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Neste side: 
Til tross for omfattende innskrenkin-
ger i våre aktiviteter, har det vært 
et innholdsrikt år ved Nord-Troms 
museum. 

Året 2020 begynte lovende for Nord-Troms museum. Museet inngikk 
bookingsavtale med Visit Lyngenfjord og skulle inngå avtale med Finnair. Museet 
merket økende besøkstall og bestillinger allerede i januar. Denne positive  
utviklingen ble avbrutt av pandemien som stengte museet i flere måneder.  
Museet var nødt til å finne nye måter å formidle regionens historie og kultur. Det ble 
utviklet digitale løsninger som viste seg å være suksessfulle. Til tross for utfordringer  
knyttet til pandemien, har museet hatt et spennende år i 2020.

Midt i pandemien fikk museet et nytt styre med Ingrid Lønnhaug som ny 
styreleder. Det nye styret begynte sitt arbeid i mai. Museet takker Nils Harald Alm, 
Anne Dalheim og Tor Mikalsen for godt samarbeid de siste fire årene. I mars 2020 
ansatte museet en ny mangfoldsformidler i 60 % midlertidig stilling. I oktober 
kunne museet gjøre denne stillingen fast etter at statsbudsjettet 2021 ble klart. 

Nord-Troms museum har blitt mer bevisst sin rolle som et mangfolds- 
museum og utvider inkluderingsarbeid til å gjelde stadig nye minoritetsgrupper 
uten å glemme regionens samiske, kvenske og norske kultur og historie. I tillegg 
ansatte museet to personer i prosjektstillinger. Nord-Troms museum vil fortsette 
sitt arbeid å bli en moderne og relevant samfunnsengasjert institusjon også i de 
kommende årene. 

Vi takker alle våre samarbeidspartnere i det spesielle året 2020!
 
Kaisa Maliniemi
Museumsdirektør

Forord
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Under:  
Samarbeidet med Framtid i Nord 
resulterte i utgivelsen av boka 
"Våre falne fra Nord-Troms 1940-
1945".

Under:  
Fra åpninga av den  
kulturhistoriske skjermen på 
Skjervøy. 

2. verdenskrig er et tema som engasjerer lokalbefolkningen i Nord-Troms. 
Krigen er et tidsskille, både i våre fysiske omgivelser og i folks bevissthet. Helt 
siden Nord-Troms museum ble etablert, har formidlingen av krigshistorien vært 
ett av våre fokusområder. I dag har museet en ansatt i 50% stillingen som for- 
midler av krigshistorie. 

I 2020 markerte vi at det var 75 år siden frigjøring av Norge. Gjennom et 
fellesprosjekt med våre eierkommuner, fikk museet 110 000 i tilskudd fra Troms 
fylkeskommune og Sparebank1 Nord-Norge til å utvikle digitale videofortellinger 
om de fra regionen som mistet livet under krigen. Dette skulle etter planen vises 
på skjermer som skulle stå i det offentlige rom i perioden 08. – 17. mai, men grun-
net pandemien, ble åpningen av skjermene utsatt til høsten 2020. 

I stedet valgte vi å markere 75 år siden frigjøringa gjennom en serie artikler 
i et samarbeid med regionavisa Framtid i Nord. Temaet var «Våre falne 1940-
1945». Gjennom 12 artikler som ble trykket i perioden 12. mai til 16. juni, ble 
historiene om de 57 fra regionen som mistet livet fortalt. Artikkelserien ble svært 
godt mottatt, og nådde ut til mange – i tillegg til publisering på nett, stod samtlige 
artikler på trykk i papiravisa med et opplag på 4000 for hver utgave. Høsten 2020 
bestemte vi oss for å gi ut artikkelsamlingen i bokformat, og boka «Våre falne fra 
Nord-Troms 1940 – 1945» kom for salg i slutten av november 2020. 

Skjermene som var planlagt åpnet i mai 2020, ble satt opp i alle våre seks 
eierkommuner den første uka av oktober. Ordførerne stod for avdukingen som på 
grunn av smittevernhensyn ble sendt digitalt over nett. Den første måneden viste 
skjermene en video om krigsfanger i de respektive kommunene, mens museets 
samlinger av julekort ble tema i desember. Vi fortsetter å dele ulike innhold fra 
regionens mangfoldige historie i tiden fremover.

1. 75 år siden freden kom til Norge
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Nord-Troms museum tok initiativet til å søke midler til pilotprosjektet  
«Privatarkiver i museene i Troms». Prosjektet fikk bevilget 400 000 kroner av 
Riksarkivarens utviklingsmidler for 2020. Projektets mål har vært å samordne 
privatarkiver i regionen Troms. I løpet av prosjektperioden ble det opprettet et 
arkivfaglig nettverk mellom aktørene som skulle diskutere hvordan nettverket skal 
organiseres fremover for å sikre kontinuitet i samarbeidet. 

I tillegg ble arbeidet med en regional bevaringsplan for Troms satt i gang. 
De tidligere kartlegginger av den bevarte privatarkivbestanden i Troms ble opp- 
datert, og det ble utført bestands- og samfunnsanalyser over den bevarte  
privatarkivbestanden. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med museene 
i Troms og Finnmark fylkesbibliotek med Nord-Troms museum som ansvarlig  
institusjon. Statsarkivet i Tromsø bistod med arkivfaglige råd og ga arbeidslokaler 
til rådighet under prosjektperioden.

Nord-Troms museum bidrog sammen med andre museer i Troms og Troms og 
Finnmark fylkesbibliotek med til sammen 100 000 kroner. 

3. Digital formidling

2. Arkivprosjekt

Nord-Troms museum informerer og formidler på mange digitale flater gjen-
nom tekst, bilde, video og lyd. Vår største kanal er hjemmesiden, ntrm.no, etter-
fulgt av vår Facebook-side, @nordtromsmuseum. 

Nettside – ntrm.no 

Hjemmesiden informerer om museets virksomhet, anlegg, pågående arbeid, 
publiseringer og prosjekter. Bildearkivet i digitalt museum og museets nettbutikk 
er våre kommersielle tilbud digitalt. 

