreken
Ved utgangen av året viste
medieomtale og innsikt fra egne
kanaler at budskapet har nådd bredt
ut. Historien om fangenskap engasjerer.
Møtene med dem som enda lever med
minnene fra et ufritt Norge berører,
og når det nye året tar fatt nærmer
prosjektet seg en viktig milepæl;
lanseringen av en kraftfull database
som skal gi etterkommere, forskere og
historieinteresserte tilgang til svar.

Møtene med dem som
enda lever med minnene fra
et ufritt Norge berører, og når
det nye året tar fatt nærmer
prosjektet seg en viktig
milepæl.

Seminar: 26. september ble det holdt seminar
om Norsk digitalt fangearkiv på Falstadsenteret.
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OPPLEVELSESFORESTILLINGEN FREDSGYRA PÅ ARKIVET

HOLDNINGSSKAPENDE
ARBEID RETTET MOT
DE MINSTE
Torsdag 12. september hadde den nydramatiserte
opplevelsesforestillingen «Fredsgyra på ARKIVET» sin
premiere. Med et viktig budskap om hvilke verdier som
fører til fred og vennskap, er forestillingen et sentralt bidrag
inn i ARKIVETs holdningsskapende arbeid. Målgruppen er
barn fra før skolealder og småskolen.

ARENDALSUKA 2019
Etter tre vel gjennomførte
forestillinger midt i september,
ble «Fredsgyra på ARKIVET» et
fast månedlig innslag i høstens
kulturprogram.

FRA FORESTILLING: Fredsgyra er et mytisk
vesen som holder til i tårnet på ARKIVET.

Etter tre vel gjennomførte forestillinger
midt i september, ble «Fredsgyra på
ARKIVET» et fast månedlig innslag
i høstens kulturprogram. Med
det har ARKIVET fått et tilbud til
barnefamilier som blir med inn i 2020.
Opplevelsesforestillingen har i løpet av
høsten også hatt barnehagebesøk, og
året ble avsluttet med det som ble en
godt besøkt juleforestilling søndag 22.
desember.
De viktige verdiene i fokus
I samarbeid med barnehagepedagoger,
dramaturger og kunstnere har ARKIVETs
kulturansvarlig Kai Erland utviklet en
forestilling som skal sette de riktige
sporene hos barna. I «Fredsgyra på
ARKIVET» blir barna tatt med på en reise
for å finne Fredsgyra. På veien møter de
situasjoner de kan kjenne seg igjen i og
lærer å ta de riktige valgene.

TYDELIG TILSTEDEVÆRELSE
PÅ NORGES STØRSTE
POLITISKE MØTEPLASS
Tre egne debattmøter i Bystyresalen 14. august, deltakelse
på Arendalsuka UNG og to arrangementer i samarbeid med
de øvrige freds- og menneskerettighetssentrene, bidro
til at ARKIVET fikk markert sin synlighet under dette årets
Arendalsuke.

Utstyrt med Polaroidkamera og en egen hashtag,
#mitthandlingsvalg, utfordret
ARKIVET til dokumentasjon og
deling av et aktivt valg.

På standen var oppfordringen til
publikum klar: Hva slags handlingsvalg
har du tatt? Hva står du for? Utstyrt med
Polaroid-kamera og en egen hashtag,
#mitthandlingsvalg, utfordret ARKIVET
til dokumentasjon og deling av et aktivt
valg. Målet var å ansvarliggjøre og
belyse at ansvaret for endring er noe
som ligger hos oss alle.

freds- og menneskerettighetssentre
kom i år til uttrykk gjennom to felles
arrangementer; «Den demokratiske
skolesekken – fra læreplan til praksis»
om ny læreplan i grunnskolen,
hvor historiker Thomas V.H. Hagen
satt i panelet, og «Samehets og
konspirasjoner: Grums eller trussel for
demokratiet?».

Bredt engasjement, bredt publikum
Flyktninger forteller, PLATTFORM og
ARKIVET stilte med arrangementer.
Bredden i ARKIVETs arbeid for fred

og menneskerettigheter ble godt
representert dette året: Er samfunnet
rustet for IS-krigernes hjemkomst, hva kan
historiefortelling bety for fred og forsoning,
og hvordan kjennes det å overleve terror
og krig? Fjorårets små foredrag fra stand,
«smakebiter fra ARKIVET», ble gjentatt
og sendt direkte på Facebook også i år.
Med det ble ARKIVETs arbeidsområder
og engasjement tilgjengeliggjort for
enda flere.
Freds- og menneskerettighetssentrene
Et godt samarbeid mellom landets syv

«Jeg vil leve» på Arendalsuka UNG,
fredag 16. august, handlet om å
overleve tortur og satte punktum for
ARKIVETs fjerde år i Arendal.
HANDLINGSVALGET: Styreleder Norunn
Tveiten Benestad på stand.

