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KunstSkansens årsberetning  2020 - 2021

KunstSkansen er en kunstnerorganisasjon som er registrert i enhets- og 
frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsnr : 998288959

KunstSkansen holder til på Blaker Skanse i Lillestrøm kommune.

formål

KunstSkansens formål er :

å legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av billedkunst og 
kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse. 

å bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom billedkunstnere 
og kunsthåndverkere.

å bidra til samarbeid med andre aktører på Blaker Skanse.

å bidra til at Blaker Skanse blir et attraktivt sted å besøke.

Status

Fra 01.01. 2020 framleier KunstSkansen Artilleribygningen, Smia og arealet som benyttes 
til Galleri Blaker Skanse, av Lillestrøm kommune, via en langsiktig leiekontrakt. 28 
kunstnere har atelier Blaker Skanse. Det er en økning på 5 kunstnere. Det betyr at full 
utleiekapasitet er nådd.

Styrets arbeide i perioden

Styret har hatt 14 styremøter i året som har gått, i tillegg til 4 arbeidsmøter.
Styrets arbeid har, vært preget av nye samværs- og møteformer, som følge av 
koronapandemien. Digitale møter på Zoom og Teams er blir normalen. Årsmøtet for 
2019 ble f.eks. effektivt gjennomført på Zoom. 

Flere omfattende prosjekter har stått i fokus i 2020.

* Kulturrådet har innvilget KunstSkansen kr 500 000, basert på søknad om kr 950 000, til 
oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler, infrastruktur og tekniske fasiliteter.
Det har vært utført en rekke tiltak i både Artilleribygget og Smia bygget, i tråd med 
et av KunstSkansen´s målsettinger om å tilrettelegge for produksjon av 
Kunst/kunsthåndverk i de lokaler som organisasjonen disponerer, og forbedre 
arbeidsforhold og HMS krav til leietagerne. En annen målsetning har vært å
tilrettelegge lokalene på en slik måte at det ble arbeidsplasser for flere kunstnere.

Arbeidet er nå avsluttet, og utført arbeide kom på kr 606 743, og underskuddet på kr 
106 743 er dekket opp av KunstSkansen. Styret har utarbeidet en 14 siders rapport til 



Kulturrådet som angir alle utførte tiltak, og rapporten samme med 
prosjektregnskapet og revisors bekreftelse er sendt Kulturrådet, og rapporten vil bli 
distribuert til KunstSkansens medlemmer og til sentrale personer i Lillestrøm kommune 
og viken fylkeskommune.                      

* Galleri Blaker Skanse er oppgradert med ytt gulvbelegg og romutvidelse. Tiltaket har 
vært gjennomført med støtte fra Kulturrådet med kr 130 000. Gulvbelegget er lagt, og 
ble et godt løft for gallerirommet. Rapport til kulturrådet er ferdig og klart til 
rapportering.                                                                                                       

* Skallsikring av Galleri Blaker Skanse, i samarbeid med Verisure, i tillegg til ny 
sikkerhetsdør. Tiltaket er finansiert med egne midler.  Skallsikringen i galleriet gir økt 
trygghet og fungerer godt, etter litt innkjøringsproblemer.

* KunstSkansen har søkt midler hos Lillestrøm kommune og Kulturrådet til digital 
markedsføring, og venter nå på svar fra Kulturrådet etter at Lillestrøm kommune 
innvilget støtte til halve prosjektet.

* Utvikling av kommunikasjonsplattform, i samarbeid med Hilde Herming. Arbeidet 
med kommunikasjonsplattform er underveis. Det er avholdt flere workshops, med og 
uten Hilde Herming. Husmøtet holdes orientert. Veien videre er å lage en praktisk 
kommunikasjonsplan. 

* Framtidig driftsmodell for Blaker Skanse. Dialog med kommunen og Dinamo. 
Kommunikasjonsbyrået Dinamo fikk i oppdrag av Lillestrøm kommune å utrede 
framtidig driftsmodell for Blaker Skanse. På bakgrunn av flere konseptskisser byrået har 
lagt fram, siden høsten 2020, har KunstSkansen levert skriftlige kommentarer til Dinamo 
og kommunens prosjektgruppe. Det er blant annet påpekt at KunstSkansen i veldig 
liten grad har blitt involvert i prosessen, og at vi mener idé-grunnlaget er for spinkelt.

* Etablering av kjøkken og flerbruksrom i Smia, er godt i gang. Tiltaket er finansiert med 
egne midler og antas ferdigstilt i løpet av 2021.

* Innledende samarbeid med Viken. Møte med kulturledelsen i Viken fylkeskommune i 
januar 2021, og styret vil jobbe videre mot målsettingen å få fast driftsstøtte. 

* Innledende samarbeid med Guttormsgaards Arkiv, v/ styreleder Ellef Prestsæter.