I 2020 ble det skrevet 21 nyhetssaker på nettsiden. Annet arbeid består 
av oppdatering av kontaktinfo, utvikling av /utforsk og salg i nettbutikk. Årets 
største publikasjon er en ny side tilegnet 2. verdenskrig og de lokale som hjalp Jan  
Baalsrud flykte fra tyskerne. Siden inneholder dokumentaren «De reddet hans liv», 
av Åsmund Bjørn. 

https://ntrm.no/utforsk/nettpublikasjoner/dokumentar-de-reddet-hans-liv-om-
-jan-baalsruds-hjelpere/
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Aktivitet og brukere

Ntrm.no har hatt 31339 unike visninger i løpet av 2020.  De mest besøke 
sidene er forsiden, etterfulgt av vår fotosamling og kontaktinformasjon. Vi kan 
også se at nettsidens infomateriale om museets anlegg og publikasjoner er godt 
besøkt.

Facebook - @nordtromsmuseum

Facebook-siden er vår mest brukte kanal. I løpet av året har antallet følgere 
økt med over 200 unike brukere. 



 1 0

Facebook-siden er vår mest brukte kanal. I løpet av året har antallet følgere 
økt med over 200 unike brukere. 

Museet har publisert 161 innlegg. Bildene under viser tall for rekkevidde 
(antall unike brukere nådd, gul bar) og aktivitet (kommentarer, delinger) for utval-
gte innlegg.  Vårt mest populære innlegg var nyheten om Lise Brekmoes bok «Våre 
falne», utgitt av Nord-Troms museum. 

Vi jobber for et attraktivt og variert innhold og får god respons på innlegg 
med videosnutter. Også innlegg om digitale aktiviteter, som strømming av filmer, 
nådde mange. 
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Arrangementer og nyheter deles på Facebook. Utstillingen «Alle mine rein 
kjenner jeg» vakte mye engasjement. Til tross strenge restriksjoner har museet 
opprettet 17 arrangementer på Facebook, noen av disse ble gjennomført fysisk 
og mange digitalt. Rekkevidden på 20100 unike brukere viser at vi når ut til et 
stort publikum. 

Andre kanaler: 

Instagram @nordtromsmuseum: Sosialt media med mål om synliggjøring.
Youtube @NTRMVideo: Video - deling og lagring. 
Soundcloud – Nord-Troms museum: Lyd - deling og lagring. 

Oppsummering av 2020:

Platform    Innlegg  Rekkevidde 
Instagram    49  1996 (likerklikk)
Youtube   5  2585 (visninger)
Soundcloud    3  657 (visninger)
Facebook   161  150806 (rekkevidde)
Facebook, arrangement  17  20100 (rekkevidde)
Nettside      39896 (visninger)

Over til venstre:
Digital formidling skapes på Tørfoss 
våren 2020. 

Over til høyre:
Intervjuinnspilling på Markedsplas-
sen i Skibotn. 
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Over til venstre:
Nord-Troms museum deltok på 
utdanningsmessa på Nord-Troms 
VGS. 

Over til høyre: 
Fra lansering av bok om fotograf 
Annie GIæver fra Havnnes. 

4. Fornying

Halti består av et tverrfaglig miljø, med tyngdepunkt til næring, kultur og 
natur. Alle enhetene er presentert i en ledergruppe i Halti SA og har som mål 
å bruke den tverrfaglige kompetansen som ligger i Halti, slik at nye synergier 
og aktiviteter løftes frem, og at miljøets rolle som fyrtårn i regionalt utviklings- 
arbeid videreutvikles. Flere NTRM utviklingsprosjekter er knyttet til samarbeid 
med kunnskapsinstitusjoner på Halti. 

Nord-Troms museum er medlem av ICOM og Norges Museumsforbund og 
følger deres retningslinjer i forhold til forsking, formidling, forvaltning og fornying.

Nye formidlingsmåter

Arbeidet med digital formidling startet allerede 1. mars da en ny ansatt i 50% 
stilling begynte som mangfoldsformidler og 10% stilling som informasjonsmed- 
arbeider. Etter at Covid-19 stengte Norge og alle museene i mars 2020 fant vi 
ut at vår eneste mulighet for å nå publikum og være synlig var å satse på digitale  
formidlingsløsninger enda sterkere enn før. Formidlings- og møtevirksomhet på 
digitale plattformer er blitt en hverdag på Nord-Troms museum.

Økt satsing på digital formidling startet allerede 1. mars da en ny ansatt i 
50% stilling begynte som mangfoldsformidler og 10% stilling som informasjons- 
medarbeider. Da Covid-19 stengte museet i mars 2020 var det gjennom digitale 
formidlingsløsninger vi kunne nå publikum og være synlig. Formidlings- og møte-
virksomhet digitalt er blitt en hverdag på Nord-Troms museum.
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Utviklingsarbeid

• Halti SA utviklingsprosjekt
I 2018 fikk Halti SA kr. 1 mill. i støtte fra Troms fylkeskommune til et 2-årig

publikumsutviklingsprosjekt. Halti SA er forankret i «tre stammers møte», noe 
som vil bli synlig i det framtidige arbeid. Målet med prosjektet er å bygge konkret 
verdiskaping og utvikling i form av tjenester og tilbud som benytter infrastrukturen 
og fasiliteter som ligger i dagens Halti. Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2020.

• Forprosjekt «Villakssenter»
I 2019 startet arbeidet med å etablere villaksenter i Nordreisa. Villakssentret 

forankres lokalt med en styringsgruppe som favner om grunneiere, fiskeberettige, 
Nordreisa kommune og fagenhetene på Halti: Nord-Troms museum, Halti kvenkul-
tursenter og Halti nasjonalparksenter. Prosjektet har mål om å knytte det nye 
villakssenteret til fagmiljøene på Halti - Nord-Troms museum inkludert. Synergiene 
rundt dette vil gi positive ringvirkninger, blant annet styrkes kunnskap, attraksjoner 
og formidling for alle enheter som deltar. 

