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INNLEDNING

Henie Onstad Kunstsenter er en arena for skiftende, 
nyskapende utstillinger, musikk og performance med bred 
appell. Kunstsenteret presenterer kunst fra begynnelsen 
av 1900-tallet fram til i dag, med spesielt fokus på 
fotografi og avantgarde tradisjonen. Kunstsenteret skal 
ha nærhet til det norske, samtidig som programmet skal 
gi gjenklang internasjonalt. Utstillingsåret åpnet med 
en stor retrospektiv utstilling Irma Salo Jæger — På en 
varm dag, som var forankret i Henie Onstads misjon om 
å presentere viktige norske kunstnere for vår samtid. Den 
internasjonale gruppeutstillingen Myths of the Marble 
viste unge kunstnere og ble laget i samarbeid med ICA  
i Philadelphia, og fikk god internasjonal omtale.

Henie Onstad har som misjon å være et sted for 
inspirasjon og påfyll, der kunsten får lov til å utfordre og 
begeistre publikum. Siden 2015 har ledelsen arbeidet 
strategisk for å øke publikumsbesøket ved Henie Onstad, 
og i 2017 mottok Henie Onstad publikumsprisen for sitt 
arbeid fra Norsk publikums utvikling. Juryens begrunnelse 
var blant annet at: 

Juryen fester seg ved kunstsenterets programprofil, 
med en blanding av internasjonalt anerkjente utstill-
inger, nyskapende risikoprosjekter og utstillinger 
med smalere nedslagsfelt. Dette, kombinert med 
et målrettet arbeide for å engasjere underrepresen-
terte grupper i riktige kanaler, utgjør etter juryens 
oppfatning grunnlaget for den økte tilstrømningen.

Prisen er en anerkjennelse av den strategien som er 
lagt, og Henie Onstad fortsatte sin offensive linje med å 
vektlegge større utstillinger for en bred publikums gruppe 
også i 2017. Med vårens hovedsatsning Carsten Höller: 
Henie Onstad Sanatorium ble det satset stort på en helt 
særegen utstillingsarkitektur som skapte visningsrom 
ute og inne på en ny måte og med fokus på publikums 
opplevelse og deltakelse. Blant annet ble det bygget en 
lang korridor som for flyttet publikum fra foajeen opp 
taket, der turen inn i utstillingen gikk gjennom en sklie.  
På taket kunne også publikum oppleve Flying Machine, 
som gav muligheten for å oppleve utsikten mens 
man svevde sakte i sirkel, godt sikret i skulpturen. 
Utstillingen ble godt mottatt, fikk særlig anerkjennelse 
internasjonalt, og gode omtaler nasjonalt. Besøkstall 
vesentlig under forventning gav Henie Onstad betydelige 
regnskapsmessige tap for 2017. Årets program for øvrig 
ble gjennomført innenfor de mål som ble satt.

Det er et hovedmål med en jevn økning i besøkstall,  
i tillegg til satsing på økt egeninntjening og en god 
og kostnadseffektiv drift for Henie Onstad. Samtidig 
skal kunstsenteret ta risiko i programprofil dersom 
kunstsenteret skal nå målet om flere besøkende og 
forankre seg som et populært utfartssted av høy 
kunstnerisk kvalitet. Styret ved stiftelsen fulgte den 
økonomiske virkningen av Höller-prosjektet tett, og fattet 
nødvendige formelle vedtak om hvorledes fondets midler 
kunne stå som sikkerhet for at Henie Onstad kunne 
gjennomføre prosjektet.

Henie Onstads omfattende og ambisiøse kunstneriske 
program er støttet av kunstsenterets mange samarbeids-
partnere. Nytt av 2017 er etableringen av Henie Onstads 
fotosatsning som skal etablere kunstsenteret som stedet 
for foto i Norge. Satsningen er muliggjort gjennom 
etablering av 5-årige samarbeids avtaler med Aars, 
Kolonihagen, Varner og ABG Sundal Collier, og satsingen 
ble lansert med utstillingen Catherine Opie — Et øye med 
verden i november.

Høsten 2017 lanserte Henie Onstad en ny visuell identitet 
som bygger videre på symbolet og typografien fra 1968, 
og som kobler den historiske arkitekturen og designet 
sammen. En ny visuell profil, samt  tydeligere segment-
ering av publikum har vært fokusområder i kommunikas-
jons- og markedsarbeidet i 2017. Av utstillingene i 2017 
var det utstillingene Marina Abramović — The Cleaner, 
Catherine Opie — Et øye med verden og Irma Salo Jæger 

— På en varm dag, som fikk mest redaksjonell omtale.

Henie Onstad er et utfartssted for kunst og natur-
opplevelser, og ivaretakelse av uteområdene er 
svært viktig for å gjøre kunstsenteret attraktivt som 
utfartsmål sammen med naturen, sjøen og skulptur-
parken. Henie Onstad er ansvarlig for en bygnings masse 
av kulturhistorisk verdi og vedlikehold av eksteriør og 
interiør er svært viktig for å gi gode rammer for kunsten. 
I 2017 ble adkomsten forbedret med ny asfalt og bedre 
avgrenset areal for fotgjengere. Henie Onstad fortsetter 
dialogen med kommunen om å ivareta parken og området 
rundt kunstsenteret.

Seminaret Talent som prosess avsluttet et innholdsrikt 
år på Henie Onstad. Seminaret lanserte rapporten om 
talentbegrepet på billedkunstfeltet og ikke-formelle 
læringsmuligheter for ungdom ved dagens kunst museer. 
Talent som prosess er en rapport støttet av Talent Norge 
og Bergesenstiftelsen. Rapporten skal legge grunn for et 
kommende talentprogram ved Henie Onstad rettet mot 
ungdommer, knyttet opp mot fotosatsningen. Programmet 
skal også inspirere andre museer til å se på hvordan 
institusjonene kan være åsted for talentutvikling basert 
på samtidskunstens teknikker og konsepter.

Sparebankstiftelsen DNB og DNV GL har vært 
kunstsenterets hovedsamarbeidspartnere i 2017. 
Sparebankstiftelsen DNB støtter Henie Onstad med 
deponering av kunstverk og støtte til familiedager og 
utstillinger. Videre har Bergesenstiftelsen, Fritt Ord, 
og Norsk Kulturråd gitt støtte til stiftelsens utstillings-
prosjekter, katalogproduksjon og komponist honorar. 
Panduro AS har gjennom flere år vært en viktig samar-
beids partner som bidrar med utstyr til formidlings-
aktiviteter ved Henie Onstad. Dette samarbeidet ble 
utvidet fra 2016 og holdt uendret i 2017.

Skulpturparken på Høvikodden med arbeid av Aase Texmon Rygh.  
Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Irma Salo Jæger — På en varm dag var en av årets mest populære utstillinger. 
Foto: Gisle Bjørneby / Henie Onstad Kunstsenter.

Bildetekst: Fra utstillingen Carsten Höller - Henie Onstad Sanatorium. Verk: 
Carsten Höller, Double Neon Elevator, 2016. Foto: Attilio Maranzano.
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UTSTILLINGER, MUSIKK OG 
PERFORMANCEPROGRAM

Seks nye utstillinger åpnet på Henie Onstad Kunstsenter 
i 2017. To av disse utstillingene ble gjennom ført i samar-
beid med andre internasjonale institusjoner.

Irma Salo Jæger — På en Varm Dag var den første retros-
pektive utstillingen med den finskfødte maleren Irma Salo 
Jæger, og ble vist fra 13. januar til 16. april. Salo Jæger 
har vært en sentral aktør på den norske kunstscenen 
i mer enn seksti år. Salo Jæger flyttet til Norge i 1954. 
Helt siden studietiden har hun utforsket et av maleriets 
grunn elementer: fargen. Utstillingen var konsentrert 
om Salo Jægers maleriske produksjon. Den tok for seg 
opptaktene til hennes gjennombrudd på slutten av 1950- 
og begynnelsen av 1960-tallet, hennes utvikling de 
 påfølgende tiårene, så vel som helt nye arbeider.

Til utstillingen utga Henie Onstad Kunstsenter publikas-
jonen Irma Salo Jæger — På en Varm Dag med tekster 
av Øyvind Sjåstad, Timo Valjakka og Caroline Ugelstad. 
Publikasjonen ble utgitt på forlaget Teknisk Industri.

Myths of the Marble var vinterens store gruppe utstilling på 
Henie Onstad og ble vist fra 3. februar til 2. april. Publikum 
ble invitert til å oppleve helt nye arbeider av 11 inter-
nasjonale samtidskunstnere som på ulike måter jobbet 
med problemstillinger knyttet til det «virtuelle». Kunstnere 
i utstillingen var Rachel De Joode, Cayetano Ferrer, Ane 
Graff, Ignas  Krunglevicius, Daria Martin, Chris Marker, 
Florian Meisenberg, Shahryar Nashat, Sondra Perry, 
Jacolby Satterwhite, og Susanne M. Winterling. Utstill-
ingen ble  realisert i samarbeid med Institute of Contem-
porary Art,  University of Pennsylvania, hvor den ble vist fra 
28. april til 6. august 2017. En egen antologi ble utgitt på 
Sternberg press som del av samarbeidet.