Aktiviteter

Året begynte optimistisk med utstillingen RENNINGER i Galleri Blaker Skanse 18. 
januar, medvirkende 4 av KunstSkansens egne kunstnere; Inge Jensen, Sofia Kayofilis, 
Sissel Aurland og Alf Chr. Samuelsen, med Arne Rygvold som initiativtaker og kurator.                                                   
Utstillingen ble avløst av det nye konseptet "Prosjektrom", som er et tilbud for en eller 
flere kunstnere å benytte galleriet som arbeidsrom 1 mnd. Publikum får mulighet til å 
følge kunstnerens arbeidsprosess i helgene + en avsluttende utstilling. Første kunstner 



var Berit Rytter Hasle. Dessverre ble prosjektet brutalt avbrutt etter få dager av 
Koronapandemiens inntog. 

Det ble starten på mange kanselleringer og utsettelser av utstillinger og annet 
program. Det ble også starten på en gradvis endring av samværsformer, sosialt og 
formelt. Det ble tidlig klart at Kulturskolens årsutstilling og sommer-utstillingen stod i 
fare, og ingen av dem lot seg gjennomføre etter planen. 

Den nye situasjonen førte til nye ideer.                                                                                     
Toril Wik tok til orde for å vise kunst utendørs pga restriksjonene. Forslaget fikk positiv 
respons fra flere av kunstnerne, blant annet Sissel Aurland og Alf Chr. Samuelsen. 
Dette utviklet seg raskt til prosjektet UTE, og var sterk inspirert av Land Art. Flere 
eksterne Land Art kunstnere ble involvert i planene. Interne kunstnere ble oppfordret 
til å levere prosjekt-forslag, som ble juryert eksternt. UTE søkte finansiering hos 
Kulturrådets koronamidler, og fikk avslag. De interne bidragene ble vist under Den 
Store Kunstdagen 19. september. Dagen ble arrangert i samarbeid med Akershus 
kunstsenter som produsent og Lillestrøm kommune som initiativtaker. Kunstnerne 
hadde åpne verksteder, det var skulpturverksteder og tegne/male workshop for 
barna og i Galleri Blaker Skanse ble utstillingen med Harr og Haanes vist.

KunstSkansens handlingsplan 2020 - 2021

Mål Å utvikle et godt arbeidsmiljø på Skansen. Ansvaret hviler på alle leietakerne.

resultat :  I prosess

Mål Sikring av Galleri Blaker Skanse. Etablere innbruddsalarm i samarbeid med 
Verisure. Tilbud fra Verisure godkjent i styret. Realisering forutsetter bl.a. montering av 
dør på avsatsen nederst i trappa til galleriet.

resultat :  Alarmsikring og montering av ny dør realisert.

Mål Å legge nytt gulv i galleriet i løpet av april. Endringer vedr. lys og tak utsettes. 

resultat :  Nytt gulvbelegg realisert.

Mål Å utvikle praktisk markedsstrategi, LOGO og mal for annonser og 
utstillingsplakater.     

resultat :  Ikke realisert. KS har fått innvilget støtte på 50% av finansiering fra Lillestrøm
kommune, og har p.t inne en søknad hos Kulturrådet på resterende 50% av 
finansieringen.

Mål Å utvikle driftsmodell for håndtering av henvendelser, visninger, generelt tilsyn, 
ivaretakelse av daglige gjøremål, formidling og galleridrift. 

resultat :  Ikke realisert. Alle oppgaver er foreløpig prosjektbasert. Jobber med å få 
langsiktig fast driftstilskudd og søker midlertidig driftstilkudd.



Mål Søke midler til etablering av rullestolheis i galleriet, i henhold til universell 
utforming.

resultat : Ikke realisert. Befaring fra Stannah er gjennomført. Antydet pris, kvart million.

Mål Etablere mobilt bredbånd, for alle eller knyttet til ett av husene. Utredning av 
den enkeltes behov og hvordan dette finansieres, meldes inn til husmøtet. 

resultat : Ikke realisert. Flere priser innhentet. Kostbart. Saken er lagt på is inntil videre.

Mål Videreutvikling av fellesverksteder, så som lakk, sveis, gips/betong og analogt 
foto. 

resultat : Realisert fellesverksted for gips/betong ifbm midler fra Rom for Kunst. Lakk 
og sveis noe utredet. Stopp i kommunen. Fotorommet mangler ventilasjon og kan 
ikke realiseres før det er utbedret.

Mål Å utvikle utstillingsplaner for galleriet og andre kunstrelaterte aktiviteter for 
2021og 2022. 

resultat :  Delvis realisert. Mye endring av program pga. korona.

Mål Å utvikle sponsorstrategi. 

resultat :  Ikke realisert utover at har mottatt støtte fra lokale banker.                                                                                                                 

Mål å utvide antallet kunstnere til rundt 30, forutsatt tilrettelegging av lokaler  

resultat : KunstSkansen har ikke fått leie hele Skansen, men to bygg, og det medfører at 
målet om 30 ikke er mulig. Betydelige fysiske inngrep har gitt plass for 4 nye kunstnere i 
Smia.