• ICOMs Code of Ethics
Nord-Troms museum er med i ekspertgruppe som arbeider for å konkreti-

sere ICOMs museumsetiske regelverk ved norske museer. Arbeidet begynte høsten 
2019 og blir ferdig i 2021. Arbeidet ledes av Norsk ICOM og Norges Museums-
forbund.

5. Forskning, dokumentasjon og kunnskapsutvikling

Nord-Troms museum er en kunnskapsinstitusjon som skal drive forsknings- 
og utviklingsarbeid på forskjellige måter. Dette skal sees i sammenheng med 
museets andre oppgaver: innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling. 
De ulike oppgaver er avhengige av hverandre. Museet arbeider hele tiden med 
kunnskapsutvikling gjennom utstillinger, publikasjoner, foredrag og prosjektar-
beid. Museet ønsker å gjennomføre prosjektarbeid, dokumentasjonsarbeid, fore-
drag og utstillinger i samarbeid med andre relevante institusjoner og organisasjo-
ner i tillegg til de som finansierer Nord-Troms museumsprosjekter og drift. I 2020 
har Nord-Troms museum vært spesielt aktivt med å publisere større publikasjo-
ner. Siden året var 75 årsjubileum for 8. mai, har flere prosjekter vært knyttet til

dette teamet. I tillegg ble NTRM med i to nye forskningsprosjekter.

Publikasjoner

Større publikasjoner
• Kai Digre: Skog: historie, drift og sagbruk. Lundblad Media AS: Tromsø.
• Nord-Troms museum: Annie Giæver. Lundblad Media AS: Tromsø.
• Nord-Troms museum: Våre falne fra Nord-Troms 1940-1945.  

 Lundblad Media AS: Tromsø.
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Bokanmeldelse

• Kaisa Maliniemi: ”Laestadius, Laestadianism and contemporary Sami and 
Tornedalian literature». I Approaching Religion.  Vol 10. No 1 (2020) 

Artikler

• Lise Brekmoe: Vi minnes våre falne. I Framtid i nord 08.05. 2020. 
• Lise Brekmoe: Eidsvold og Norge. I Framtid i nord 09.04. 2020. 
• Lise Brekmoe: Kampen om Narvik. I Framtid i nord. 15.05. 2020. 
• Lise Brekmoe: Skjulte farer. I Framtid i nord. 19.05.2020.
• Lise Brekmoe: Skutt blir de... I Framtid i nord. 22.05-2020.
• Lise Brekmoe: Finnmark bombes. I Framtid i nord. 26.05.2020.
• Lise Brekmoe: Dampskipspikene. I Framtid i nord. 29.05.2020.
• Lise Brekmoe: Erstatningsrutene. I Framtid i nord. 02.05.2020.
• Lise Brekmoe: Operasjons Fritham. I Framtid i nord. 05.06.2020.
• Lise Brekmoe: Tvangsevakueringa. I Framtid i nord. 09.06. 2020
• Lise Brekmoe: Konvoiene. I Framtid i nord. 12.06.2020.
• Lise Brekmoe: Spesialtjenesten. I Framtid i nord. 16.06.2020.
• Lise Brekmoe. Krigsseilerne. I Framtid i nord. 19.06.2020.
• Lise Brekmoe: De  som overlevde. I Framtid i nord. 22.06.2020.
• Lisa Vangen: Tragedien i Karasjok. I Framtid i nord. 19.05.2020.

Debattinnlegg

• Lise Brekmoe: Hvorfor Pride? I Framtid i nord. 26.01. 2020. 
• Lise Brekmoe og Marianne Bilden:  

 Den rosa trekanten representerer en mørk historie. 
 I Framtid i nord. 05.06. 2020. 

Foredrag

Egne foredrag:
• Kaisa Maliniemi: «Avdukningstale». Avduking av Den rosa trekanten. 05.06. 

2020. Nordreisa
• Lise Brekmoe: Årøyholmen. Åpning av Årøyholmen.10.09.2020
• Lise Brekmoe: «Hvorfor er minner viktig for fred?» 17.09.2020. Forsonings-

dager. Nordreisa.
• Kaisa Maliniemi: «Formidling av fortid, i nåtid og framtid; hvilke behov bør 

en historisk formidlingsarena betjene». 30.9 2020. Webseminar /workshop 
om Leirbukthula. 

Foredrag andre:
• Terje Roalkvam: «Landskapt”. 04.07. 2020. Utstillingsåpning. Halti. 
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• Grete Kval: ”Karen Anna”. 17.10. 2020. Utstillingsåpning. Halti.

Seminarer

• Webinar /workshop om Leirbukthula. 17.09.2020.  
Stiftelsen Krigsminnet Leirbukthula med flere.

• Webinar: Hva ønsker folk fra museene. 28.10.2020, Kulturrådet.
• Webinar: Skeiv historie på museum. 10.12.2020. Norges museums 

forbund

Opplæringstur i Stockholm

Nord-Troms museums ansatte hadde opplæringstur i Stockholm 03 - 06.3. 
2020. På den første dagen fikk NTRMs ansatte en grundig omvisning på Nordiskas 
samlinger, arkivet og utstillinger.  I tillegg fikk de foredrag om saneringsprosjektet 
etter vannlekkasje i Nordiskas samlinger. På den andre dagen fikk ansette mulighet 
til å velge et museum som var mest relevant for museets ansatte. 

