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Innledning
Ved inngangen til 2016 var Narviksenteret spredt på to ulike eiendommer og drev
museum i nedslitte og uhensiktsmessige lokaler. Ved utgangen av året var alle ansatte
etablert i nye og moderne lokaler i eget bygg, nye utstillinger er åpnet og flyttingen av
samlingene var godt i gang.
Både utstillings- og byggeprosjekt er avsluttet innenfor de tilgjengelige rammer. Alt
dette på rekordtid for en moderne permanent utstilling. Vi mottar gode
tilbakemeldinger fra publikum og samarbeidspartnere. Nye allianser og
samarbeidskonstellasjoner bygges mens gamle opprettholdes og forsterkes. Viktige steg
tas for videre utvikling både innenfor formidling, dokumentasjon, forskning og
formidling. Alt med ønske om å bidra til en fredeligere verden.
Samtidig er styret stolte og glade for å kunne bidra til lokal samfunnsutvikling.
Ferdigstillelsen av bygget ”det 4. Hjørnet” bidrar til en viktig vitalisering av Narvik
sentrum og bygget er blitt svært godt mottatt av lokalsamfunnet og besøkende og
prosjektet må kunne betegnes som en ubetinget suksess.
Styret er takknemlig for den innsats ansatte har utført og den støtte Narviksenteret har
fått fra staten og andre samarbeidspartnere.

Narvik, 14. mars 2017
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Styret holdt i 2016 sju styremøter. Det ble behandlet 27 saker.

Virksomhetens art
Stiftelsen skal fremme kunnskap om og forståelse for fred, krigens regler, internasjonale
konvensjoner og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon og formidling
med særlig fokus på krigs- og okkupasjonshistorien i Nordområdene.

Økonomi

Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling og resultat pr
31.12.2016 og utviklingen og resultatet av virksomheten i 2016. Det har ikke inntruffet
ekstraordinære forhold eller vesentlige hendelser som påvirker årsregnskapet etter
balansedagen. Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
I 2016 mottok stiftelsen kr. 6.981.000 i statlig driftsstøtte. I tillegg ble det inntektsført
kr. 4.758.897 i øvrige tilskudd til driften. Løpende drift ga inntekter på kr. 1.702.942.
Driftskostnadene utgjorde kr. 12.833.815. De største postene er knyttet til drift av
krigsmuseet, avskrivninger av driftsmidler, reisekostnader knyttet til internasjonale
prosjekter, og lønn og sosiale kostnader ved senteret. Dette representerer en økning på
59 % fra forrige år. Overskuddet på driften ble kr. 609.024,Årsresultatet ble et overskudd på kr. 577.648, som i sin helhet overføres til annen
egenkapital.
Stiftelsens samlede egenkapital og gjeld var ved utgangen av året kr. 115.314.918,
hvorav grunnkapitalen utgjorde kr. 150.000 og kr. 109.243.786 er avsetninger i
forbindelse med oppføring av nytt bygg og utstillinger.

Arbeidsmiljøet og personalet
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Elena Badanina
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Adm/økonomi
Per Englund
Handverker
Hanna Fagerli
Renhold
Katarzyna Gancarczyk
Museumsvert
Jarl Holstad
Utstillingskonsept
Olena Klymenko
Museumsvert
Ann Kristin Kristensen
Formidling Røde Kors/IHR
Eystein Markusson
Direktør
Gerd Myrland
Museumsvert
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Michael Stokke
Markus Torgersen
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Forsker
Museumsarbeider
Museumsleder

Gjennomsnittlig antall årsverk: 10
Det er ikke registrert forhold som indikerer mangler ved arbeidsmiljøet. Det ikke
registrert skader eller ulykker i 2016. Institusjonen har fokus på HMS og har fulgt dette
opp jevnlig. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Lokaler
Virksomheten var frem til 1.5.16 etablert i lokaler tilhørende stiftelsens Nordland Røde
Kors Krigsmuseum i Torvhallen i Narvik. Lokalene er stilt til rådighet gjennom avtale.
Det har i tillegg vært leid kontorlokaler i Folkets hus. Den 1.3.16 overtok Narviksenteret
bygget Det 4. Hjørnet i samarbeid med Forte Narvik. Allerede 14.3.16 ble kontorene i
nytt bygg tatt i bruk.