Carsten Höller: Henie Onstad Sanatorium ble vist i 
perioden 12. mai til 10. september og tok i bruk store 
deler av huset innvendig og utvending. I sommerens 
store utstillingsbegivenhet på Henie Onstad Kunst senter 
i 2017, endret den belgiske kunstneren Carsten Höller 
navnet Kunstsenter til Sanatorium, og museets arkitektur 
ble manipulert med Höllers karakteristiske installasjoner. 
Eksempelvis kunne publikum entre utstillingen gjennom 
en stor sklie, en såkalt «Healing Slide». Publikum kunne 
blant annet overnatte i utstillingen i roterende senger, 
og gjester som ville entre Giant Psycho Tank og flyte i 
saltholdig vann, fikk  anledning til å vandre gjennom  
huset ned til garderobene for å skifte.

Til utstillingen ble katalogen Carsten Höller: Henie Onstad 
Sanatorium utgitt med tekster av Knut Stene Johansen og 
Lars Mørch Finborud i samarbeid med Walther König, Köln.

Kåre Kivijärvi — Kamerakunstneren var årets store 
samlingsutstilling, som med eksterne innlån presenterte 
bredden i Kåre Kivijärvis kunstneriske talent. Utstillingen 
tok i bruk hele Sal Haaken med ny arkitektur tilpasset 
kravene for sensitive fotografier, og ble vist i perioden 
31. mars 2017 til 4. februar 2018. Et rikt utvalg av arkiv-
materiale og trykksaker fra hans fotojournalist periode 
i 1960-årene viste hans sterke bånd til kven- og same-
folket i nord, og den tidlige interessen hans for arktiske 
strøk. Sammen med førti ny-restaurerte bilder fra Henie 
Onstads egen samling presenterte utstillingen en serie 
av trålerfiske som aldri er vist utenfor Hammerfest før. 
Utstillingen ble akkompagnert av det nye bestillingsverket 
Berg av den norske musikeren Geir Jenssen (f. 1962).

Catherine Opie — Et øye med verden ble vist fra 
6. oktober til 7. januar 2018. Utstillingen var den 
første retrospektive presentasjonen av kunstneren i 
Europa. Gjennom tretten serier viste vi karrieren til den 
kontroversielle fotografen fra tidlig 1990-tall og frem til 

i dag. Opie kombinerer ofte portretter og landskap i sine 
arbeider. Hun utforsker hvordan identitetene våre dannes 
i tilknytning til stedene vi bor, og samfunnet vi er en del 
av. Som ingen annen fotograf i sin generasjon har Opie 
representert samfunn som aldri tidligere har blitt tildelt 
en stemme. På en unik måte lanserte utstillingen den nye 
satsningen på fotografi på Henie Onstad.

En katalog ble utgitt i samarbeid med Walther König, 
Köln med bidrag av Ana María Bresciani, Natalie Hope 
O’Donnell og samtaler mellom Catherine Opie og Russell 
Ferguson fra 1990-tallet til i dag.

Seminaret Catherine Opie — Et øye med verden på Henie 
Onstad den 6. oktober presenterte Opies kunstnerskap 
og karriere gjennom en introduksjon av kurator Ana María 
Bresciani, en samtale mellom kunstner Catherine Opie og 
professor i UCLA Russell Ferguson, samt en forelesing av 
kurator og kunst historiker Natalie Hope O’Donnell. 

Marina Abramović — The Cleaner var den første, store 
retrospektive mønstringen av kunstnerens arbeider i 
Europa, produsert av Henie Onstad i samarbeid med 
Moderna Museet i Stockholm, Louisiana Museum i 
Humlebek og Kunsthalle Bonn. Utstillingsperioden var 24. 
november 2017 til 11. mars 2018. Tittelen The Cleaner, 
henviste til at Abramović hadde ryddet i sitt omfattende 
kunstnerskap og i sin fortid. Utstillingen besto av over 
120 verk fra fem tiår, som har vært med å definere 
performancekunsten slik vi kjenner den i dag. Store 
deler av presentasjonen dokumenterer hennes aktivitet 
gjennom fotografi og video. Utstillingen inngikk som del 
av det nyopprettede fotoprogrammet ved Henie Onstad. 
I utvalgte helger i utstillingsperioden ble det i tillegg 
satt opp nye perform ancer (såkalte Reperformances) av 
Abramovićs mest ikoniske verk.

I forbindelse med utstillingen utga Henie Onstad to 
kataloger. Boken Marina Abramović: Drawings 1963-
2017 er utgitt i samarbeid med Walther König, som 
for aller første gang presenterte en større samling av 
Abramović sine tegninger fra hennes begynnelse som 
performance kunstner og frem til i dag, hvor tegningen 
inngår som et viktig medium i planleggingen av perfor-
m ancer. Tekst av Tone Hansen. Henie Onstad utga også 
katalogen The Cleaner — Marina Abramović i samarbeid 
med Moderna Museet, Louisana Museet og Kunsthallen 
Bonn på forlaget Hatje Cantz.

21. november møtte Marina Abramović publikum i 
samtale med Kunstsenterets direktør Tone Hansen på 
Sentralen i Oslo. En fullsatt marmorsal fikk høre mer om 
Abramovićs arbeidsmetode, og boken Marina Abramović: 
Drawings 1963-2017 ble lansert samme kveld.

The Cleaner inngår i jubileumsprogrammet for 2018. Som 
del av Henie Onstads 50-års feiring, lager  Abramović et 
nytt verk i Sal Haaken hvor publikum selv får mulighet 
til å delta i The Abramović Method, støttet av C. Ludens 
Ringnes stiftelse Ludens, og Sparebankstiftelsen DNB.

MUSIKK, PERFORMANCE OG SEMINARER

Henie Onstad Kunstsenters musikk- og performance-
program har en sjangerfri tilnærming. I 2017 var det stor 
bredde i det som ble presentert, fra re-performance av 
Marina Abramovićs verk “Freeing series” til jazz med Jon 
Balke og popmusikk med Thomas Dybdahl.

Det ble også gjennomført flere forestillinger med 
moderne dans fra forestillingen “Kjemi” Små Grå, You 
look like you av koreograf Yaniv Cohen og samarbeide 

med CODA dance festival om forestillingen Shiny shiny 
med ensemblet Liquid Loft fra Østerrike.

Omfanget av arrangementer var også større i 2017 med 
hele 33 forestillinger fordelt på 17 ulike produk sjoner. 
Det var to konserter ute i amfiet i løpet av sommeren med 
no. 4 på Sankthans, samt en egen konsert med Thomas 
Dybdahl som var meget godt besøkt.

Henie Onstad Kunstsenter fortsetter tradisjonen med å 
initiere nye bestillingsverk av norske musikere/komponister. 
I 2017 ble det presentert nye produksjoner med Emile The 
Duke (Rap Man, performance), Verdens teatrets (HANNAH 
multimedia/musikk/teater), og Jenny Hval / Håvard Volden 
/ Orfee Schuijt (Everyday Libido, musikk/perform ance.) 
Den økte satsingen på nyproduk sjoner har vært svært 
vellykket og gitt Henie Onstads musikkprogram økt aktual-
itet noe som også forsetter i 2018 med nye verk fra Marina 
Abramović, Ulver og Lindstrøm.

Seminaret Talent som prosess ble gjennomført i 
november på Henie Onstad, og lanserte rapporten med 
samme navn. Talentbegrepet på billedkunstfeltet og 
ikke-formelle læringsmuligheter for ungdom ved dagens 
kunstmuseer ble diskutert gjennom bidrag fra internas-
jonale aktører på feltet. Seminarprogrammet inkluderte 
kurator Ana María Bresciani, Camilla Sune, Gabrielle 
Wyrick fra Institute for Contem porary Art i Boston, Anna 
Maria Sollie fra Stedelijk Museet i Amsterdam, fotograf 
Verena Winckelman, samt pianisten Thormod Rønning 
Kvam. Talent som prosess er en rapport støttet av Talent 
Norge og Bergesenstiftelsen. Rapporten skal legge grunn 
for et kommende talentprogram ved Henie Onstad rettet 
mot ungdommer, knyttet til fotosatsningen, men også 
inspirere andre museer til å se på hvordan institusjonene 
kan være åsted for talentutvikling basert på samtids-
kunstens teknikker og konsepter.