Møter

NTRM styremøter
Generalforsamling
Konkretisering ICOMs museumsetiske regelverk. Arbeidsgruppemøter
Arbeidsgruppemøter i prosjektet «Villaksenter»
Nettverksmøte privatarkiv Troms
Dialogmøte museene i Troms og Finnmark
Frokostmøter. Halti næringshage.
Halti SA styremøter
Dialogmøter med Troms fylkeskommune.
Møter i forbindelse med Kyläpeli, Bygdespill
Møter i forbindelse med Baaskiuke
Møter med VGS om tilbud til elever.
Møter med Halti Kvenkultursenter og Halti nasjonalparksenter om 
tilbud til grunnskole
Møter i forbindelse med Nordreisa kulturminneplan 
Møter i for bindelse med 75 år siden freden med kommuner i Nord-Troms
Medlemsmøter Visit Lyngenfjord
Webmøter i forbindelse med handlingsplan for Storfjord kommune.
Webmøter i fobindlese med prosjektet Collecting Norden.
Webmøter i forbindelse med arkiv-prosjekt
Webmøter i forbindelse med IMMkven-prosjekt
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Utstillinger

• Egenproduserte utstillinger
«Naturligvis». Utstillinga “Naturligvis” tar for seg bruken av planter i Nord-

-Troms til folk og dyr i tidligere tider - til matauk, medisinsk bruk eller til pynt. I 
2020 har utstillingen stått en periode på biblioteket i Lyngen. 

Nord-Troms museum har laget en ny utstilling til Maursund. Denne blir satt 
opp til sommersesongen 2021.

I 2020 er det arbeidet med en fast utstilling til Gamslett fiskerbondegård. 
Utstillingen omhandler Alf Gamslett og hans samling, gårds- og bygdehistorie, 
og fiskerbondekulturen. Utstillingen blir å stå i servicebygget på Gamslett, og er 
et supplement til formidlingen ved gårdstunet. Den vil åpne i forbindelse med 
sommersesongen 2021, og er støttet at Lyngen kommune, Norges råfisklag og 
Svensby utviklingslag.  

• Samarbeid med andre
«Dans med oss!» Utstillinga er satt sammen av innhold fra tre danseutstillin-

ger fra prosjektet «Museer danser Trondheim». Det er også blitt produsert et lokalt 
innhold i samarbeid med hvert enkelt vertsmuseum. Dette inkluderer dansetradis-
joner fra nærområdet og lokale dansemiljøer. I Nord-Troms museum var dansetra-
disjoner knyttet til den samiske kulturen. Prosjekt eies av Nord senter folkemusikk 
og folkedans i samarbeid med Museene i Sør-Trøndelag.

«Landskapt» av kunstner Terje Roalkvam. Kunstutstilling med naturmaterialer 
fra Nord-Troms. Terje Roalkvam er en anerkjent, erfaren kunstner som i flere tiår 
har holdt utstillinger i inn- og utland. Han har også laget flere titalls utsmykninger, 
både i offentlig og privat regi. Roalkvam trekker naturen, som materiale, direkte inn 
i arbeidene sine. Og bruker den ubehandlet sammen med samtidsmaterialet alumi-
nium. Kunstneren har tilbragt mye til i Nord-Troms. De verk som vises i utstillin-
gen "Landskapt" er basert på naturmaterialer funnet i regionen. I sommer 2020 
besøkte dronning Sonja på utstillingen på Halti. Høsten 2020 satte Nord-Troms 
museum opp utstillingen på Senter for Nordlige folk, der den stod til januar 2021.

«Alle mine rein kjenner jeg». Utstillingen med fotografier fra prosjektet "Karen 
Anna og hennes siida," og den tilhørende kortfilmen "Alle mine rein kjenner jeg" 
av Grete Andrea Kvaal. Karen Anna er filmet i sitt daglige liv i Kautokeino. I filmen 
deler hun tanker og refleksjoner over sitt mangeårige liv som kvinnelig reindrifts- 
utøver. Karen Annas barnebarn, Ánne Kátjá Nilsdatter Gaup, har filmet og gjort 
klipp, mens Kvaal har hatt ansvar for regien. Utstillingen består av 36 utvalgte 
svart-hvitt fotografier fra årene 1986-1993. 

Kunsutstilling av Tom West og Randi Jørgine Jenssen. Sokkelvikhuset. Samar-
beid med Kronebutikken. Juli 2020.
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• Basisutstillinger
    «Møter – Encounter – Deaivadit – Kohtaamissii». Halti. Hovedutstilling om 

kulturmøter i Nord-Troms. Utstillingen har hatt en del tekniske problemer knyttet 
til timelapse. Nord-Troms museum har løst noen av problemene ved å skifte time-
lapse til gjenstander.Utstillingen har vært åpen for publikum hele året.

«Fiske i Nord-Norge». Gjenstandsutstilling om båter og fiskeutstyr på  
Maursundgård.

Aurora Salmon Center på Skjervøy. Nord-Troms museum har vært samar-
beidspartner på utviklingen av visningssentret og har hatt ansvar for innhold og 
til del utformingen av den historiske delen av utstillingen. Utstillingen forteller 
historien om fiskeindustrien i Nord-Troms med spesielt vekt på norsk og regional 
havbrukshistorie, fra nedbrenning under andre verdenskrig til oppblomstring av 
fiskenæringen på 1970-tallet.

Utstilling Sørstraumen. Museet har vært med i prosjektgruppa som har 
produsert en informasjonsutstilling på Kvænangshagen Verdde i Sørstraumen i 
Kvænangen. Utstilling ble åpnet sommeren 2019.

«Markedsplassen» lokalisert i buene på Markedsplassen. Utstillinga for- 
midler med tekst, lyd og gjenstander historia om markedshandelen i Skibotn gjen-
nom 500 år.

«Fortellinger fra krigen» i Burfjord. I utstillinga er det fokus på hvordan 
befolkningen i Kvænangen opplevde evakueringa og vintermånedene som fulgte, 
fortalt med deres egne ord. I utstillinga finner du bilder og gjenstander som 
sammen med fortellingene formidler sterke historier om tap og savn, men også 
pågangsmot og styrke.

Under til venstre:
Glimt fra åpninga av utstillinga 
"Dans med oss!". 