I REGI AV FLYKTNINGER FORTELLER:
Prosjektansvarlig Solveig Hessaa-Szwinto
med deltakerne under arrangementet
«Historiefortellingens kraft».

Målet er å vise ARKIVETs yngste
publikum de gode holdningene og
verdiene fra de er små.

14 ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER

ÅRSRAPPORT 2019 15

HER OG NÅ PÅ ARKIVET

INNSIDEN AV MILJØET: Panelet under
årets siste «Her og Nå på ARKIVET» tok opp
utenforskap.

DEBATTMØTER MED
DAGSAKTUELLE TEMAER
PÅ AGENDAEN
Med den nye programserien «Her og Nå på ARKIVET» i
samarbeid med FN-sambandet og Røde Kors har ARKIVET
oppnådd ny aktualitet. Et nytt publikum har funnet veien
opp til Vesterveien 4, og et styrket samarbeid med de
involverte organisasjonene har gitt større bredde i årets
kulturprogram.

Årets første av seks «Her og Nå på
ARKIVET» ble arrangert torsdag 28.
februar med tittelen «Oppgjøret etter
22. juli. Var rosetogene et godt svar?».
I panelet satt forsker Kjetil Grødum
fra ARKIVET, journalist og Utøyaoverlevende Ylva Schwenke og politiker
Eivind Trædal. I salen satt et nytt
publikum.
Ny aktualitet og nytt publikum
Den dagsaktuelle tematikken
debattmøtene har belyst, har bidratt
til nye ansikter blant publikum. Tre
godt besøkte vårarrangementer la
grunnlaget for tre høstarrangementer
med spennende innhold. Gjennom året
ble ARKIVET arena for
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samtaler som strakk seg fra Donald
Trumps følelsesbaserte retorikk via
utenforskap blant unge til det å møte
alderdommen på Sørlandet.

Den dagsaktuelle
tematikken debattmøtene har
belyst, har bidratt til nye ansikter
blant publikum.

Et styrket kraftsenter med økt
nedslagsfelt
Med bidrag fra Flyktninger forteller
og PLATTFORM har «Her og Nå på
ARKIVET» gjort mer enn å åpne dørene
for nye tilhørere og nye stemmer.
Arrangementsrekken har også samlet
fagfelt, perspektiver og erfaringer, og
ARKIVET går inn i 2020 med en etablert
plattform for åpen og fremtidsrettet
diskusjon om samfunnsrelevante
temaer.
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FLYKTNINGER FORTELLER

HISTORIEFORTELLING SOM
VERKTØY FOR TOLERANSE
OG FORSTÅELSE
Med videreføring av Open Mic fra 2018, broderingsworkshopen «Nålens makt» og åpning av utstillingen «Skin
Remembers», har prosjektet Flyktninger forteller markert
seg gjennom 2019 med et fokus på identitet og inkludering.
Synliggjøring av mangfold har vært et sentralt stikkord.
Møteplass for mangfold
«Nålens makt» ble i 2018 et viktig
møtested. Initiativet ble videreført i
2019. Gjennom våren møttes kvinner
i alle aldre og nasjoner med et felles
prosjekt: å fortelle sin identitet gjennom
et broderi. Resultatet har siden april
stått utstilt i ARKIVETs egen Kafé
Osmund.
Storytelling Open Mic ble med inn i
2019. Første arrangement 7. februar
ble holdt som en av del Kristiansand
kommunes «En by for alle»-uke. Uka
har som mål å synliggjøre kommunens
strategi for likestilling, inkludering
og mangfold. Flyktninger fortellers
arrangement ga en samlende plattform
til historiefortellere med et bredt
spekter av bakgrunner også i 2019.
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Skin Remembers om identitet
På Verdens flyktningdag, torsdag
20. juni, åpnet Flyktninger forteller
utstillingen «Skin Remembers: stories
and identities of the few». Utstillingen
er utviklet i samarbeid med HL-senteret
og PLATTFORM, og lar publikum
bli kjent med mennesker med
minoritetsbakgrunn fra Syria, Irak og
Sápmi.

SKIN REMEMBERS: Flyktninger fortellers
audiovisuelle sommerutstilling om
betydningen av å uttrykke identitet.