Bildetekst: Thomas Dybdahl spilte på utescenen på Henie Onstad sommeren 
2017. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Bildetekst: Fra Verdensteatret HANNAH Foto: Jenny Berger Myhre 
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ORGANISASJON

ØKONOMI

Henie Onstads omfattende og ambisiøse aktivitets-
program med kunstutstillinger, konserter,  performance 
arrangement og formidlingsaktiviteter til ulike 
aldersgrupper er støttet av kunstsenterets samarbeids-
partnere. Nytt av året er Henie Onstads satsing 
på fotokunst, en omfattende satsning som skal 
etablere Kunstsenteret som stedet for foto i Norge. 
 Satsningen er muliggjort gjennom etablering av 5-årige 
samarbeids avtaler med Aars, Kolonihagen, Varner 
og ABG Sundal Collier. Sparebankstiftelsen DNB og 
DNV GL har også i 2017 fungert som Kunstsenterets 
hovedsamarbeidspartnere. Videre kan Bergesenstiftelsen, 
Fritt Ord, og Norsk Kulturråd gitt støtte til stiftelsens 
utstillingsprosjekter, katalogproduksjon og komponist-
honorar. Panduro AS har gjennom flere år vært en 
viktig samarbeidspartner som bidrar med utstyr til 
formidlingsaktiviteter ved Henie Onstad.

Henie Onstad Kunstsenter fortsatte sin offensive linje 
med å satse på større utstillinger for en bred publikums-
gruppe. Med vårens hovedsatsning Carsten Höller: 
Henie Onstad Sanatorium ble det satset stort på 
utstillingsarkitektur som skapte visningsrom ute og inne 
på en helt ny måte. Besøkstall under forventning gav 
Henie Onstad betydelige regnskapsmessige tap for 2017.

Totale besøkstall endte på 56 795, og et resultatet viser 
et regnskapsmessig underskudd på kr. 12 027 289. Til 
sammenligning satte Henie Onstad publikumsrekord i 
2016 med å vise utstillinger av Yayoi Kusama og Nikolai 
Astrup. Besøkstallet dette året endte på 178.419 og et 
aktivitetsresultat på kr. 3 533 753. I 2015 var besøks-
tallet 63 184 og aktivitetsresultatet negativt kr 256 690.

Først og fremst er resultatet for 2017 preget av inntekts-
svikt som følge av lavere besøkstall enn forventet til 
utstillingen Carsten Höller: Henie Onstad Sanatorium. 
Henie Onstads inntekter endte på totalt kr. 38 571 688, 

herav kr. 11 833 022 i opptjente inntekter. Nedgangen 
i totale inntekter er på ca. kr. 14,2 millioner eller 27 % 
i forhold til 2016. Av dette skyldes kr. 9,3 millioner 
inntekter fra billettsalg og formidling som i 2017 utgjorde 
ca. kr. 3,2 millioner. Salg fra butikk er sterkt påvirket av 
besøkstallet ved Kunstsenteret og salgsinntektene endte 
på kr. 1,7 millioner, en nedgang mot 2016 på kr. 2,5 
millioner. Ser vi bort fra rekordåret 2016 og sammen-
ligner tallene med 2015 viser fall i inntekter fra billett og 
formidling ca. kr. 38.000 og for butikk ca. kr. 300.000.

Av totale anskaffelser i 2017 på kr. 38 571 688 utgjør 
offentlige tilskudd 68 %, opptjente inntekter 31 % og 
finansinntekter 1 %. Til sammenligning var de samme 
forholdstall hhv. 51 %, 48 % og 1 % i 2016.

I sum mottok Henie Onstad offentlige tilskudd på 
kr. 26.292.580 som er en nedgang på 3 % i forhold 
2016. Nedgangen gjelder for andre offentlige tilskudd 
(spillemidler/sikringsmidler). I tillegg til driftstilskudd 
fra Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og 
Kulturdepartementet mottok Henie Onstad sikringsmidler 
på 230.000 og Enova-midler på vel kr. 400.000.

Totale kostnader i 2017 var kr. 50 598 977 mot kr. 49 
272 387 i 2016, en differanse på ca. kr. 1,3 millioner eller 
3 %. Det ble igangsatt en rekke kostnads reduserende 
tiltak i 2017 som følge av  sviktende inntekter. Utstillings-
kostnader utgjorde kr. 11,5 millioner mot kr. 11,9 millioner 
i 2016. Sum  kostnader til anskaffelse av midler var ca. kr. 
10 millioner, en reduksjon på ca. kr. 1,2 millioner, mens 
administrasjonskostnadene ble redusert med ca. kr. 0,3 
million til ca. kr. 7,6 millioner. Andel av  forbrukte midler 
til å oppfylle formålet var 64 % av totale  kostnader ved 
utgangen av 2017, opp fra 60 % i 2016.

Gjennom Vedlikeholdsløftet har Henie Onstad gjennom-
ført et betydelig arbeid med å oppgradere bygningen 

ANSATTE

Henie Onstad var i 2017 organisert i fire avdelinger; 
Kunstfag, Kommunikasjon, Marked og formidling, Drift  
og sikkerhet, samt Administrasjon. Ved årets utgang 
hadde kunstsenteret 21 fast ansatte, tilsvarende 18,5 
årsverk. Henie Onstad benytter innleid arbeidskraft 
i forbindelse med utstillingsskift, og for å dekke inn 
generell vaktplan i kunstsenterets åpningstid. Det er  
ikke rapportert om arbeidsulykker i 2017. Sykefraværet  
i 2017 var på 2 % mot 5 % 2016.

STYRET

Stiftelsen skal ledes av et styre på åtte medlemmer, og 
styret er stiftelsens øverste organ. Styret er ansvarlig for 
at stiftelsens formål fremmes på best mulig måte, og for 
at virksomheten drives innenfor de økonomiske rammer 
og øvrige vilkår som gjelder. Styret avgjør alle saker som 
er av vesentlig betydning for stiftelsens drift. Henie 
Onstads styre har i 2017 bestått av Halvor Stenstadvold 
(leder), Hanne Inger Bjurstrøm (nestleder), Rolf Sæther, 
Helene Berge Holm, Claes Söderquist, Jannicke Veum-
Søhoel, Sebastian Næss Langaas, og Silje Ringen 
Høibjerg (ansatte valgt  representant). Det ble avholdt 
6 styremøter i 2017, hvorav ett av styremøtene var et 
fellesmøte med  stiftelsens representantskap. Ved årets 
utgang gikk Rolf Sæther ut av styret. Anne Beate Hovind 
ble valgt som nytt styremedlem for perioden 2018-2019 
av Representantskapet.

REPRESENTANTSKAPET

Stiftelsen skal ha et representantskap på 9 medlemmer. 
Representantskapet skal tjene som et rådgivende organ 
og holdes løpende orientert om viktige spørsmål knyttet 
til kunstsenterets drift og økonomi. Henie Onstads 
representantskap hadde følgende sammensetning i 2017; 
Gunnar Gussgard (leder), Ane Maria Mjaaseth (nestleder), 
Vibeke Limi, Bente Larsen, Tiril Schrøder, Peter Tornqvist, 
Jon Halvor Stridklev, Mette Rigmor Kaaby, Wenche 
Margrethe Funderud Berg-Olsen. Representantskapet 
avholdt 3 møter i 2017.

OPPLYSNINGER I HENHOLD  
TIL REGNSKAPSLOVEN

Sonja Henies og Niels Onstads stiftelse driver Henie 
Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum. Styret 
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, 
og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne 
forutsetning. Virksomheten forurenser i begrenset 
grad. Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass 
der det er full likestilling mellom kvinner og menn. 
Likestillingsarbeidet anses tilfredsstillende, og det er 
derfor ikke iverksatt, eller planlagt for ytterligere tiltak.  
Av stiftelsens 21 fast ansatte pr. 31.12.2017 var det  
7 menn og 14 kvinner.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av stiftel-
sens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

på Høvikodden. Stiftelsen har finansiert tiltakene 
gjennom låneopptak, og har i tillegg mottatt Spillemidler 
fra  Akershus fylkeskommune. Endelig slutt rapport for 
Vedlikeholdsløftet ble avsluttet i 2017, og siste del av 
spillemidler på kr. 396.000 ble innbetalt.

UTVIKLINGSFONDET FOR SONJA HENIE  
OG NIELS ONSTADS STIFTELSE

I henhold til stiftelsens vedtekter skal stiftelsen ha et 
utviklingsfond som sikkerhet for virksomheten. Formålet 
med fondet er å sikre kunstsenterets langsiktige utvikling 
av samling, utstillingsprogram og bygning. Midler fra 
fondet skal utelukkende anvendes innenfor kunstsenterets 
kjernevirksomhet i henhold til vedtektenes formålsparagraf.

Forvaltning av utviklingsfondet ivaretas av styret i samsvar 
med stiftelsens vedtekter, og etter spesielle retningslinjer. 
Utviklingsfondet forvaltes etter en investeringsstrategi der 
risikoen i fondsinvestering ene holdes lav. Utviklings fondets 
midler er allokert til samlingsutvikling og kunstnerisk 
virksomhet. Styret har bevilget totalt kr. 6,4 millioner av 
fondets midler, hvorav kr. 6 millioner overføres til bruk av 
kunstneriske formål. Fondets avkastning og renter på til 
sammen kr. 415 101 overføres til kunstsenterets drift i 
henhold til utviklingsfondets retningslinjer. Det er admini-
strasjonen og styrets ambisjon å reetablere den trukne 
fondskapitalen over tid. Fondets plasseringer var ved 
utgangen av 2017 kr. 20,9 millioner.