Under til høyre: 
Fra utstillinga "Alle mine rein 
kjenner jeg". 
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Prosjekter

Forskningsprosjekter:
• Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contem-
porary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (IMMK-
ven). Prosjekteier UiT- Norges arktiske universitet. Prosjektet blir formidlet som 
vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig
dialog om forsking på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven). 2018-2022. 
Nord- Troms museum er med i referansegruppe til forskning og i arbeidsgruppe 
til utstilling.
• Minoritets- og mangfoldsnettverkets prosjekt «Uenighetsfelleskap. Nord-Troms 
museums er med i nettverket med prosjekt «Tre stammers møte og
uenighetsfelleskap». 2018-2022.
• The contested nature of Allemannsretten: Renegotiating local customs and 
small-scale farming in periphery landscapes, Norges arktiske universitetet i  
Tromsø. 2021-2025. Samarbeidspartner.
• Collecting Norden. Universitetet i Oslo. 2021-2025. Samarbeidspartner og 
nettverkssamarbeidspartner.

Dokumentasjonsprosjekter:
• Rollespill om fornorskning i Nord-Troms. Samarbeid med Senter for nordlige folk 
og Halti kvenkultursenter. 2019-2020.
• Utstilling: «Fortellinger fra krigen». Prosjektet utvikles videre.
• Kulturminneregistreringene av samiske og kvenske kulturminner i Kvænangs-
botn og Navtidalen. Samarbeid med verneområdestyret for Kvænangsbotn og 
Navitdalen LVO 2019-2020
• Forprosjekt: Årøyholmen. Samarbeid med Sametinget, Senter for nordlige folk 
og fylkeskommune. 2019-2020.
• Restaurering av Holmenes, bildespill «Fra skog til materiale» og «Smiing av spiker»
• Kulturminneregistreringer, Seglvik. Jubileumsår for Anders Larsen. Ble utsatt pga 
corona. 
• Økseprosjekt. Finansiert av TFFK.

Andre prosjekter, prosjektgrupper og verv    
• Styreleder for Halti SA
• Halti SAs utviklingsprosjekt 2018-2020. Nord-Troms museum er styremedlem.
• Forprosjekt «Villaksenter» 2019-2020. Nord-Troms museum er medlem av
arbeidsgruppe
• Konkretisere ICOMs museumsetiske regelverk 2019-2020. Nord-Troms 
museum er medlem av ekspertgruppe
• Stiftelsen Vorterøy kai. Nord-Troms museum er styremedlem
• Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contempo-
rary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (IMMKven). 
Nord-Troms museum er med i referansegruppe.
• Styremedlem i Skogstuene i Kvænangen.
• Handlingsplan for kultur i Storfjord kommune. Medlem i arbeidsgruppe.
• Varamedlem for styret til Olgola.

Under:  
Fra registreringer av kulturminner 
på Årøya i Lyngenfjorden. 

Under:  
Fra økseprosjektet som er finan-
siert av fylkeskommunen. 
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Samarbeidspartnere og samarbeid i 2020

 
Nord-Troms museum har flere samarbeidspartnere. Samarbeid med forskjellige 
lag, organisasjoner og institusjoner er viktig for at museet klarer å nå hele regio-
nen. Museet ønsker å fortsette med samarbeid med forskjellige instanser også i 
framtiden.

Eierkommuner: NTRM samarbeider med eierkommuner på flere områder. Spesielt 
arbeider museet med folkebibliotekene i regionen. 

Halti SA. Halti SA består av fem enheter: Nord-Troms museum, Halti kvenkultur-
senter, Halti nasjonalparksenter, Nordreisa kommune kultur og Halti næringshage. 
Halti SA skal være verktøy for utvikling, produksjon og levende formidling.

Senter for nordlige folk. Nord-Troms museum samarbeider med SNF gjennom 
flere prosjekter og utstillinger. Halti nasjonalparksenter. Nord-Troms museum har 
lagt flere utstillinger sammen med Halti nasjonalparksenter

Halti kvenkultursenter IKS– Haltiin kväänisentteri. Nord-Troms museum har hatt
flere samarbeids- og formidlingsprosjekter med HKKS knytet til den kvenske 
historien og kulturen.

Sametinget. Nord-Troms museum har samarbeidet med Sametinget gjennom flere
prosjekter, blant annet Holmenes og Årøyholmen.

Riddu Riđđu-festival. Nord-Troms museum er samarbeidspartner på barnefesti-
valen.

Husflidslag i Birtavarre. Nord-Troms museum samarbeider med husflidslag i
forbindelse med tradisjonell markedsdag på Holmenes. I 2020 ble arrangemen-
tet avlyst.

Visit Lyngenfjord. Nord-Troms museum har formalisert avtale med Visit Lyngen-
fjord.

Visit Lyngenfjord hjelper museet å booke besøkende til museets utstillinger.
Gamslett venneforening. Nord-Troms museum samarbeider med venneforeningen 
bl.a. om Gamslettdagen.

Nord-Troms historielag, Lyngen historielag og Skjervøy historielag, Årviksand 
museum. NTRM donerte en nordlandsbåt til Årviksands samlinger. 

Kvænangshagens verdde. 

Nordreisa Røde kors. Nord-Troms museum har samarbeidet med Nordreisa Røde 
kors i forbindelse med prosjekter knytet til mangfold og inkludering.

Troms og Finnmark fylkeskommune. Troms fylkeskommune har finansiert flere av 
museets prosjekter.
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På neste side: 
Vedlikehold av anlegg er en av våre 
viktigste oppgaver, også i 2021. 

Riksantikvaren 
Stiftelsen Vorterøy kai. Nord-Troms museum er styremedlem.
UiT- Norges arktiske universitet. 
Universitet i Oslo. Forskningsprosjekt og nettverk «Collecting Norden.
Turistinformasjon i Nordreisa, Lyngen og Kvænangen. Nord-Troms museum
samarbeider med turistinformasjonene for å gi et bedre tilbud til de besøkende.
Museer i Troms og Finnmark

Museumsnettverk

Det er et overordnet mål at alle museer som mottar statlig driftsstøtte skal delta i
utvikling og drift av nasjonale nettverk. Nord-Troms museum er med i disse nasjo-
nale museumsnettverkene:
• Minoriteter og kulturelt mangfold
• Nettverk for demokrati og menneskerettigheter
• Fiskerihistorie og kystkultur

I tillegg er Nord-Troms museum i dialog med Samisk museumslag/Samisk seksjon i
NMF.