«Skin Remembers» utgjorde en
viktig del av sommerens tilbud til
engelskspråklige besøkende. Med
utstillingen fikk publikum et bredere
tilbud som ga innblikk også i vår
egen samtid og dens utfordringer og
muligheter.

Gjennom våren møttes
kvinner i alle aldre og nasjoner
med et felles prosjekt: å
fortelle sin identitet gjennom
et broderi.

NÅLENS MAKT: Utstillingen i Kafé Osmund
viser at broderi kan være en kraftfull
uttrykksform.
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ARKIVETS VENNEFORENING OG FRIVILLIGHET

20 ÅR MED DEDIKERT
INNSATS
Da ordfører Harald Furre
besøkte ARKIVET for å
gratulere venneforeningen
med 20-årsjubileet i
november, markerte
det to tiår med verdifull
innsats. Gjennom året har
medlemmer bidratt aktivt
med å ivareta og formidle
ARKIVETs fortid.

Mer enn 5000
besøkende i kjelleren har fått
omvisning av foreningens
medlemmer.

Venneforeningen har også i 2019
spilt en viktig rolle i elevenes møte
med kjellerutstillingen. Mer enn 5000
besøkende i kjelleren har fått omvisning
av foreningens medlemmer, som har
vært tilstede for å bistå både under
skolemarkeringen av Holocaustdagen,
i andre undervisningsopplegg og
gjennom Arendalsuka.
Omvisning med sommerturister
Med utvidet åpningstid, daglige
omvisninger på norsk og engelsk og
et variert utstillingstilbud, ble ARKIVET
godt besøk gjennom sommeren 2019.
En stor del av æren går til omviserne
som møtte opp daglig fra juni til august
for å guide de besøkende gjennom
det som hendte på ARKIVET og i Agder
under okkupasjonen.

Biblioteket holder
dørene åpne fire dager i
uken, takket være frivillighet
fra to av venneforeningens
medlemmer.

Et levende fagbibliotek
I første etasje på ARKIVET står et
fagbibliotek bygd opp av engasjement,
og samlingen teller i dag 5000 titler.
Biblioteket holder dørene åpne fire
dager i uken, takket være frivillighet fra
to av venneforeningens medlemmer.

ELEVER PÅ SKOLEBESØK: Venneforeningen
bidrar med omvisning i Gestapokjelleren.
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PLATTFORM - NORSK INSTITUTT FOR FOREBYGGING AV
RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

KUNNSKAPSDELING OG
SAMARBEID PÅ TVERS
FOR ET TRYGGERE
SAMFUNN
Som etablert kompetanse- og ressurssenter for Agderkommunene, står PLATTFORM i spissen for et aktivt
tverrinstitusjonelt forebyggingsarbeid i regionen. Et år
med fulltegnede arrangementer vitner om en aktør som
også i år har satt viktige temaer på dagsordenen.
Et mer komplekst trusselbilde
enn tidligere har gjort behovet for
mer kunnskap, mer samarbeid og
økt koordinering i arbeidet mot
radikalisering og voldelig ekstremisme
fremtredende. Siden etablering av
instituttet i april 2016 har regionen
hatt en samlende aktør på feltet, som
gjennom 2019 har styrket sin rolle
som kunnskapsbase, rådgiver og
tilrettelegger ytterligere.
Bevisstgjøring i kommunene
En viktig forutsetning for iverksetting
av tiltak som virker, er årvåkenhet;
evnen til å fange opp bekymringer
og identifisere risiko. Kommunenes
egne tilbakemeldinger forteller
at PLATTFORMs arbeid har gitt
verdifull innsikt i farene knyttet
til marginalisering og manglende
integrering. Økt kunnskap om
utfordringene og dialog på tvers gjør
kommunene bedre rustet til å lykkes i
sitt forebyggende arbeid.
22 ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER

Formidling med stor nytteverdi
Økende polarisering mellom
grupperinger og fremveksten av nye
arenaer for radikalisering peker seg
ut som to av forebyggingsarbeidets
utfordringer. Trusselen mot demokrati
og trygghet er sammensatt, og tidlig
innsats for å motvirke radikalisering er
viktig. Gjennom året har PLATTFORM
lagt til rette for kontinuerlig faglig
oppdatering og kompetanseheving på
feltet.

HØYREEKSTREMISME PÅ
DAGSORDENEN: Seminar med noen av
Nordens fremste eksperter 6. desember.

PÅ STORTINGET: Fra presentasjon av
PLATTFORM for Justiskomitéen 13. juni.

Økt kunnskap om
utfordringene og dialog
på tvers gjør kommunene
bedre rustet til å lykkes i sitt
forebyggende arbeid.