Likestilling

Stiftelsens styre bestod av to kvinner og fire menn. Ved årets utgang var det ansatt tre
kvinner og fem menn i stillinger større enn 50 %.

Besøkstall 2016

Besøkstallene er samlet sett 10 % lavere i forhold til 2015. Dette skyldes at museets
utstillinger var stengt i tre måneder. I tillegg var 2015 et særlig aktivt år med tanke på
formidling mot skoleverk og andre på grunn av minnemarkeringene for krigens
begynnelse og slutt.

Elever i grunnopplæringen (9 – 18 år )
Lærere i grunnopplæringen
Konferanser / åpent hus arr./andre
Militære avd. (18 – 25 år)
Turistgrupper
Grupper etter avtale, næringslivet/org
Enkeltbesøk – uten tilrettelegging
Totalt

Pax
2016
2.384

Pax
2015
3.457

Pax
2014
2.614

Pax
2013
2.140

131
424

143
636

137
800

95
620

1.576

1.480
3.650
420
13.720
23.506

1.260
3.320
590
13.340
22.061

1.580
3.240
470
13.760
21.810

16.840*
21.365

* På grunn av nytt billettsystem er disse tallene nå sammenslått
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Nærmere om driften i 2016 og videre drift
Navn
”Narviksenteret” - “Narvik War and Peace Centre”
Visjon
Narviksenteret – fredsbygging gjennom kunnskap om krig
Virksomhetside
Stiftelsen skal fremme kunnskap om og forståelse for fred, krigens regler, internasjonale
konvensjoner og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon og formidling
med særlig fokus på krigs- og okkupasjonshistorien i Nordområdene.
Narviksenterets virksomhetsområder er:
Formidling
Forskning
Dokumentasjon
Verdier
Verdigrunnlaget er avgjørende for at vi skal lykkes over tid og er kjernen i styring av
Narviksenteret. Verdier motiverer og veileder oss i hvordan vi driver virksomheten og
hvordan vi samhandler internt og eksternt.
Human – likeverd, verdighet, til å stole på
Åpen – transparent, inkluderende, upartisk, nysgjerrig
Tilstede – aktuell, synlig, relevant, nyskapende
Respekt – for alle, lyttende, medmenneskelig, troverdig
Forskning og dokumentasjon
I april 2016 kom nyheten om at et konsortium bestående av UiT, IFS, NTNU og
Narviksenteret vant konkurransen om et nytt nasjonalt forskningsprosjekt om andre
verdenskrig i Norge. Prosjektet heter ”In a World of total War: Norway 1939-45”,
bevilgningen fra NFR er på 19,6 mill over 5 år. Prosjektet ledes fra UiT, Narviksenteret
skal både ha en rolle i forskningen og lede formidlingsarbeidet.
Etter en ide fra Narviksenteret har vi gjennomført et forprosjekt finansiert under det
norsk-russiske miljøsamarbeidet sammen med Riksantikvaren, Nordland
fylkeskommune og en rekke andre partnere. Hovedprosjektet har som mål å formidle
fangeleirene og minnesmerkene etter de sovjetiske krigsfanger langs den planlagte
jernbanelinjen i Nordland og forventes finansiert i løpet av 2017.
Flere arkivsøk på Riksarkivet i Oslo har gitt mye ny dokumentasjon til vårt arkiv og vi
har hatt med personer fra Helgeland museum og Nordlandsmuseet for å lære dem opp i
arkivsøk.
Det pågår stadig arbeid med å registrere krigsminner (stillinger, anlegg mm.).
I forbindelse med dokumentasjonsarbeidet er vi avhengige av det betydelig frivillig
arbeid som nedlegges over hele landsdelen.
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Holdningsskapende arbeid
Formidling
Skolen
Skolen er vår viktigste målgruppe og som det fremgår av besøksstatistikken er det
gjennomført en rekke tiltak rettet mot skoleverk. Mange har oppsøkt museet, men vi har
også hatt besøk på skoler i landsdelen. Det er en rekke emner som blir dekket i våre
opplegg i og for skolen. Disse spenner fra papirbretting av fredssymboler for de minste