STRØMFORBRUK

Strømforbruket i 2017 endte på vel 3,3 mill. kwh, opp 2,6 
% i forhold til 2016. Dette er normalt klimaavvik, dog var 
august 2017 var spesielt fuktig, noe som medvirket til at 
ventilasjonsanleggene avfuktes og benyttet ekstra mye 
energi. Strømkostnadene gikk opp i 2017 grunnet noe 
høyere strømpriser.
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KOMMUNIKASJON 
OG MARKED

Større fokus på avsender, en ny visuell verktøykasse og 
tydeligere segmentering av publikum har vært sentrale 
fokusområder i kommunikasjons- og markedsarbeidet i 
2017. Av utstillingene i 2017 var det utstillingene Marina 
Abramović — The Cleaner, Catherine Opie — Et øye med 
verden og Irma Salo Jæger — På en varm dag, som fikk 
mest redaksjonell omtale.

Hver utstilling blir behandlet unikt, og spesielt vinklede 
saker blir laget til hver eneste utstilling. I tillegg kommuni-
serte Henie Onstad aktualiteten i en rekke arrangementer, 
kurs, seminarer, skoler og konserter. Som resultat av 
dette kan kunstsenteret i 2017 vise til 1886 redaks-
jonelle artikler, en liten nedgang fra 2016 som var et 
ekstraordinært år. Henie Onstad hadde størst redaks-
jonell dekning i hhv november, oktober og januar. Dette 
korresponderer med  utstillingene om Marina Abramović, 
Catherine Opie og Irma Salo Jæger. 58,1% av sakene ble 
publisert på nett. Mediene med hyppigst kildevisning var 
Budstikka (309), A-Magasinet (91), Klassekampen (54), 
Dagsavisen (50) og Morgenbladet (47).

Hok.no presenterer informasjon om Henie Onstad, utstill-
ingene og arrangementene og hadde i 2017 110.625 
unike brukere med til sammen 395.892 sidevisninger 
(ned 40% og 44% fra 2016). Nedgangen sees klart i 
sammenheng med Kusama-utstillingen i 2016, som  
står for størstedelen av de gode tallene fra 2016.

Henie Onstad har en aktiv profil på Facebook og 
Instagram og scorer høyt i forhold til å svare raskt på 
henvendelser fra publikum. Kunstsenteret jobber for å 
ha en kontinuerlig dialog med publikum og ved årsskiftet 
hadde kunstsenteret 20.400 (+3385 siden 2016) på 
Facebook i tillegg til 14.400 (+4000 siden 2016)  
følgere på Instagram.

I løpet av året har Henie Onstad profesjonalisert bruken 
av markedskampanjer i sosiale medier  ytterligere, i 
tillegg til at kunstsenteret har innført LIVE-streaming av 
hendelser og en rekke egen produserte videoer. Av kanaler 
har Facebook hatt den beste  distribusjonen hvor de mest 
populære videoene har blitt sett av 30-40.000 i måneden.

Det har vært tydelig at kunstsenteret når frem til 
segmenterte grupper med tanke på salg av billetter og 
deltagelse til spesialarrangementer og kurs. Flere og flere 
arrangementer blir nå gjennomført med forhåndssalg av 
billetter digitalt.

Henie Onstad har opprettholdt en fast månedlig 
nyhetsbrevsutsendelse i tillegg til utsendelser i 
forbindelse med åpninger og spesielle arrangementer. 
Ved årsskiftet har nyhetsbrevet 7.439 påmeldte, en 
økning på 1.400 påmeldte. I løpet av året var det 12 
generelle utsendelser av nyhetsbrev i tillegg til 113 
generelle utsendelser i form av invitasjoner, påminnelser 
og informasjon i forbindelse med endringer av program. 
Dette er en økning på over 60 utsendelser og må sees i 
forbindelse med økt segmentering og en høyere andel av 
komplekse arrangementer med høye krav til spesialisert 
informasjon til mindre grupper.

Høsten 2017 lanserte Henie Onstad en ny visuell 
identitet som bygger videre på symbolet og typografien 
fra 1968, og trekker veksler på koblingene mellom 
arkitektur og design. Her benyttes få, men særpregede 
virkemidler for å skape gjenkjennelighet på tvers av kanal, 
arrangement, produkt og flate. Henie Onstads nye visuelle 
profil viderefører en justert versjon av det opprinnelige 
symbolet og tar opp i seg arkitekturens vifteformede 
karakter. Et viktig element er linjer som brer seg ut fra 
symbolet og peker til de ulike infor mative delene.  

Disse strekene er grunnlaget i et fleksibelt malverk som 
enkelt kan tilpasses ulike kommunikasjonsflater og 
formater på bilder.

Henie Onstad mottok publikumsprisen fra Norsk 
publikumsutvikling 1. november 2017. Juryens 
begrunnelse var som følger:

Henie Onstad Kunstsenter kan vise til en betydelig 
økning i besøkstall de senere årene. Juryen 
 oppfatter dette som et uttrykk for langsiktig og 
strategisk satsing på programmering, formidling 
og kommunikasjon. Inntil nylig har Henie Onstad 
trukket til seg et etablert kunstpublikum med  relativt 
høy alder fra nærområdene, uten å utnytte det publi-
kumspotensialet som ligger latent i  beliggenhet og 
en sterk kunstnerisk profil. I løpet av de siste seks 
årene har kunstsenteret endret dette fundamentalt 
og fremstår nå som en destinasjon med et opplev-
elsestilbud som konkurrerer på et helt annet nivå 
både nasjonalt og internasjonalt. Juryen fester seg 
ved kunstsenterets programprofil, med en blanding 
av internasjonalt anerkjente utstillinger, nyskap-
ende risikoprosjekter og utstillinger med smalere 
nedslagsfelt. Dette, kombinert med et målrettet 
arbeide for å engasjere underrepresenterte grupper 
i riktige kanaler, utgjør etter juryens oppfatning 
grunnlaget for den økte tilstrømningen. Satsingen 
på formidling til barn og unge ved Henie Onstad 
Kunstsenter er et eksempel til etterfølgelse innen 
museums- og billedkunstsektoren og vil trolig sikre 
kontinuitet i den positive utviklingen.

For å øke forståelsen og kunnskapen om de menneskene 
som bruker og er interessert i kunstprogrammet, har 
Henie Onstad tatt i bruk et verktøy bestående av 
personprofiler som brukes for å forstå hvilke målgrupper 
man retter seg mot og hvilket publikum man kan ha 
mulighet til å engasjere gjennom de ulike programmene.

Markedskampanjene ble konsentrert rundt Carsten Höller: 
Henie Onstad Sanatorium, Catherine Opie — Et øye 
med verden og Marina Abramović — The Cleaner. Med 
kampanjer både i Sosiale medier, i byrommet i Oslo og på 
knutepunkt i Bærum ble utstillingene synlige og profilerte.

Ved hjelp av «gerilja-markedsføring» har Henie Onstad 
markert hele veien fra Blommenholm togstasjon og 
bussholdeplassen på Høvikodden til senteret ved hjelp  
av veisjablonger. I sommersesongen ble fasaden utendørs 
på senteret kledd med store bannere som fortalte og 
utstillingene innendørs i tillegg til gatebukker plassert  
ut i området fra bussholdeplassen, inngangsparti og vei  
ned til stranden.

Under sommerens utstilling Carsten Höller: Henie Onstad 
Sanatorium har CC-Vest arrangert en egen konkurranse 
rettet mot sine kunder for å få oppmerksomhet og enga-
sjement rundt utstillingen. Henie Onstad er medlem av 
Akershus reiselivsråd og Visit Oslo. Flere internasjo nale 
turope ratører og aktører fra kurs og konferanse segmentet 
har vært på visningstur på Henie Onstad.

Henie Onstad har videreført samarbeidet med Ticket-
master i forhold til forhåndssalg av billetter i tillegg til 
at det er inngått et nytt samarbeid med Booking.com 
med tanke på å nå ut til turister. Sistnevnte ble innført i 
desember 2017, og det er for tidlig å se resultater av dette.
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Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstenter

Plakat for utstillingen The Cleaner, med Henie Onstads nye 
visuelle identitet tatt i bruk.