6. desember inviterte PLATTFORM
til seminar om forebygging av
høyreekstremisme, hvor publikum
fikk høre fra noen av Nordens fremste
eksperter. Med overskrifter som
«Polarisering og sinte unge menn» og
«Innsiden av miljøet - om ungdom og
utenforskap» har få stoler blitt stående
tomme under årets seminarer.
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FAG OG FORSKNING

Ved utgangen av 2019 står
ARKIVET med en stab med
bred fag- og forskningskompetanse, godt rustet for å
løse senterets samfunnsoppdrag i tiden fremover. Året
kjennetegnes av fokus på
planlegging av kunnskapsutvikling og oppstarten på
flere samarbeidsprosjekter,
nasjonalt og internasjonalt.

Som fremtidsrettet
fredssenter står utviklingen
av ny kunnskap som gjør oss
bedre rustet til å forstå fortiden
og ta gode valg for fremtiden
sentralt.
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Som fremtidsrettet fredssenter står
utviklingen av ny kunnskap som
gjør oss bedre rustet til å forstå
fortiden og ta gode valg for fremtiden
sentralt. I løpet av året har arbeid som
kommentator på PhD-seminarer og
veiledning og sensurering av bachelorog masterstudenter vært med på å øke
forskningskompetansen hos en samlet
intern forskergruppe bestående av Kjetil
Grødum, Thomas V.H. Hagen og Bjørn
Tore Rosendahl.
Nytt samarbeid
Blant nyetablerte samarbeid er
prosjektene “Making Memory:
Contemporary Aesthetic Articulations
of Norway in the Second World War»
og «Cultures of Resistance». Sistnevnte
er et samarbeid med forskere ved
Universitetet i Münster. Prosjektet
«Englandsfarerne - 80 år etter» har ført
til god kontakt med relevante fagmiljøer
i Skottland. Et nettverk med forskere
fra Skottland, Sverige og Norge hvor
ARKIVET har takket ja til å være partner
er under utvikling.

Formidling
Gjennom året har fagkunnskap og ny
innsikt blitt formidlet på variert vis,
deriblant via den fysiske utstillingen
«En global krig», gjennom Thomas
V.H. Hagens «Mellom modernisering
og nazifisering: kinodrift i Norge
1940–1945» i tidsskriftet Nordlit, på
norgeshistorie.no og i media.
Kjetil Grødums doktorgradsarbeid fra
2012 har fått fornyet aktualitet gjennom
begrepet «narrativ rettferdighet»
som løftes frem på flere områder
innen faglitteraturen. Det som ved
utgivelse vil bli den første boken om
overgangsrettferdighet er levert i skisse
til forlag for vurdering.
ARKIVET går ut av 2019 med gode
forutsetninger for et spennende 2020.
Oversikt over publikasjoner gjennom
året er tilgjengelig på 2019.

REGNSK AP
NOTER
2019

ET STYRKET FAGMILJØ MED ØKT
FORSKNINGSKOMPETANSE
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ÅRSBERETNING 2019
STIFTELSEN ARKIVET
Virksomhetens art Rådsmøtet ble som
vanlig avviklet 8.mai. Tor Wennesland ble
gjenvalgt som rådsleder, Hanne Sophie
Greve ny nestleder. Rådet er nå fulltallig
med 25 medlemmer.
ARKIVET forsker, dokumenterer
og formidler historie for å skape
et samfunn med større rom for
menneskeverd. I overkant av 2/3
av driftsbudsjettet kommer fra
bevilgningen over statsbudsjettet.
Kunnskapsdepartementet forventer
at stiftelsen driver et informasjons- og
dokumentasjonssenter om krigshistorien,
folkeretten og menneskerettighetene
med et særlig oppdrag å medvirke til
et godt opplæringstilbud om fred og
menneskerettigheter for barn og unge.
8141 elever gjennomgikk ulike
undervisningsopplegg. Det er en økning
på 468 elever som i hovedsak skyldes
større innsats overfor videregående
skole.
Styret har gjennomført 6 møter og
behandlet i alt 36 saker. ARKIVET holder
til i det tidligere statsarkivet i Kristiansand
som under andre verdenskrig var
hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet.
I nazistenes tjeneste ble bygningen et
symbol for tortur og menneskeforakt.
I dag er huset fylt med aktivitet som
skal bidra til et samfunn med større
rom for menneskeverd, basert på
frihet og demokrati. Det er utarbeidet