Mål at inntektene av framleievirksomheten, blir erstattet av andre inntekter, dersom 
leieinntektene forsvinner fra 1. januar 2020.                                         

resultat : KunstSkansen leier to bygg fra 1.1.2020, og ikke hele Blaker Skanse. Dette har 
medført at KunstSkansens inntekter er halvert. Styret jobber med å få fast driftsstøtte.

Mål Å pleie regelmessig kontakt med Lillestrøm kommune, særlig etatene kultur og 
eiendom, for å bidra til bærekraftig utvikling og forvaltning av hele Blaker Skanse. 

resultat :  KunstSkansen opplever å ha en god dialog med Lillestøm kommune. KS er 
representert i kommunens prosjektgruppe, som har ansvar for å utarbeide innstilling til 
kommunestyret vedrørende framtidig driftsmodell for Blaker Skanse, i samarbeide 
med Dinamo som har fått oppdraget fra kommunen.

Mål Å bedrive lobbyvirksomhet rettet mot Viken, Kulturrådet, Kulturdep., 
fagorganisasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, presse og næringsliv.



resultat :  Første møte med politisk og administrativ kulturledelse i Viken, januar 2021.
KunstSkansen har hatt et vellykket møte med politisk og adm. kulturledelse i Viken 
(januar), for orientering om KS´s arbeid og planer. Spørsmålet om representasjon ble ikke 
reist.

Utstillinger i Galleri Blaker Skanse 2020

Renninger:  Aurland, Karyofilis, Jensen,  Samuelsen   jan./ febr.  GJENNOMFØRT

Prosjektrom:  Berit Rytter Hasle mars / april    AVBRUTT

Kulturskolens årsutstilling    mai    AVLYST

Sommerutstilling: Greta Gjøl Hagen og Bjørnulf Dyrud   juni / aug.  UTSATT til sept 2021

Gisle Harr og Christopher Haanes    sept.   GJENNOMFØRT

Ingvild Gjeldswik, Tor Børresen, Snorre Ytterstad   okt.   UTSATT til okt. 2021

Møteutstilling:  Nina Staff og Stig Marlon Weston   nov. / des.   UTSATT til april 2021

Kommentarer til regnskapstallene

Årsregnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 347 732 som foreslås dekket fra 
egenkapitalen. Årsaken til underskuddet er todelt; det er benyttet egne midler til å
oppgradere sikkerheten i Galleri Blaker Skanse i 2020 og egenfinansiering av deler av 
oppgraderingen som er støttet av Kulturrådet. 

Noen av midlene som ble mottatt fra Kulturrådet i 2019 er benyttet i 2020, og forklarer 
delvis at det var et overskudd i 2019 og et underskudd i 2020. 

Andre forhold

KunstSkansen har heller ikke i 2020 hatt fast ansatte. Løpende arbeidsoppgaver 
har vært utført av styremedlemmene. Som prosjektledere for ulike utstillinger 
og vedlikeholds- og oppgradringsprosjekter, har også leietakere som ikke er 
medlem av styret vært engasjert til avtalt honorar eller en timepris på kr 350. 
Styrets leder har en fast godtgjørelse på kr 60 000 pr år. 

KunstSkansen praktiserer likestilling. Styret har i perioden bestått av 3 kvinner og 3 
menn. 

KunstSkansen forurenser i liten grad det ytre miljø.



Blaker, 25. mars 2021

______________________ _______________________
Anne Brith Strømnes Arne Rygvold
Styremedlem (uavh.) styremedlem(leietakerrepr.)

______________________ _______________________
Alf Chr. Samuelsen Astrid Maria Heimer
nestleder (leietakerrepr.) styremedlem (NK,StorOslo repr.)

_____________________ _______________________
Sissel Aurland for Toril Wikesland, vara Kristian Wølner
Styremedlem (BOA-repr.) styremedlem (Lillestrøm komm. repr.)






   

  
  
  

  
   
    
  

  



  
  
  

  

  



     
   
  

 






   

  



  
   
  

   

  

  

 






   





  
  

  





  
   
   
  

  

  


 

 
 










   




 




     

   

             
 

      

  

  

  

  

  

   

  

     

     

       

  

   

    

 
                 


                 
      




     

   

             

    

                 
         







































Unic Revisjon AS

Medlem av Den norske Revisorforening
Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

post@unicrevisjon.no
www.unicrevisjon.no

Foretaksregisteret: 999 327 885 MVA

Til årsmøtet i Kunstskansen

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Kunstskansens årsregnskap som viser et negativt aktivitetsresultat på NOK 347 
732. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, oppstilling over endringer i 
egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og 
plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og 
forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder 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 organisasjonens 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.

mailto:post@unicrevisjon.no
http://www.unicrevisjon.no
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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 lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

Det henvises til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av 
revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 27. mars 2021
Unic Revisjon AS

___________________
Herman Olav Grøv
statsautorisert revisor 