Andre nettverk:
• Privatarkiver i Troms. Nettverk for museer og andre institusjoner i Troms som 
oppbevarer privat arkiver.
• Collecting Norden. Nettverk for museer og forskning institusjoner i Norden. 
Ledes av UiO.
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6. Forvaltning

    

Samlinger

Museets samlinger er meget stort grad elektronisk registrerte og digitaliserte, men 
de er ikke tilgjengeliggjorte. Museets tekniske konservator gikk til permisjon 1.9. 
2020. Museet ansatte fotoleder for å fotografere Gamslett samling. Målet er å 
tilgjengeliggjøre denne samlingen på digitaltmuseum. Dette arbeidet fortsetter i 
2021.

En stor del av museets bygninger er digitaliserte, og mange er tilgjengeliggjorte på 
museets nettside. NTRM arbeider fremdeles med gjennomgang og omorganise-
ring av samlinga. Reorganisering og pakking ble nesten ferdigstilt i 2020.

Bygningsvern

Vedlikehold 2020
Siden anleggene i år ikke har hatt normale åpningstider så har vi prioritert små 
vedlikeholdsoppgaver. Det har hovedsakelig vært utvendig vedlikehold. Vi har i 
tillegg også tatt vanlig sommervask og sørget for klipping av gress.

Kvænangen:
På Flerbrukshuset har vi ryddet bakrommet i utstilling og satt opp hyller.
På Sekkemo kirkegård har vi satt opp restaurerte gravminner. 
På Dalstuene har vi hengt opp nøkkelbokser og satt ut sprit i alle hyttene. På 
samme tur sjekket vi at alt så fint ut i hyttene.
Vi har også reparert dør på en av gammene på Olgola i Nordstraumen.

Nordreisa (Tørfoss):
Gjerde rundt gården er reparert. 
Bårstue er beiset. 
Nytt tak på bue nr. 1.
Nye torvhold på bue nr. 2 og 3 (ikke ferdig).

Skjervøy:
Her har vi malt rekkverk og platting opp til servicebygget på Maursumd. Vannbor-
det rundt hele hovedhuset er malt. Det var planlagt at hele servicebygget skulle 
males, men det ble ikke tid til det. Vi har vært plaget med at portene til hagen på 
Maursund har blitt ødelagt hver sommer, så i år har vi støpt ned en del for å gjøre 
den sterkere.

Vi har i tillegg her startet arbeidet med å endre innredningen på noen av rommene 
og tatt i bruk et rom til som skal innredes som et soverom. Vi ønsker at de to 
rommene som vender mot veien, skal illustrere ei vanlig leilighetsløsning fra 
mellomkrigstiden. Etter krigen ble gården delt opp i mange leiligheter. Opp til 10 
familier bodde på gården under gjenreisningen. 
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Det har blitt gjort et større arbeid med å skape en ny, fast utstilling som skal  
fortelle historien til Maursund gård. For å kunne tilgjengeliggjøre historien har vi 
skrevet og designet en ny utstilling som skal settes opp i et av rommene i 2.etasje 
på Maursund gård. Denne tar for seg gårdens historie fra starten på 1700-tallet 
til i dag, samt noe steinalderhistorie. Utstillingsåpningen er utsatt til sommerse-
song 2021. 

Kåfjord:
Kafebygget på Holmenes har fått en grundig vask og opprydding. Ute så har vi 
malt alle vinduskarmer på våningshuset.
På fjøsgammen er det byttet ut en syllestokk.
Vi har skiftet torvhold på vedbua, stall og gammefjøs (låvedelen).

Lyngen:
Inne på våningshuset har vi klargjort sevicebygget for utstillingen om Gamslett sin 
historie som åpner til sommersesongen 2021.
Ute så har vi startet arbeidet med å beise hagemøblene, men der ble det stopp på 
grunn av regn. I hagen så har vi ryddet i flere av blomsterbedene og kuttet ned litt 
skog for å få mer lys inn i hagen.
Tak over tilbygget på våningshuset er skiftet.
Gjerde er reparert.

Storfjord:
Markedsplassen var delvis stengt i sommer 2020 pga utbygging av kjøkken og 
toalett. Byggearbeid ble ferdig høsten 2021. Prosjektet ble finasiert av Troms og 
Finnmark fylkeskommune, Storfjord kommune og NTRM.

På Markedsplassen har det også bestått i mye maling og klargjøring til maling:
Læstadiusbua har fått nytt torvtak og malt dører.
Aunebua har malt vinder, karmer og vegger.
Markedsbua har fått malt vinduskarmer og dør.
Kjøttbua har blitt skrapt og klargjort for maling til neste år.
Posthuset er det malt vegger 2 strøk.
Vi fikk støtte fra sametinget til å male de orginale markedsbuene.
Vi har investert i en ny gresklipper og har ordnet med at en av naboene kunne ta 
seg av klipping på Markedsplassen.

Gamslett venneforening:
Gamslett venneforening er en viktig samarbeidspartner for Nord-Troms museum. 
Den er en frivillig støtteforening for Gamslett fiskerbondegård i Lyngen. Formålet 
er om å støtte opp for bevaring og drift av gården, samt fremme fiskerbondekul-
tur i området. Styret ved Gamslett venneforening skal tilstrebe og tilgjengeliggjøre 
kunnskap om Gamslett fiskerbondegård til sine medlemmer og andre besøkende. 
Inge Hallgeir Stortsteinnes er nåværende styreleder for Gamslett venneforening.
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7. Formidling og besøkstall

Formidling er en av museet viktigste og synlige oppgaver. NTRMs formidling har 
først og frems et fokus på skoler, lokalbefolkning og turister. Formidling foregår 
på forskjellige måter og forskjellige arenaer basert på ulike gruppers interesser og 
behov. Museet formidler regionens mangfoldige immaterielle og materielle kultur.