Plakat for utstillingen Et øye med verden, med Henie Onstads nye 
visuelle identitet tatt i bruk.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstenter
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KUNSTSENTERET HAR 
TILBUDT ULIKE OPPLEGG 
FOR ELEVER GJENNOM DEN 
KULTURELLE SKOLESEKKEN 
(DKS), I ALT HAR 3729 
ELEVER, 144 SKOLEKLASSER 
BESØKT HOK VIA DKS, DETTE 
ER EN OPPGANG PÅ 52 
SKOLEKLASSER FRA 2016. 
SAMARBEIDET MED DKS 
BÆRUM HAR BLITT TETTERE 
ETTER AT KOMMUNEN 
GIKK UT AV SAMARBEIDET 
MED DKS AKERSHUS. 
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FORMIDLING

Gjennom Henie Onstads formidlingsarbeid søker 
senteret å skape engasjerende tilbud til et bredt spekter 
av besøkende.

I løpet av året har Kunstsenteret videreført satsningen 
med Labben som alltid skal være åpen i senterets 
åpningstider. I det daglige er det lagt opp til tegne-
oppgaver og når Labben er bemannet legges det opp  
til mer omfattende oppgaver som blant annet inkluderer 
maling. Det har blitt utarbeidet oppgaver som tar 
utgangspunkt i kunsten som vises. I tilknytning til 
utstillingen Irma Salo Jæger — På en varm dag, malte de 
besøkende abstrakte landskapsmaleri med geometriske 
former. Primærfargene ble brukt. Det ble et fokus og lagt 
vekt på å blande mange farger og få frem mange nyanser 
slik Irma gjør i sine kunstverk. Under Kåre Kivijärvi — 
Kamerakunstneren malte de besøkende portrett som 
skulle være ti år i fremtiden. I utstillingen til Cathrine Opie 

— Et øye med verden, var oppgaven å male et portrett 
ikke forfra men bakfra. 2363 barn har benyttet seg av 
søndags-tilbudet i Labben i 2017.

Sommerskolen ble arrangert i fire uker i samarbeid med 
Sommer som Vinter. Elevene hadde aktive dager hvor 
de gjorde sportslige aktiviteter utendørs og jobbet med 
kunst innendørs. Antall deltagere: 245.

En ny høstskole ble arrangert i en uke i samarbeid med 
Fotogalleriet. Elevene hadde aktive dager hvor de var 
ute og fotograferte. De fikk prøve seg med forskjellige 
kamerateknikker og lære seg hvordan ta gode bilder. Inne 
fikk de skrevet ut bilder og laget en egen fotobok. Antall 
deltager: 19.

Alt i alt holdt Henie Onstad 417 omvisninger i 2017. 
Dette fordeler seg på offentlige omvisninger hver søndag 
kl. 13 gjennom hele året (med unntak av juli og august), 
private omvisninger både for næringsliv, skole og andre 
grupper. Antall omvisninger var 129, ned fra 410 i 2016 
og 193 i 2015. Forklaringen til den store nedgangen 
fra 2016 må sees i sammenheng med at Nikolai-Astrup 

utstillingen det året var en svært «omvisningsvennlig» 
utstilling både i form og med tanke på hvilken målgruppe 
den henvendte seg til. Babyvisningene er et lavterskel-
tilbud og holdes hver måned. 173 deltok på disse, ned 
fra 419 i 2016. Den store nedgangen skyldes både lavere 
interesse for utstillingsprogrammet generelt og liten 
 kapasitet til å markedsføre arrangementene våren 2017.

Kunstsenteret har tilbudt ulike opplegg for elever gjennom 
den Kulturelle Skolesekken (DKS), i alt har 3729 elever, 
144 skoleklasser besøkt HOK via DKS, dette er en 
oppgang på 52 skoleklasser fra 2016. Samarbeidet med 
DKS Bærum har blitt tettere etter at kommunen gikk ut 
av samarbeidet med DKS Akershus. I den forbindelse har 
også alle 4-klassene i Bærum fått et tilbud. Henie Onstad 
sitt tilbud ble besøkt av DKS Bærum Kunstagenter 4 trinn 
1733 elever (68 klasser), utstillingen til Cathrine Opie ble 
besøkt av DKS Bærum 10 trinn 1544 elever (60 skole-
klasser), Arkitekturreisen besøkt av DKS Akershus 8 trinn 
220 elever (8 skoleklasser), Kunstagenter besøkt av DKS 
Akershus 5 trinn 232 elever (8 skoleklasser).

Det har blitt gjennomført to Familiedager, begge med 
et gjennomarbeidet faglig program hvor aktivitet og 
deltagelse knyttet til kunsten på Henie Onstad sto 
sentralt. Antall besøkende var: 652 (19. mars) og 660  
(12. november).

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstenter

Foto: Mathilde Thafvelin / Henie Onstad Kunstenter
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KLUBBEN

Medlemmene i klubben er av kunstsenterets mest 
lojale gjester. De bidrar til økt besøkstall ved å bringe 
med seg nye besøkende, og er en publikumsgruppe 
som får tilgang til eksklusive åpninger og klubbkvelder. 
Et klubbmedlemskap øker sjansen for gjenbesøk og 
uttrykker tillit til Henie Onstads program over tid. I 2017 
har arbeidet vært rettet mot å øke salget av medlemskap, 
videreutvikle konseptet rundt klubbkvelder og synliggjøre 
klubbens fordeler på huset.

Det ble arrangert 4 klubbkvelder med til sammen 2030 
deltakere, inklusive tre eksklusive åpnings arrangementer.

Uformelt møte med kunstneren Irma Salo Jæger  
og kurator Caroline Ugelstad 5. april.

Foredrag ved filmskaper Knut Erik Jensen om sitt 
kjennskap og vennskap med Kåre Kivijärvi.

Foredrag om historien bak Carsten Höller: Henie 
Onstad Sanatorium og signering av katalogen ved 
forfatter og kurator Lars Mørch Finborud. Omvisning 
og samtaler i utstillingen ved Gunhild Varvin. 
Presentasjon av høstens program.

DRIFT OG SIKKERHET

Henie Onstad er et utfartssted for kunst og natur-
opplevelser, og ivaretakelse av uteområdene er svært viktig 
for å gjøre kunstsenteret attraktivt som utfartsmål sammen 
med naturen, sjøen og skulptur parken. Henie Onstad er 
ansvarlig for en bygnings masse av kulturhistorisk verdi og 
vedlikehold av eksteriør og interiør er svært viktig for å gi 
gode rammer for kunsten.

UTEOMRÅDET

Plassen utenfor hovedinngang og veien forbi Kunst-
senteret ble lagt om i samarbeid med Bærum kommune 
slik at det nå ikke lenger er lagt til rette for generell 
biltrafikk helt inn og forbi inngangsdørene. Dette 
området er nå tilrettelagt for publikum og andre gående 
for trivsel og hygge. Nye sykkelstativ ble også montert. 
Samtidig med at dette arbeidet pågikk  benyttet vi 
anledningen til i reparere løse og skadede fliser utenfor 
personalinngangen i enden av admin istrasjonsfløyen.

BYGNING

Skuespillergarderobene i underetasjen fikk en 
oppgradering i forbindelse med Carsten Höller: Henie 
Onstad Sanatorium, slik at disse nå fremstår i sin 
opprinnelige form med nyoppussede overflater.

Prisma salene fikk i forkant av Irma Salo Jæger 
utstillingen installert ny spotbelysning montert på 
spesialtilpassede oppheng som er integrert i den 
spesielle prismehimlingen. Dette betyr at opphenget  

kan skyves opp og skjules når det ikke er i bruk. Sammen 
med grunnbelysningen som var ny i 2013 gir dette en stor 
grad av fleksibilitet i forbindelse med lyssettingen til de 
forskjellige utstillingene.

Parkettgulvet på vestre platå ble slipt og rebehandlet etter 
Carsten Höller: Henie Onstad Sanatorium utstillingen 
der sengene kjørte rundt med påmontert tusj når det var 
overnattingsgjester.

Ytterligere en undersentral, (strømtavle) ble oppgradert 
med nye sikringselementer og jordfeil brytere. Henie 
Onstad har snart oppgradert alt av elektriske tavler på 
huset da det nå gjenstår kun en undersentral samt 3–4 
mindre sikringsskap.

Tekniske anlegg: Nytt SD anlegg (sentral driftsstyring) ble 
installert i 2017. Dette anlegget styrer alle ventilasjons-
anleggene, og er avgjørende for å kunne holde et stabilt 
klima i forhold til kunstverkene i utstillinger og magasiner.

SIKKERHET

Det er gjennomfør ettersyn, oppfølging og mindre service-
arbeider på alarm og ITV anleggene i 2017. Henie Onstad 
har god oppfølging og kontinuerlig overvåking av alarm-
anlegget som er direkte tilknyttet alarmsentral med 24/7 
bemanning. Dette i kombinasjon med kort responstid ved 
utløst alarm gjør at Henie Onstad anser sikkerheten for 
godt ivaretatt.

⚪

⚪

⚪

Omvisning i Cathrine Opie — Et øye med verden  
og kundekveld med 20% rabatt i butikken.

Eksklusivt åpningsarrangement av Carsten Höller: 
Henie Onstad Sanatorium med kunstneren til stede.

Eksklusivt åpningsarrangement av utstill-
ingen Cathrine Opie — Et øye med verden med 
kunstneren til stede.