en egen rapport basert på tiltakene i
handlingsplanen. Denne sammen med
årsrapporten beregnet på et allment
publikum dokumenterer etter styrets
mening at ARKIVET i 2019 har levert godt i
forhold til samfunnsoppdraget.
Arkivets oppgave er, basert på historien,
å møte dagens samfunnsutfordringer
knyttet til menneskeverd, demokrati
og rettsstat. Staben innehar bred
kompetanse innen forskning,
kulturvirksomhet, undervisning og
prosjektarbeid. Takket være en økning i
tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet,
er staben utvidet med 2,6 faste
stillinger. Kommunikasjonsarbeidet
og samlingsforvaltingen er med dette
vesentlig styrket.
Statistikktall viser at Norsk senter
for krigsseilerhistorie med
www.krigsseilerregisteret.no når
ut til svært mange mennesker med
informasjon om krigsseilerne.
En tilleggsbevilgning i revidert
nasjonalbudsjett på kr 1,7 millioner
til Norsk digitalt fangearkiv, gjør at
dette utviklingsarbeidet kunne starte
opp for fullt høsten 2019. Prosjektet
er et samarbeid med Falstadsenteret i
Trøndelag.
For ytterligere informasjon om ARKIVETs
arbeid henvises til egen årsrapport som
ligger på hjemmesiden www.arkivet.no .

RESULTATREGNSKAP
Fortsatt drift Årsregnskapet viser
et overskudd på kr 277 291 for 2019.
Overskuddet blir avsatt til annen
egenkapital. Stiftelsen har god
egenkapital og lav risiko i driften.
Forutsetningene for fortsatt drift er
derfor tilstede.
Arbeidsmiljø/ytre miljø Arkivet
hadde for 2019 et totalt sykefravær på
3,38 % fordelt på 19,8 årsverk. Ansatte
i virksomheten har ikke vært utsatt for
ulykker eller fysiske skader. Stiftelsens
virksomhet forurenser ikke ytre miljø.
Arkivet er miljøsertifisert gjennom
stiftelsen Miljøfyrtårn.
Likestilling Arkivet vil i tråd med de
offentlige retningslinjer og intensjoner
om likestilling arbeide for å oppnå
ønskede mål resultater.
Pr. dags dato er det 20 ansatte i faste og
prosjektstillinger, 13 menn og 7 kvinner.
Pr. 31.12 er 4 av 9 faste representanter til
styret og 11 av Rådets 25 representanter
kvinner.
Andre forhold Det er etter det styret
kjenner til ikke inntrådt forhold etter
regnskapsårets utgang som har
betydning for stiftelsens stilling og
resultat.

Note

2019

2018

23 489 617

20 690 453

23 489 617

20 690 453

306 388

463 362

1, 3, 6

14 209 291

12 596 194

4

1 702 004

1 234 981

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

1, 2

Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

1, 3, 12

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

7077412

6315249

23 295 096

20 609 786

194 521

80 666

134 560

81 589

8 509

32

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt

10

Annen finansinntekt
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler

9

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

0

828

-61 259

40 931

1 668

36 993

119 889

304

82 770

4 222

277 291

84 889

Avsatt til pensjonsfond

200 000

0

Avsatt til annen egenkapital

77 291

84 889

277 291

84 889

Resultat av finansposter
Årsresultat

5

Overføringer

Sum overføringer

Kristiansand, den 24.02.2020

Norunn Tveiten Benestad
Styreleder

Gro Bråten
Nestleder

Ingrid Wisløff Jæger
Styremedlem

Rune André Sørtveit Frustøl
Styremedlem

Tor Hultmann
Styremedlem

Petter N. Toldnæs
Styremedlem

Tore K. Haus
Styremedlem

Kjetil Grødum
Styremedlem

Gunvor Andresen
Styremedlem

Audun Myhre
Direktør
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BALANSE
EIENDELER

BALANSE
Note

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler

Innskutt egenkapital

Immaterielle eiendeler

Bunden egenkapital

Note
5

Sum innskutt egenkapital

2019

2018

513 000

513 000

513 000

513 000

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

1, 4, 11, 12
1, 4
4

32 172 937

33 571 561

1 553 665

1 795 262

33 726 602

35 366 823

Opptjent egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

5

1 802 157

1 602 157

Annen egenkapital

5

4 589 425

4 512 133

6 391 582

6 114 290

5

6 904 582

6 627 290

8

2 038 950

1 348 950

12

31 218 993

29 241 993

31 218 993

29 241 993

Sum opptjent egenkapital
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap

1, 9

2 500 000

2 500 000

Lån til tilknyttet selskap

10

1 042 183

1 030 334

3 542 183

3 530 334

37 268 785

38 897 157

174 732

130 039

Sum finansielle anleggsmidler

Sum egenkapital
GJELD
Avsetning for forpliktelser

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Lager av varer og annen beholdning

Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

1

Offentlige tilskudd
Sum annen langsiktig gjeld

Fordringer
Kundefordringer

1

Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

855 658

113 446

Kortsiktig gjeld

307 108

477 681

Leverandørgjeld

988 265

184 390

1 162 766

591 127

Skyldig offentlige avgifter

532 705

873 040

6 121 587

5 860 490

7 642 557

6 917 920

Sum gjeld

40 900 500

37 508 863

Sum egenkapital og gjeld

47 805 082

44 136 152

Annen kortsiktig gjeld
Investeringer

Sum kortsiktig gjeld

Markedsbaserte aksjer

9

Markedsbaserte obligasjoner

9

0

19 343

7 307

1 056 359

7 307

1 075 702

9 191 491

3 442 128

Sum omløpsmidler

10 536 297

5 238 996

Sum eiendeler

47 805 082

44 136 152

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

2

7

Norunn Tveiten Benestad
Styreleder

Gro Bråten
Nestleder

Ingrid Wisløff Jæger
Styremedlem

Rune André Sørtveit Frustøl
Styremedlem

Tor Hultmann
Styremedlem

Petter N. Toldnæs
Styremedlem

Tore K. Haus
Styremedlem

Kjetil Grødum
Styremedlem

Gunvor Andresen
Styremedlem

Audun Myhre
Direktør
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.
Stiftelsen har videre fulgt opp relevante
bestemmelser i Foreløpig regnskapsstandard
for ideelle organisasjoner utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.
De unntaksregler som gjelder for små
foretak er anvendt der annet ikke er angitt i
regnskapsprinsipper.
Driftsinntekter og driftskostnader Tilskudd
inntektsføres i takt med bruken av midlene.
Inntekter knyttet til levering av varer og tjenester
inntektsføres på leveringstidspunktet. Kostnader
medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs.
at kostnader medtas i samme periode som
tilhørende inntekter inntektsføres.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av
eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie
eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.

Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales
innen et år er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi når
verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp
på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler.
Postene det gjelder vil være blant de postene
som omhandles nedenfor.
Varige driftsmidler Varige driftsmidler
avskrives over forventet økonomisk levetid.

Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.

NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, PENSJON M.M.

Aksjer Investeringene blir nedskrevet til virkelig
verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.
Varer Varer er vurdert til det laveste av
anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Lønninger

Fordringer Kundefordringer 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. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke antatt tap.
Pensjoner Pensjonsordninger finansiert
via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Forpliktelsen er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller
som pensjonskostnad og klassifiseres
sammen med lønnskostnader.

8 986 785

1 784 980

1 694 682

Pensjonskostnader

1 693 988

1 682 193

290 787

232 535

14 209 291

12 596 194

Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk: 19,36
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

Adm. direktør

Styre

Lønn

917 202

68 000

Pensjonsutgifter

100 666

Annen godtgjørelse

Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2019 utgjør kr 42 750 eks. mva I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 56 144 eks. mva, som inkl teknisk utarbeidelse
for offentlig årsregnskap, noter, revisors rapport vedr momskompensasjon og revisors beretning til prosjektregnskap og annen bistand.

NOTE 4 ANLEGGSMIDLER
2019

2018
539 196

Salg bøker, dvd. O.l

133 119

103 048

Anskaffelseskost 01.01.19

Salg av tjenester og sponsorinntekter

205 383

114 683

Året tilgang

Sum salgsinntekter

902 865

756 928

Anskaffelseskost 31.12.
Akk. avskrivinger 31.12.

Inntekter husleie og lokalleie

219 150

201 250

0

107 402

Bygninger og tomter

Driftsløsøre, inventar
o.l.

Nybygg under
oppføring

Sum

11 919 954

3 335 135

34 064 531

49 319 620

61 783

0

61 783

11 919 954

3 396 918

34 064 531

49 381 403

11 613 116

1 843 253

2 161 133

15 617 502

37 300

0

0

37 300

269 538

1 553 665

31 903 398

33 726 601

33 187

303 380

1 365 437

1 702 004

30 år

0-5 år

50 år

Grunnkapital

Egenkapital m. selvpålagte restriksjoner

Annen egenkapital

Sum egenkapital

Pr. 31.12.2018

513 000

1 602 157

4 512 133

6 627 290

513 000

1 602 157

4 512 133

6 627 290

200 000

77 291

277 291

1 802 157

4 589 425

6 904 582

Akk. nedskrivinger 31.12.
Bokført verdi per 31.12. 19

219 150

308 652

15 834 000

12 163 000

Fylkeskommunale driftstilskudd Vest-Agder

618 000

455 000

Fylkeskommunale driftstilskudd Aust-Agder

352 000

148 000

1 030 244

731 049

523 000

906 364

Statlige driftstilskudd - Kompetanse Norge

Kommunale driftstilskudd fra kommuner på Agder
Tilskudd til nybygg*
Andre tilskudd prosjekt