Museet ble stengt i mars pga pandemien. Sommeren 2020 ble dermed alt annet 
enn normal for Nord-Troms museum. Vi besluttet i april at vi ikke kunne ha normal 
drift på våres historiske anlegg i sommer. Vi bestemte oss for å prioritere ute- 
arealene og annet vedlikeholdsarbeid. Når det nærmet seg ferietider så ble  
anbefalingene mildere enn det de var i april, vi gjorde da noen endringer og noen 
anlegg ble åpnet.

Haltiskole

Haltiskolen er et nytt samarbeidskonsept som ble utviklet av Halti kvenkultursen-
ter, Halti nasjonalparksenter og Nord-Troms museum. Dette formidlingsopplegget 
tilbys til skolene i hele regionen. Haltiskolen inviterer 2, 6. og 8. klasser i regionen 
til en temadag med formidling levert av enheter. Oppleggets faste hovedtemaer 
er miljø, mangfold og mat, men disse temaene har undertemaer som bærekraft, 
språk kulturarv osv. Dette opplegget tilbys hvert år i faste uker til alle skoler som 
ønsker det. Etter planen skulle prosjektet begynne i 2020, men man måtte ut- 
sette det til 2021.

Skoleformidling og Den Kulturelle Skolesekken

Skolelevene får tilpassete opplegg basert på læringsmålene i læreplanen deres. 
Det gjør at museet får gode samarbeidsmuligheter med skolene og lærerne. Alle 
våre skoletilbud er gratis, og dette gjelder også barnehagebesøk.
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Vi har også et godt samarbeid med DKS (Den kulturelle skolesekken) Troms og vi får en hver årlig bestilling fra Nord-
-Troms vgs på et opplegg på hovedutstillingen «Møter/Encounters/Deaivvadit/Kohtaamissii».

Skoleformidling 2020

    
Opplegg Arena    Skole    Besøkstall
Dans med oss  Halti  Leirbukt barnehage  9
Dans med oss  Halti  Straumfjornes skole  25
Dans med oss  Halti  Moan skole   22
Dans med oss  Halti  Kirkebakken barnehage  49
Møter Halti  DKS      30
Dans med oss  Halti  Storslett skole 8. klasse  15
Markedsplassen  Storfjord  Storfjord IKS ungdomsskole  21
Kystkulturformidling Kåfjord  Olderdalen ungdomsskole  25
Fortellinger fra krigen Kvænangen Nord-Troms vgs.   57
Markedsplassen  Storfjord  Mandalen skole   7
Oppheim   Storfjord  Mandalen skole   7
Oppheim   Storfjord  Skibotn skole   15
Oppheim   Storfjord  Hatteng skole   11
Villaksdager  Nordreisa Flere skoler   157
Utdanningsdager  Nordreisa Nord-Troms vgs.   400
Sahkku   Kåfjord      11
Karen Anna  Halti  Storslett skole   28
Markedplassen  Storfjord      11
Karen Anna  Halti  Samiske elever Storslett skole 8
Karen Anna  Halti  Storslett og Moan skole  40
   

Arrangement 2020

Fysisk arrangement:
Hva    Hvor Samarbeidspartner  Besøkstall
Utstillingsåpning «Dans med oss» Halti Museene i Sør-Trondelag  25
Utdanningsmesse Nord-Troms vgs  Halti næringshage   400
Samenes nasjonaldag  Halti Nordreisa kommune  205
Utstillingsåpning «Landskapt» Halti Halti nasjonalparksenter AS  70
Boklansering «Annie Giæver» Halti Havnes handelsted  30
Utstillingsåpning «Landskapt» Kåfjord Senter for nordlige folk  14
Utstillingsåpning «Karen Anna» Halti Grete Kval   98
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Digitalformidling:

Føljetong hørespill «Øksemordenen på Sør Rotsund gård»  
Nettkino «Vogels reise»        77
Nettkino «Vi evakuerer ikke! Huleboerne i Jøkelfjord og deres fortellinger»   143
Nettkino: Das Grose A, Pride Nord-Troms      56

Sommeraktivitet

Turister som målgruppe når vi best gjennom sommersesongen. Da har vi våre historiske anlegg åpne for 
besøk, samt at vi gjennomfører en rekke arrangement. I 2020 måtte vi holde de fleste anleggene steng 
pga pandemien. Under følger en oversikt over noen av de sommerens aktiviteter som vi hadde mulighet 
til å holde.

Fysisk arrangement: 
Hva    Hvor  Samarbeid   Besøkstall
Elvepark Nordreisa    Halti nasjonalparksenter AS  80
Sommerfest på Kvennes  Nordreisa Nordreisa røde kors  25
Avduking av «Rosa trekant»  Nordreisa Pride Nord-Troms   10
Utstillingsåpning «Stille for dæ» Skjervøy  Pride Nord-Troms   15 + 25  
Utstillingsåpning «Landskapt» Nordreisa Halti nasjonalparksenter  70
Boklansering «Annie Giæver» Nordreisa Havnes Handelssted  30
Riddu Riđđu barnefestival  Kåfjord  Riddu Riđđu   40
          295

Anlegg sommer 2020

I år har vi fokuserte de anleggene som ligger langs E6. Der var det størst sannsynlig at det ville komme 
turister. De andre anleggene var åpen på bestilling. 

Vi hadde redusert åpningstid på alle anleggene som var åpen. Det var kun på Markedsplassen at vi 
hadde ansatt en sommervert for en liten periode. I Kvænangen samarbeidet vi med turistinfoen som 
holdt utstillingen og Flerbrukshuset åpen. På Halti hadde vi et samarbeid med Nasjonalparksentret, slik at 
utstillingen «Møter» og «Landskapt» kunne være åpne. 

Besøkstall per anlegg:

Anlegg   Besøkstall
Flerbrukshuset  205
Halti   207
Markedsplassen  375
Maursund  7
Sokkelvikhuset  364
Totalt   1158
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Besøkstall 2020

Året 2020 begynte lovende for NTRM. Museet inngikk bookingsavtale med Visit 
Lyngenfjord og var på vei til å inngå avtale med Finnair. Allerede i januar merket vi 
et økt antall av besøkende og bestillinger. Denne positive utviklingen ble avbrutt av 
pandemien. Besøkstallet ble dermed kraftig redusert fra tidligere år.