Eksklusivt åpningsarrangement av Marina 
Abramović — The Cleaner med kunstneren til stede.

Klubbmedlemmene har fått gaver i form av bærenett til to 
utvalgte og aktuelle utstillinger samt en plakat i 2017. Ved 
årets utgang hadde HOK Klubb 1 847 medlemmer, hvorav 
11 % var studentmedlemskap. Dette en tilbakegang 
på 17 %, men antall studentmedlemskap har økt med 
nesten 4 %. Perioden som utpeker seg med flest salg av 
studentmedlemskap var mai — august (Carsten Höller). 
Pris for 12 måneders ordinært medlemskap i klubben var 
kr. 510, og for studentmedlemskap kr. 300.

⚪

⚪

⚪

⚪

Foto: Lin Stensrud / Henie Onstad Kunstsenter

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
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SAMLINGEN

Henie Onstad forvalter en samling av moderne kunst og 
samtidskunst, i tillegg til Sonja Henies brevarkiv og Niels 
Onstads dokumenter. Samlingen, inkludert deponerte 
verk, oppbevares i egne magasiner som holder god 
museumsstandard. En gruppe skulpturer er permanent 
vist i parken. I tillegg besitter Henie Onstad en betydelig 
artist-book samling, og et rikholdig arrangementsarkiv 
med opptak fra performances og konserter siden 1968.

SAMLINGSSTRATEGI

Henie Onstads pågående samlingsstrategi er utarbeidet 
i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Arbeidet 
med å bygge opp en representativ samling arbeider 
av Kurt Schwitters ble påbegynt sammen med Spare-
bankstiftelsen DNB i 2009. Strategien er nå utviklet til å 
innbefatte beslektede kunstnere til Schwitters, altså hans 
kollegaer innenfor DADA og Surrealisme. Denne Avant-
garde strategien har resonans til Henie Onstads øvrige 
samling med blant annet Fluxus kunst fra 1960-tallet,  
og tverrkunstneriske profil.

FORVALTNING

Forvaltningen av samlingen under 
konserveringsseksjonen har i all hovedsak handlet 
om vedlikehold av samlingen, samt at Henie Onstad 
de senere årene har gjort stort løft ved å bygge et 
nytt magasin som har gitt spesielt malerisamlingen 

langt bedre lagrings og sikkerhetsvilkår. For 2017 
var konservering av fotosamling av Kåre Kivijärvi det 
største prosjektet. Samlingen ble gjennomgått, samt 
nyinnrammet opp mot samlingsutstillingen med Kivijärvi.

Henie Onstad har prioritert gjennomgang av den store 
samlingen av verk av Zdenka Rusova, og opprettet i 
den forbindelse en tre-måneders praksisplass, der 
kunstverkene ble nyregistrert i Primus og gjennomgått 
opp mot en planlagt Rusova utstilling i 2019.

Henie Onstad har også i 2017 ferdigstilt vårt store 
registreringsprosjekt av «Jean Brown personal papers» 
som har pågått de senere årene. Samlingen ble 
innkjøpt i 2014 ved hjelp av egne midler og støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB. Denne store samlingen av verk 
og dokumenter knyttet til den historiske Avant-garden er 
nå ferdig registrert i Primus.

NYE DEPONI FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Kurt Schwitters: Homme-Moustache, 1925 olje  
på lerret

Hanna Höch: Fay und Saturn, 1922, olje på lerret

Barbara Hepworth: Curved Form (Bryher II), 1961

René Magritte: La Message à la Terre, 1926

VERK

Sidsel Paaske: Hvit sirkel, sett ovenfra, 1966

Asger Jorn: Himmelhunden, 1970
Asger Jorn: Hvisken, 1971
Asger Jorn: Uten tittel, u.å.
(alle deposita / Riis-samlingen)

Fra Erling Nebys samling:
Luis Tomasello: Atmosphère Chromoplastique  
no 274, 1971
Victor Vasarely: Ruhr, 1950
Victor Vasarely: Vega 222, 1969-70

Jumana Manna: Government Quarter Study
Mark Boyle: Secretions I, Piss 1978
Mark Boyle: Secretions II Tears 1978
Mark Boyle: Secretions III Blood 1978
Mark Boyle: Secretions IV Sweat 1978

Håkon Bleken: Figurer rundt et bord,

Fra Erling Nebys samling:
Jan Groth: Tegn I, 1973-74

LÅN TIL UTSTILLINGER I KUNST INSTITUSJONER I 2017

MUSEUM

Museet for Samtidskunst

Oslo kommunes kunstsamlinger, Munchmuseet

Galleria D’Arte moderna e Contemporaena, Torino

Den nordiske paviljongen/Biennalen i Venezia

Gruppe 5-utstilling, Trondheim Kunstmuseum

Minneapolis Institute of Art, USA

PERIODE

20.10.2016 — 26.02.2017

26.09.2016 — 27.01.2017

13.3 — 23.7.2017

13.05. — 26.11.2017

6.5. — 10.09.2017

20.10.2017 — 2.1.2019

DEPOSITA TIL HOK SOM FORTSETTER 2017

8 skulpturer av Arnold Haukeland er deponert og 
plassert inne og ute i skulpturpark.

Erling Nebys samling. 89 verk vil fortsatt være 
deponert ved HOK. En egen depositumsavtale er 
skrevet for ti år, gjeldende fra 2014.

Inger og Andreas L. Riis’ samling. 24 verk er 
deponert ved HOK.

UTLÅN FRA SAMLINGEN

Sonja Henies OL-medalje fra 1936 er utlånt til 
Norges Olympiske Museum på Lillehammer i 
perioden 2015—2020.

Lysebu: Henie Onstad har et samarbeid med Fondet 
for dansk-norsk samarbeid som er eier og driver av 
Lysebu Hotell i Oslo. Et utvalg på 120 kunstverk vises 
under konseptet Galleri Høvikodden: Fra fjord til fjell.⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪
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VITENSKAPELIG FORSKNING

Henie Onstad finansierer et internt doktorgrads prosjekt 
basert på Fluxus og Situasjonismen og deres bruk av 
begrepet hverdagsliv. PhD-en gjennomføres i samarbeid 
med Universitetet i Oslo og avsluttes i 2018 (finansiert 
med støtte fra Fort Art Stiftelsen og Norsk Kulturråd). 
Forskningen styrker Henie Onstads posisjon som stedet 
for avantgarden, og forskningen vil gi  grunnlag for flere 
utstillinger og presentasjoner i årene fremover til glede for 
publikum og norsk offentlighet.

POPULÆRVITENSKAPELIG FORSKNING

Henie Onstad Kunstsenter utga i 2017 seks kataloger 
med nyskrevne tekster av interne og eksterne bidrags-
ytere. Katalogene ble utgitt på internasjonale forlag. 
Overordnede målsetninger har vært å bidra med nye 

faglige perspektiver og kontekstualisere utstillingene på 
lesverdige måter, samt å bringe utstillingene ut nasjonalt 
og internasjonalt gjennom et godt distribuert etterliv.

Henie Onstad Kunstsenter arbeider også med det 
omfattende prosjektet A Pendaflex for the Future. 
Skribenter og kuratorer har blitt invitert fra hele verden 
for å forske på og skrive om kunstsenterets historie. 
Arkivprosjektet består av et recidencyopphold av en 
internasjonal skribent eller kurator som forsker på Henie 
Onstad sitt utstillingsarkiv, og som får i oppdrag å skrive 
tekster relatert til et samfunnstema, eller knytter Henie 
Onstads historie til andre tendenser i kunstfeltet. Det 
pågående prosjektet skal avsluttes i 2019. Da utgir 
Henie Onstad en publikasjon med bidragene, inklusive 
nyskrevne tekster av Kunstsenterets egne kuratorer.

FORSKNING
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FRAMTIDSUTSIKTER

Gitt det negative resultatet for 2018 er det styrets mål 
å styrke Utviklingsfondet i årene fremover for å sikre at 
Henie Onstad er rustet til å skape ambisiøse utstillinger 
i et lengre perspektiv. Fokus på kommers ielle aktiviteter 
og egeninntjening vil fortsette i årene som kommer.

Henie Onstad fortsetter sin strategi med å skape store 
opplevelser for publikum også i kommende år. Som 
del av jubileumsfeiringen i 2018 arbeide for å etablere 
permanente kunstinstallasjoner med attraksjonsverdi, i 
tillegg til et omfattende utstillings og konsertprogram 
som knytter seg til Henie Onstads arv og posisjon. Henie 
Onstad Kunstsenter arbeider særlig med tre kunstfaglige 
strategier de kommende årene: Styrke avantgarde 
satsingen, etablere og forankre foto satsingen, samt 
fortsetter å arbeide med  samtidskunsten og tidsbaserte 
kunstformer som musikk, performance og dans.