Årets avskrivinger
Økonomisk levetid

Fast teknisk installasjon er inkludert i anskaffelseskost Nybygg med kr 8,5 millioner.
Avskrivningssats fast teknisk installasjon er 10% .

1 490 801

1 682 847

Tilskudd KS

800 000

1 482 709

Merverdikompensasjon

538 544

439 480

Gaveforsterkning

180 000

475 000

21 585 740

18 483 449

702 587

1 030 966

Pr. 01.01.2019

298 425

110 458

Årets resultat

1 001 012

1 141 424

23 489 617

20 690 453

Sum inntektsførte tilskudd
Gaver til Krigsseilere
Øvrige gaver
Sum gaver
Sum driftsinntekter

17 923

Pensjon. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsen har ytelsesbasert pensjonsforsikring i KLP, se note 6.
Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

564 363

Sum leie og viderefakturering

2018

10 439 536

Inntekt omvisning og bevertning

Viderefakturering

2019

Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser

NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter består av

LØNNSKOSTNADER

NOTE 5 EGENKAPITAL

Pr 31.12.2019

513 000

Annen kortsiktig gjeld. Prosjektmidler, som er mottatt som forskuddsbetaling, og som skal benyttes senere pr 31. 12. 2019 er på kr 4 263 542.
Beløpet inngår i annen kortsiktig gjeld.
*Tilskudd til nybygg, se note 12.

30 ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER

ÅRSRAPPORT 2019 31

NOTE 6 PENSJONSKOSTNADER OG – FORPLIKTELSER

NOTE 10 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ETT ÅR

Stiftelsen har pensjonsordning som omfatter i alt 20 aktive personer. I tillegg kommer oppsatte og pensjoner. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging
organisert i KLP. Denne finansieres over selskapets drift. Forpliktelsen er ikke balanseført.

Årets pensjonspremie, som er kostnadsført

1 030 334

Sum langsiktige fordringer

1 042 183

1 030 334

2018

1 849 340

1 815 772

353 375

306 936

46 439

49 936

1 964 651

1 686 597

38 535

33 087

1 369 447

-189 571

2019

2018

4%

4%

2,97%

2,97%

Innbetalinger av tilskudd

4,50%

Kompetanse Norge

Årets innbetaling til egenkapitalinnskudd
Avkastning på pensjonspremiefond
Beregnede pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift pr 31.12. for Stiftelsen Arkivet

2018

1 042 183

2019
Estimert andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd 31.12.
Saldo premiefond 31.12.

2019
Lån til tilknyttet selskap*

*Herav 0,5 % rente kr 11 849 for året 2019. Lånet er ikke pantesikret.

NOTE 11 BEVARINGSVERDIGE EIENDELER
Vesterveien 4, Kristiansand er bevaringsverdig eiendom og følgende klausul er tatt inn i skjøtet på eiendommen:
“Bygningen er erklært verneverdig. Kjøper og fremtidige eiere forplikter seg til å legge alle tiltak som omfatter bygningens eksteriør, lesesal og
trapperom frem for fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune, eller annen antikvarisk myndighet, for godkjenning. Denne heftelsen kan ikke
avlyses uten samtykke fra Riksantikvaren.”

I pensjonsforpliktelsene er arbeidsgiveravgift ikke medtatt
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering
Forventet avkastning på fondsmidler

4,50%

NOTE 12 OFFENTLIGE TILSKUDD TIL NYBYGG OG RENOVERING
2016

Vest-Agder FK

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger
innen forsikring.

Aust Agder FK

500 000

Kr.sand kommune
TOTALT

NOTE 7 BANKINNSKUDD
Bundet skattetrekkinnskudd bank utgjør pr 31. 12. 2019 kr 388 456 og som dekker skyldig skattetrekk pr 31.12. 2019.