til konferanser og foredrag om menneskerettigheter og demokrati for de eldste elevene.
Mangfoldet er imidlertid for stort til å listes opp i sin helhet her.
Internasjonal uke/FN-dagen 2016:
Narviksenteret har i samarbeid med FN-sambandet gjennomført to ulike
undervisningsopplegg for ungdoms- og videregående skoler i denne uka. Totalt nådde vi
83 videregående elever med et spill om internasjonal handel- og klimaproblematikk,
samt 140 ungdomsskoleelever med et foredrag om flyktninger.
Ungdomskonferanse
Torsdag 5. november arrangerte vi ungdomskonferansen «Hashtags & Human Rights»
sammen med FN-sambandet og Narvik videregående skole. Arrangementet var også
støttet av Fritt Ord. Vi hadde en full dag for en fullsatt kinosal, 300 deltakere.
Røde Kors og Internasjonal Humanitær Rett
Sammen med Norges og Nordland Røde Kors videreførte vi finansieringen av en
prosjektstilling som formidler for Røde Kors og internasjonal humanitær rett.
Samarbeidet mot Røde Kors har hatt nye utstillinger i fokus, samt
kompetanseoverføring fra ansatte ved Folkerettsseksjonen hos Røde Kors til ansatte ved
Narviksenteret. I de nye utstillingene har man diskutert og blitt enige om hvordan man
best mulig kan ivareta og synliggjøre Røde Kors og Genèvekonvensjonene på en relevant
og hensiktsmessig måte. Dette er et arbeid som vil fortsette og styret ser at det fortsatt
er behov for fortsatt fokus på temaet i utstillinger og annen formidling.
Høyere utdanning
I 2016 ble det arrangert pedagogiske opplegg for besøkende studentgrupper fra
Krigsskolen, Krigshögskolan, Försvarshögskolan og UiT – Norges arktiske universitet. I
tillegg til dette er det gitt støtte til flere studenter som arbeider med sine
masteroppgaver.
Faste utstillinger
Utstillingen i Krigsmuseum er det elementet i virksomheten som har størst synlighet,
genererer størst aktivitet og krever mest ressurser. Som besøkstallene viser har
utstillingen besøk fra mange forskjellige grupper. Ved siden av å være et viktig
virkemiddel i det holdningsskapende arbeidet ovenfor barn og unge spiller den en viktig
rolle som en del av reiselivstilbudet i regionen.
Vandreutstillingen «Tause kvinner. Ukjente historier»
Vandreutstillingen "Tause kvinner. Ukjente historier", produsert i 2015, var i ulike
steder/museer i løpet av 2016: Saltdal bibliotek, Helgeland Museum (Grønsvik Kystfort),
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Tromsø Museum, Bergenhus Festningsmuseum, Museum Nord (Sortland Museum,
Galleri Espolin).
Øvrig
Så godt som daglig besvares forespørsler knyttet til våre kompetanseområder fra andre
institusjoner, presse og privatpersoner fra inn- og utland.
Narviksenteret bidro med støtte til en kort film om jugoslaviske fanger i Botn, kalt
Blodkorset som vil være ferdig i løpet av 2017.
Interkulturell læring:
Internasjonalt ungdomsarbeid:
Narviksenteret har videreført sin svært aktive rolle innen EU-kommisjonens
ungdomsprogram Erasmus + /Aktiv Ungdom. I 2016 har vi fokusert mye på
ungdomsutvekslinger rettet primært mot tenåringer, samtidig som vi har bygget mye
kompetanse innen undervisningsopplegg rettet også mot voksne.
Vi har videreført vår rolle som distriktskontrakt for programmet, og vår koordinator for
ungdomsarbeid er tatt opp i Aktiv Ungdoms 'pool of trainers', som kurspilot for
nasjonale og internasjonale undervisningsopplegg innen ikke-formell læring.
Arbeidsformen med ikke-formelle læringsmetoder og interkulturell læring er en sentral
del av vårt fredsbyggende arbeid.
European Voluntary Service (EVS)
a) EVS-vertskapet for 2015/16 ble videreført inntil medio juni, da våre 5 volontører fra