Henie Onstad skal også ivareta samlingen gjennom 
ulike former for samlingspresentasjoner. For å ivareta 
kunstsenterets store og historiske arkiv, er det behov for 
å ansette en arkivar/registrar som kan styrke forvaltningen 
av samlingen og arkivene som Henie Onstad besitter. 
Dette vil ytterligere styrke museets faglige posisjon og 
bidra til å ivareta den helt unike immaterielle kulturarven 
Henie Onstad sitter på i form av våre arrangements og 
utstillingsarkiver. Henie Onstad ønsker også å utvikle et 
eget forvaltningsprosjekt tilknyttet vår samling av «Artist’s 
books», som vil innbefatte ny-registering av samlingen, 
samt forbedring av dens lagringsvilkår, men også fi nne 
nye former for visning av bokkunsten.

Nærmere bestemt arbeides det for å skape bedre 
visnings- og formidlingsforhold for satsningen Kurt 
Schwitters og DADA gjennom etableringen av en ny, 
egen sal på omtrent 400 m2, som lanseres høsten 
2019 gjennom en større DADA utstilling. Tiltakene 

gjennomføres som en del av jubileumsgavene fra 
Sparebankstiftelsen DNB og Bærum kommune. 
Utstillings salen blir skapt gjennom omdisponering av 
tilgjengelig lokale på Henie Onstad og skal åpne opp for 
nye måter å formidle Kurt Schwitters og avantgarden på.

Henie Onstads fotosatsing skal bli et viktig supplement 
til eksisterende visningsarenaer som prioriterer det 
fotografi ske utrykket i Norge i dag. Målet er å bygge 
et program som viser de store klassikerne men også 
 refl ekterer de helt nye praksisene på dette feltet, og som 
trekker veksler på populære fenomener i vår tid.

Henie Onstad ønsker å videreutvikle forskningen på 
avantgarde tradisjonen og vil på sikt søke ekstern støtte 
til å opprette en egen PhD stilling i samarbeid med en 
ekstern vitenskapelig institusjon. Stillingen skal knyttes 
til Kurt Schwitters og den historiske avantgarden, for 
ytterligere å styrke kunnskapen om denne tradisjonen 
internt og ekstern.

Det er ytterligere ønske og behov for å styrke 
samfunnsoppdraget om publikumsutvikling. Henie 
Onstad søker å utvide formidlingsseksjonen med en 
dedikert ansatt som kan jobbe med programmer som 
kan skape ytterligere kontakt med unge publikummere 
og publikummere som i dag ikke gjenkjenner seg som 
brukere av et kunstsenter.

STYRET VED SONJA HENIES OG NIELS ONSTADS STIFTELSE
Høvikodden, 27.2.2018

Halvor Stenstadvold Anne Beate Hovind

Silje Ringen HøibjergClaes Patrik Söderquist

Hanne I. Bjurstrøm Helene Berge Holm

Sebastian Næss LangaasJannicke Veum-Søhoel
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ÅRSREGNSKAP 2017

Uavhengig revisors beretning

Aktivitetsregnskap

Balanse

Noter til regnskapet for 2017

⚪

⚪

⚪

⚪
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BERETNING
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UAVHENGIG REVISORS 
BERETNING

KONKLUSJON

Vi har revidert stiftelsen Sonja Henies og Niels Onstads 
Stiftelse’ årsregnskap som viser et negativt aktivitets-
resultat på kr 12 027 289. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regn-
skapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt 
i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av stiftelsens fi nansielle stilling per 31. desember 2017, 
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 revisjonsekikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene (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 stiftelsen 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.

ØVRIG INFORMASJON

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig infor-
masjon består av informasjon i årsberetningen, men 
 inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker 
ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår 
oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har oppar-
beidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsyne-
latende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi 
hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inne-
holder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere 
det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

STYRETS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKAPET

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregn-
skapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskaps-
lovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den fi nner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som føle av 
misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta stand-
punkt til stiftelsens 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 er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregn-
skapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinfor-
masjon, 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 feilinfor-
masjon 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 beslut-
ninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver 
og plikter vises det til:

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

UTTALELSE OM ØVRIGE LOVMESSIGE KRAV

KONKLUSJON OM ÅRSBERETNINGEN

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet 
ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med 
lov og forskrifter.

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 fi nansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger 
i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

UTTALELSE OM REVISJONEN 
AV ÅRSREGNSKAPET

Sandvika, 27. februar 2018
Echas Revisjon AS

ERIK CHRISTOFFERSEN
Statsautorisert revisor
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AKTIVITETSREGNSKAP

ANSKAFFELSE AV MIDLER

Tilskudd
Gaver
Opptjente inntekter
Finansinntekter

Sum anskaffelser av inntekter

FORBRUK AV MIDLER

Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til formålet
Administrasjonskostnader
Finansinntekter

Sum anskaffelser av inntekter

TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL

Overført til/fra utviklingsfond
Overført til/fra annen formålskapital

Sum tillegg / reduksjon formålskapital

Aktivitetsresultat

ANSKAFFELSE OG FORBRUK AV MIDLER NOTE 2017 2016

8
2,10

9
10

4,7
1,4,6,7

4,5
10

2,10
2,10

26 292 580
0

11 833 022
446 086

38 571 688

10 049 328
32 430 335

7 627 952
491 362

50 598 977

-6 000 000
-6 027 289

-12 027 289

-12 027 289

27 060 600
19 527

25 281 040
444 974

52 806 141

11 267 995
29 602 692

7 962 615
439 085

49 272 387

3 000 000
533 753

3 533 753

3 533 753
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BALANSE

Innkjøpt kunst
Bygning

Sum anskaffelser av inntekter

Andre investeringer
Obligasjoner og fond

Sum finansielle anleggsmidler

Varelager
Forskuddsbetaling leverandørerer

Sum lager av varer og annen beholdning

Kundefordringer
Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

Sum andre driftsmidler

Sum anleggsmidler

EIENDELER

OMLØPSMIDLER

ANLEGGSMIDLER
BEVARINGSVERDIGE EIENDELER

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

LAGER AV VARER OG ANNEN BEHOLDNING

FORDRINGER

ANDRE DRIFTSMIDLER

NOTE 2017 2016

1

10

10

1

233 218
51 752 543

51 985 761

505 873
19 126 087

19 631 960

505 276
0

505 276

920 136
1 987 335

2 907 472

3 512 720

6 925 468

82 217 034

3 673 845

3 673 845

72 291 566

233 218
52 781 649

53 014 868

448 141
20 782 115

21 230 256

333 143
0

333 143

694 661
3 942 275

4 636 936

12 780 418

17 750 498

95 960 244

3 964 623

3 964 623

78 209 746
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BALANSE

FORMÅLSKAPITAL

Grunnkaptial
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Utviklingsfond
Udekket tap/annen formålskapital

Sum formålskapital

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Pensjonsforpliktelser

Sum avsetning for forpliktelser

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum annen langsiktig gjeld

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skattetrekk og andre trekk
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

GJELD

NOTE 2017 2016

2

3

11

12

20 000 000
28 692 293
20 939 778
-3 647 081

65 984 989

151 873

151 873

10 713 750

10 713 750

1 772 214
0

555 716
250 264

2 788 227

5 366 422

20 000 000
28 692 923
26 939 778

2 380 208

78 012 278

161 827

161 827

11 348 750

11 348 750

2 212 029
0

501 379
533 651

3 190 330

6 437 389

Sum gjeld

Sum gjeld og formålskapital

16 232 045

82 217 034

17 947 966

95 960 244

Høvikodden, 27.2.2018

Halvor Stenstadvold
Styreleder

Anne Beate Hovind
Styremedlem

Silje Ringen Høibjerg
Ansatte valgt representant

Claes Patrik Söderquist
Styremedlem

Hanne I. Bjurstrøm
Nestleder

Helene Berge Holm
Styremedlem

Sebastian Næss Langaas
Styremedlem

Jannicke Veum-Søhoel
Styremedlem

Hanne I. Bjurstrøm
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NOTER TIL REGNSKAPET  
FOR 2017

Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse er registrert som 
en privat stiftelse og følger lov om stiftelser med mer av 
23. mai 1980. Stifterne Sonja Henie og Niels Onstad 
opprettet stiftelsen ved tingsinnskudd (donasjoner) i 
form av kunstsamlingen, Sonja Henies premiesamling og 
eiendommer.

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt
Regnskapet viser den samlede økonomiske aktivitet og 
finansielle stilling for Sonja Henies og Niels Onstads 
Stiftelse.

Prinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

A) INNTEKTER

Midler inntektsføres når stiftelsen har juridisk 
rett til inntekten og det er rimelig sikkerhet for at 
den blir mottatt samt at inntekten kan måles med 
tilstrekkelig pålitelighet.

Tilskudd som er mottatt før forutsetningene er 
oppfylt er oppført som tilskuddsgjeld.

Alle aktivitetsinntekter presenteres brutto med 
unntak av gevinster ved salg av anleggsmidler samt 
investeringer.