NOTE 8 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Avsetning for forpliktelser består av:
2019

2018

Vedlikeholdsfond

1 958 950

1 258 950

Avsetning for forpliktelser

1 958 950

1 258 950

2017

15 000 000

2018

2019

3 400 000
2 000 000

4 000 000

2 000 000

8 000 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

5 000 000
15 500 000

TOTALT
18 400 000

7 500 000

5 000 000
7 900 000

2 500 000

33 400 000

Investering i nybygg pr 31.12.19 er kr 35 722 126 , inkl inventar og kunst med kr 1 657 594, se note 4.
Det er kostnadsført kr 751 643 i renovering av gammel bygnigsmasse av tilskuddene i 2016.
Avskrivingen av nybygg begynte i juni 2018 etter ferdigstilling
Stiftelsen har fått bevilget følgende tilskudd til nybygg og renovering:
Offentlige tilskudd som er utbetalt til nybygg og renovering pr 31.12.19 er totalt kr 33 400 000.
Offentlige tilskudd perodiseres over byggets levetid og medtas som langsiktig gjeld i årsregnskapet.
Langsiktig gjeld pr 31.12.19 er kr 31 218 993.
Årets inntektsføring er kr 523 000.

Vedlikeholdsfond er avsatt i samsvar med stiftelsens vedlikeholdsplan i samsvar med regnskapslovens § 4-1 er det i år avsatt kr 700 000.
Avsetningen på kr 1 958 950 representerer utsatt vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen. Avsetning vil bli reversert fremover i samme
forhold som vedlikeholdsarbeidet kostnadsføres.

NOTE 9 INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP, MARKEDSBASERTE
AKSJER OG OBLIGASJONER
Tilknyttet selskap:
Vesterveien 6 AS, Kristiansand, eierandel og stemmeandel er 50 %,
egenkapital pr 31.12. 2019 er kr 4 034 253* og underskudd 2019 er kr 17 421.*
Aksjene er balanseført til kostpris kr 2,5 millioner.
*Beløpene er ikke revisorgodkjent.
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner:
Aksjer er solgt ut.
Børsnotert obligasjon er vurdert til børskursen pr 31.12. 2019.
Verdireduksjon på markedsbasert obligasjon er kostnadsført i 2019.
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ANSATTE / RÅDET / STYRET
ANSATTE PR. 31.12.19
Audun Myhre
Thomas V.H. Hagen
Gro Kvanvig
Riina Upsal
Kjetil Grødum
Bjørn Tore Rosendahl
Stine Skjæveland Laursen
Eystein Ellingsen
Georg Kristoffer Fjalsett
Simen Zernichow
Omar Sadiq
Stein Christian Salvesen
Kai Erland
Linn Maria Larsen
Lena Sannæs
Ingunn Tønnevold Hansen
Vale Klingsheim
PROSJEKTANSATTE PR. 31.12.19
Solveig Hessaa-Szwinto
Tormod Christiansen
ANDRE ENGASJEMENT PR. 31.12.19
Tor Johannessen
Sylvi Moldal
Knut Nicolai Myhre

RÅDET
Leder:
Nestleder:

Tor Wennesland
Hanne Sophie Greve

Medlemmer:
Åse Lill Kimestad
Aud Blattmann
Harald Sødal
Hanne Haaland
Kirsti Mathisen Hjemdahl
Sylfest Lomheim
Inger Turid Tonstad
Terje Næss
Bjørn Robstad
Arne Thomassen
Finn Holmer Hoven
Arne Eilertsen
Rita Johnsen
Eva Bergh
Eva Kvelland
Anette Storeide
Mette Gundersen
Lars Erik Lyngdal
Carl Viggo Axelssen
Jan Jørg Tomstad
Helge Hovland
Arne Laudal
Tor Sommerseth

STYRET
Norunn Tveiten Benestad
Gro Bråten

Styreleder
Nestleder

Ingrid Wisløff Jæger
Petter N. Toldnæs
Gunvor Andresen
Rune Andrè Frustøl
Tore K. Haus
Kjetil Grødum
Tor Hultmann

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Inger Turid Tonstad
Hanne Haaland
Vidar Lynnes
Aslaug Kristiansen
Elisabeth Attramadal
Johan Fredrik Key Berntsen
Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh
Riina Upsal
Inger Berit Mjølund

Vara for Norunn Tveiten Benestad
Vara for Petter Toldnes
Vara for Ingrid Wisløff Jæger
Vara for Gunvor Andresen
Vara for Tore K. Haus
Vara for Rune Andrè Frustøl
Vara for Gro Bråten
Vara for Kjetil Grødum
Vara for Tor Hultmann

Audun Myhre

Direktør/sekretær for styret
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DESIGNPILOT AS

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
Vesterveien 4, 4616 Kristiansand
t: +47 38 10 74 00
e: kontakt@arkivet.no
w: arkivet.no