Besøkende    Antall 
Enkeltbesøk voksne   2526 
Enkeltbesøk barn og unge   126 
Antall personer i gruppe barn og unge 973 
Antall personer i gruppe med billetter 24 
Totalt     3649 

8. Administrasjon

  

Ansatte

 
Faste ansatte:

Kaisa Maliniemi   Museumsdirektør
Bjørn Tore Josefsen  Fagarbeider, snekker
Hans-Erik Olsen   Museumsarbeider
Solveig Bråstad   Anleggsansvarlig/Teknisk konservator
Lisa Vangen   Fagkonservator 
Tove Albrigtsen   Kontorleder
Ann- Charlott Sommer- Ekelund Anleggsansvarlig/Formidler
Lise Brekmoe   Formidler krig/kald krig 
Marianne Bilden   Mangfoldsformidler 

Midlertidig ansatte:
Ida Kjeilen Thuv Prosjektleder 01.05.- 31.12.2020
Silje Koht       Fotoleder 01.11. 2020-
 

Under:  
Ansatte ved NTRM på opplærings-
tur til Stockholm.  
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HMS

Nord-Troms museum er medlem av Nord-Troms bedriftshelsetjeneste og hoved- 
organisasjonen Virke. Lise Brekmoe ble valgt til verneombud i 2019. Hans Erik 
Olsen er NTRMs tillitsvalgt. Museets personalhåndbok er under revidering. 

Styrets årsberetning 2020

Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 53 saker. Styreleder Nils H.Alm ble 
valgt inn i Kontrollutvalget i Skjervøy kommune i desember 2019, og dette vervet 
er uforenlig med å ha styreverv i andre organisasjoner. Nils gikk derfor ut av 
styret 24.02.20. Nestleder Anne Dalheim fungerte som styreleder inntil det nye 
styret konstituerte seg. Nytt styre startet sitt arbeid 16.juni 2020.

Styret har fungert godt med en blanding av nye og gamle styremedlemmer. 
Samarbeidet med museets ledelse og ansatte har vært meget bra. Året 2020 
har vært et annerledes år med pandemien som har satt en del begrensninger for 
møter og arrangement med sine tiltak for å begrense smitte mest mulig. Vi har 
likevel vært så heldige å ha møtene våre fysisk, og i den forbindelse besøkt noen 
av museets bygg i kommunene. 

Skoleformidling er en viktig del av museet arbeid. Museet og museets anlegg kan 
brukes mer, så det er viktig å få skoler og barnehager i regionen i tale. Museets 
ansatte har fått tildelt kommuner de skal følge opp spesielt, så disse må bli kjent 
med «sine kommuner. En flaskehals i forhold til deltagelse fra skolene er skyss- 
utgifter. Pandemien gjør at noe av dette samarbeidet er satt på vent.

Nord-Troms Museum avlyste mange av sine arrangement for sommeren 2020. 
Det ble ikke ansatt sommerverter på anleggene, men enkelte anlegg holdt 
åpent ved bestilling og har vært bra besøkt. Det ble jobbet med vedlikehold på  
anleggene. Årsregnskapet viste et overskudd på kr.450 000,-, noe som er et 
solid overskudd. Etter at museet fikk anerkjennelse som mangfoldsmuseum, har 
formidleren blitt fast ansatt i museet ved statlige midler. 

Til slutt må det nevnes at museet har gitt ut en bok fra krigen som er et resultat 
av et samarbeid i med Regionavisa Framtid i Nord. Boka er skrevet med bakgrunn 
i en artikkelserie som handler om de som mistet livet under 2.verdenskrig i Nord-
-Troms, og boka heter «Våre falne».  Til tross for pandemiens mange begrensnin-
ger har Nord-Troms museum sine ansatte gjort en god jobb med museets mange 
gjøremål. Styret takker for innsatsen og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Under:  
Styreleder Nils H. Alm gikk ut av 
styret i februar 2020. 
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Styremedlemmer

Nord-Troms museum er organisert som et AS og eies av de 6 kommunene i Nord-Troms. 
Styret består av representanter fra hver kommune i regionen. Representantene er poli-
tisk valgt. 
 
Faste medlemmer:

Navn:                      Kommune:                    Verv:
Ingrid Lønhaug  Skjervøy kommune  Styreleder
Ole Anton Teigen  Lyngen kommune   Nestleder
Ole Engebregtsen  Kvænangen kommune  Styremedlem
Anette Seppälä  Kåfjord kommune   Styremedlem
Herborg Ringstad  Nordreisa kommune  Styremedlem
Kristen Are Figenschau Storfjord kommune  Styremedlem
Lisa Vangen  Ansattes representant  Styremedlem

Varamedlemmer:
Navn    Kommune:
Guri Ellen Isaksen   Kvænangen kommune
Reidar Øivind Pedersen Breivik Kåfjord kommune
Hege Koht Furnes   Storfjord kommune
Mona Jørgensen   Skjervøy kommune
Tore Konrad Elvestad  Nordreisa kommune
Hallvard Robertsen  Lyngen kommune
Ann-Charlott Sommer-Ekelund Ansattes representant
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9. Årsregnskap
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10. Revisors beretning

KPMG AS 

Sentrumsparken 4  
Postboks 1260  
9505 Alta  

Telephone +47 45 40 40 63 
Fax +47 78 44 63 10 
Internet www.kpmg.no 
Enterprise 935 174 627 MVA 

 
Til generalforsamlingen i Nord Troms Museum AS 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Nord Troms Museum AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 450 715. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noteopplysninger 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 selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av selskapet 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 internkontroll 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 selskapets 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. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen 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. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll. 
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• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig 
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til 
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke 
fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

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 selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Alta, 25. februar 2021  

KPMG AS  
 

 

 

Sissel Johnsen  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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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." 

Sissel Johnsen
Statsautorisert revisor
På vegne av: KPMG AS
Serienummer: 9578-5997-4-356433
IP: 80.232.xxx.xxx
2021-02-25 07:31:41Z
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