Østerrike, Frankrike, Slovakia, Kroatia og Tsjekkia avsluttet sine prosjekter etter 9
måneder i Narvik. Etter endt vertskap valgte vi å si opp leien av "det blå huset" som har
vært vår volontørbolig over mange år. Valget ble gjort som del av en nyorientering
vedrørende vårt EVS-prosjekt. Ny søknad for 2 nye volontører ble sendt inn i oktober og
innvilget for oppstart tidlig i 2017.
b) I løpet av 2016 har 5 norske ungdommer vært involvert i EVS-prosjekter utenlands,
sendt av Narviksenteret. 3 av dem har avsluttet sine prosjekter i løpet av året, mens 2
ungdommer fortsatt var aktive i sine prosjekter ved årets slutt, i henholdsvis Hellas og
Frankrike.
Ungdomsutvekslinger:
I 2016 har vi prioritert utvekslingsprosjekter av ungdomsgrupper. Totalt har vi stått bak
5 ungdomsutvekslinger, og nådd 130 deltakere i alderen 16-23 fordelt over disse.
a) Prosjektet "Social Justice: For our future" besto av 2 separate, men sammenkoblede
utvekslinger. I mars samlet vi 30 deltakere fra Norge, Irland, Litauen, Frankrike og
Makedonia i Glendalough, Irland i 7 dager for å arbeide med menneskerettigheter og
LHBT. Del to av det samme prosjektet fant sted i juli med 28 deltakere i Daugirdiskes,
Litauen, hvor vi jobbet med menneskerettigheter og immigrasjon.
b) Prosjektet "Peacepainting: The world is our canvas" ble gjennomført i Terråk i
samarbeid med Peacepainting og Bindal kommune. Over 8 dager samlet vi 24 deltakere
fra 15-21 år fra Norge, Kroatia og Tunisia for å arbeide med uttrykk av fred.
c) Prosjektet "Remembrance: Taking us forward" bidro til fornyet ungdomssamarbeid
mellom Narvik og Kikinda. Utvekslingen samlet 27 deltakere mellom 15-23 år fra Norge,
Polen, Frankrike og Serbia for 8 dager i Kikinda, Serbia. Vi nøstet opp i litt historiske
bånd mellom Serbia og Norge fra den andre verdenskrigen, og jobbet med historisk
minne og menneskerettigheter.
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d) Årets siste ungdomsutveksling, "Youth on the move" var i sin helhet planlagt og
gjennomført av en tidligere gruppe av våre EVS-volontører. De samlet 21 deltakere fra
18 til 28 år i Prijepolje, Serbia i 8 dager og arbeidet med internasjonal migrasjon av
ungdom.
Opplæringskurs for ungdomsarbeidere:
I oktober sto vi bak kurset "One last chance" i Lisboa, Portugal med 24
ungdomsarbeidere og ungdomsledere fra 11 ulike land. Prosjektet, som gikk over 5
dager, omhandlet konflikthåndtering, og tok i bruk flere av de interaktive metodene vi
har samlet eller utviklet gjennom tidligere prosjekter. Kurset fikk svært god
tilbakemelding fra deltakere.
Strategisk partnerskap:
a) I begynnelsen av 2016 gjennomførte vi tredje og siste prosjektmøte i "Borderline
Boardgames", i Lisboa, Portugal. Alt av spillbrikker, promoteringsmateriell, avsluttende
oppgaver, samt litt strategi for fremtidig bruk av prosjektets utfall ble gjort ferdig i disse
dagene. Prosjektet ble også sluttrapportert på våren, og har fått mye oppmerksomhet i
en rekke land. Prosjektet, som har produsert de to interaktive, edukative brettspillene
"Real Ideal" og "Mission Z" er også merket med "best practice" på EU-kommisjonens
Project Results Platform.
Vi har samarbeidet med partnere fra Portugal, Spania, Frankrike, Belgia, England,
Kroatia, Litauen, Italia og Hellas.
b) I 2016 har vi vært med å starte opp det nye strategiske partnerskapet «First ADR
Kit», som koordineres fra Polen. To av våre medarbeidere var i april med på
oppstartsmøte i Tallinn, Estland, og i oktober også på kurs for å lære om megling og
annen alternativ konflikthåndtering i Worcester, England, sammen med to eksterne