B) OMLØPSMIDLER/KORTSIKTIG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter format 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til 
varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til. Laveste 
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

C) ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til 
varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres 
og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 

Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som forventes ikke å være forbigående. 
Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for 
nedskrivning ikke lenger er tilstede.

D) VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for 
påregnelig ukurans.

E) 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.

F) OFFENTLIGE TILSKUDD

Offentlige tilskudd resultatføres i takt med de 
kostnader tilskuddet skal dekke. Tilskudd til 
investeringer balanseføres og avskrives i takt med 
levetiden. Ubenyttede tilskudd klassifiseres som 
gjeld inntil vilkårene er oppfylt.

G) PENSJONSFORPLIKTELSER

Pensjonsforpliktelser som ikke er forsikringsmessig 
dekket er kapitalisert og presentert som gjeld. 
Kollektive pensjonsordninger er ikke inntatt i 
stiftelsens balanse. Innbetalingene blir løpende 
utgiftsført som pensjonskostnader ihht god 
regnskapsskikk for små foretak.  
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NOTER TIL REGNSKAPET  
FOR 2017

Ansk.kost 1.1
Tilgang
Avgang
Ansk.kost. 31.12
Akk.avskr. 31.12
Akk nedskr. 31.12

Bokført verdi 31.12

Egenkapital pr 01.01
Årets resultat

Egenkapital pr 31.12

Årets avskrivninger
Levetid, år

75 961
306

0
76 267

-20 842
0

55 425

78 012
-12 027

65 985

1 625

9 571
0
0

9 571
-1 275

0

8 296

2 380
-6 027

-3 647

328
10-50

2 922
0
0

2 922
-2 445

0

477

26 940
-6 000

20 940

252
10-15

52 139
0
0

52 139
-9 736

0

42 403

28 692
0

28 692

616
10-100

1 397
0
0

1 397
-557

0

840

20 000
0

20 000

9
10-100

9 932
306

0
10 238
-6 829

0

3 409

420
3-10

ANLEGGSMIDDEL

NOTE 1

(Tall i tabellen er i hele 1000)

(Tall i tabellen er i hele 1000)

NOTE 2

ANLEGGSMIDLER

FORMÅLSKAPITAL

INNVENTAR OG 
UTSTYR

BUTIKK OG 
GARDEROBE

GRUNNKAPITAL

BYGNING

FORMÅLSKAPITAL
MED

RESTRIKSJONER

ENØK

UTVIKLINGSFOND

VEDL.HOLDS-
LØFTET

ANNEN
FORMÅLSKAPITAL

SUM

SUM

Stiftelsen eier de bygningsmessige anlegg, mens Bærum 
kommune eier tomten på Høvikodden. Stiftelsen og 
kommunen samarbeider om det parkmessige anlegg. 
Anlegget som helhet skal forvaltes og utvikles i samsvar 
med stiftelsens formål og for øvrig på en slik måte 
at det fremstår med en kvalitet som samsvarer med 

Stiftelsens grunnkapital er på 20 mill kroner.

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner er benyttet 
til finansiering av bygningen.

Iflg. stiftelsens vedtekter skal stiftelsen ha et utviklings-
fond som sikkerhet for virksomheten. Formålet med 
fondet er å sikre kunstsenterets langsiktige utvikling av 
samlingen, utstillingsprogram og bygning. Utviklings-
fondet beløper seg til kr 20 939 778 pr. utgangen 
av 2017. Styret har i 2017 bevilget kr 6 millioner fra 

utviklingsfondet til de kunstneriske satsningene. Fondets 
avkastning og renter på til sammen kr 415 101 er overført 
til Kunstsenterets ordinære drift i henhold til utviklings-
fondets retningslinjer og etter vedtak i styret.

Utviklingsfondets midler skal holdes adskilt fra stiftelsens 
øvrige midler.

Annen formålskapital er den resterende formålskapitalen 
utover grunnkapitalen, formålskapital med restriksjoner 
og utviklingsfond.

stiftelsens kunstneriske nivå. Anlegget kan ikke avhendes. 
Eiendommen er avskrevet igjen fra 2008.

Kunstsamlingen er i hovedsak gitt i form av gave fra 
privatpersoner og organisasjoner. Gavene er ikke 
balanseført.
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NOTE 3

NOTE 4

NOTE 5

(Tall i tabellen er i hele 1000)

(Tall i tabellen er i hele 1000)

(Tall i tabellen er i hele 1000)

PENSJONSFORPLIKTELSER

LØNNSKOSTNADER

YTELSER/GODTGJØRELSER TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR

Pensjonsforpliktelsen er beregnet med 3% neddisk-
onteringsfaktor. Faktorene er beregnet på grunnlag av 
tabellverk for regnskapsføring av pensjoner, utarbeidet  
av revirosforeningen.

Ordningen omfatter ved utgangen av året 1 person, og  
det er i år resultatført totalt kl 15.936

Ved årets utgang hadde HOK 21 fast ansatte.

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjon-
sordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Grunnet 
endringer i innmeldingsreglene fra 2015 så er det flere 
ansatte som oppfyller kravene til å være med i pensjon-
sordningen. Det er 38 innmeldt pr årsskiftet.

NOTER TIL REGNSKAPET  
FOR 2017

Udekkede pensjonsforpliktelser pr 01.01.
Årets endring

Udekkede pensjonsforpliktelser pr 31.12.

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader øvrige
Andre lønnsrelaterte ytelser

Sum

Adm direktør
Styre og representantskap
Revisor, revisjon
Revisor, løpende rådgivning

Sum

162
-10

152

12 368
2 040
1 823

458

16 689

903
205
100

0

1 208

12 198
1 968
1 845

417

16 428

856
162

89
0

1 107

159
3

162

2017

2017

2017

2016

2016

2016
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NOTER TIL REGNSKAPET  
FOR 2017

NOTE 6

NOTE 7

NOTE 8

(Tall i tabellen er i hele 1000)

(Tall i tabellen er i hele 1000)

(Tall i tabellen er i hele 1000)

FORMÅLSPROSENT

FORBRUK AV MIDLER

TILSKUDD

(Andel av forbrukte midler for å oppfylle formålet)

Andel utstillinger
Andel annen kunstneriske aktivitet
Andel bygningsdrift

Kostnader til formålet

Forbruk av midler

Formålsprosent

Butikk og formidling
Kommunikasjon og markedsføring

Kostnader til anskaffelse av midler

Bærum kommune
Kulturdepartementet
Akershus fylkeskommune
Andre offentlige tilskudd/sikringsmidler

Totale tilskudd

Utstillingskostnader
Andre kunstneriske kostnader
Bygningsdrift inkl. avskrivninger

Kostnader til formålet

11 479
5 461

15 491

32 430

50 599

64 %

11 938
5 304

12 361

29 603

49 272

60 %

4 736
5 313

10 049

10 947
12 410

2 200
735

26 293

11 479
5 461

15 491

32 430

7 602
4 393

11 083

23  078

38 485

60 %

6 433
4 835

11 268

10 733
12 200

2 150
1 978

27 061

11 938
5 304

12 361

29 603

2017 2016

2017

2017

2015

2016

2016

NOTE 9

(Tall i tabellen er i hele 1000)

OPPTJENTE INNTEKTER

Billettsalg, formidling
Butikk
Kommisjonsalg
Leieinntekter
Sponsorinntekter/gaver
Andre opptjente inntekter

Sum opptjente inntekter

3 229
1 691

0
1 459
4 375
1 079

11 833

12 507
4 192

0
1 828
5 599
1 155

25 281

2017 2016
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NOTER TIL REGNSKAPET  
FOR 2017

NOTE 10

NOTE 11

(Tall i tabellen er i hele 1000)

UTVIKLINGSFOND

LANGSIKTIG GJELD

Utviklingsfond 01.01
Gave
Årets avkastning
Bruk av fondet til kunstneriske formål
Andel overskudd tilført fondet
Overføring til ordinær drift

Utviklingsfond 31.12

Resultat utleievirksomhet
Endring i midlertidige forskjeller

Resultat før skatt

Betalbar skatt

Resultat etter skatt

Obligasjoner/fond
Påløpte renter obligasjoner
Påløpt inntekt
Bankinnskudd

Totalt plassert

26 940
0

415
-6 000

0
-415

20 940

-1 044
-254

-1 298

0

-1 298

19 126
0
0

1 814

20 940

23 940
20

406
0

2 574
0

26 940

-299
-274

-573

0

-573

20 782
70

0
6 087

26 940

2017

2017

2016

2016

I forbindelse med finansiering av Vedlikeholdsløftet 
inngikk HOK i 2013 en avtale med Nordea Bank om låne-
opptak med en ramme på totalt 15 mill. kr. Henie Onstad 
endte med å trekke totalt 12,7 mill. kr av denne rammen, 
og gjelden utgjør 10,7 mill. kr pr. 31.12.17.

NOTE 12

(Tall i tabellen er i hele 1000)

SKATTER
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