norske deltakere vi inviterte med. Prosjektet tar sikte på å tilpasse alternativ
konflikthåndtering fra næringsliv og styrerom til ungdomsfeltet. Prosjektet er finansiert
i Polen, og har partnere også Estland, Italia og England.
Nytt bygg
Byggeprosjektet
Siden 2013 har Narviksenteret arbeidet med oppføringen av nye lokaler i prosjektet Nye
Narvik Torv- det 4. Hjørnet etter at vår seksjon ble finansiert gjennom tilskudd fra
Staten ved Kunnskapsdepartementet på kr. 92,2 millioner og LKAB på kr. 5,0 millioner.
Prosjektet er et samarbeid med Forte Narvik, Sparebanken Narvik og Narvik kommune
og vil i tillegg til våre lokaler inneholde blant annet ny bank, bibliotek og
turistinformasjon. Narviksenteret er største seksjonseier i det nye bygget med 35 %, ca.
3000 m2.. Prosjektet har vært organisert som en totalentreprise hvor Forte Narvik og
Narviksenteret er byggherrer. PEAB BjørnBygg har vært totalentreprenør og
ingeniørfirmaet Laksaa AS prosjektleder og byggherreombud. Bygget ble overtatt fra
PEAB Bjørn Bygg 1.3.16 av Roger Bergersen og Eystein Markusson på vegne av Forte
Narvik og Narviksenteret i fellesskap. Bygget ble offisielt åpnet i en felles seremoni for
alle brukere den 7.4.16. Per 31.12.16 var Narvik bibliotek, Turistinformasjonen,
Krigsmuseets butikk og kaféen Punktum etablert i felles foaje. Narviksenteret har
inngått avtale med Visit Narvik om betjening av felles resepsjon og butikk. Byggets
offentlige funksjoner er blitt svært godt mottatt av lokalsamfunnet og besøkende og
prosjektet må kunne betegnes som en ubetinget suksess. Narvik Sparebank, Forte
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Narvik og Visit Narvik er etablert i egne lokaler i bygget og det er inngått avtale med
Ofoten tingrett om innflytting i byggets tredje etasje i løpet av våren 2017.
Byggeprosjektet er gjennomført innenfor budsjett.
Nye utstillinger
Styret gjorde de første vedtak om oppstart av arbeidet med nye utstillinger som et
prosjekt i mai 2014. Etter dette har det vært gjennomført et arbeidet ledet av
direktøren. Prosessen har vært støttet av Jarl Holstad (Nasjonalmonument) og Peter S.
Gulbrandsen (Conventor AS) som har hjulpet Narviksenteret med å utviklet konseptet,
klargjøre og gjennomføre anbudskonkurransen samt oppfølging av leverandører.
Under utarbeidingen av innholdet i utstillingene har vi arbeidet sammen med en
ekspertgruppe satt sammen av representanter fra Árran, Forsvarets Høgskole, Norges
Røde Kors, UiN (nå Nord Universitet ) og UiT – Norges Arktiske Universitet.
Narviksenteret har en formålsparagraf som åpner for et nyskapende konsept og en
formidling vi langt på vei er alene om. Utstillingen kombinerer en stor
gjenstandssamling med djerve og utfordrende refleksjoner om konflikters dramaturgi
basert på kontemporær forskning og debatter om utvalgte temaer.
Utstillingen Fredsfront åpner for en flerstemt og åpen samtale med publikum.
Første del forteller om andre verdenskrig i nord. Andre del bringer sammen historie og
nåtid, krig og fred for å utfordre gjesten til å reflektere over viktige spørsmål i samtiden.
Et konsortium sammensatt av firmaene Redia, Thøgersen&Stouby, OddFischlein,
BSEurobib, Engelbrech Construction, RedLight Design og Baaring Stories har sluttført
design og bygd utstillingene.
Utstillingen åpnet for publikum 7.7.16 og ble offisielt åpnet av statssekretær i
Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad under en seremoni 22.8.16. Utstillingen er
blitt godt mottatt av de primære målgruppene som er skoleelever og turister. Enkelte
har vært kritisk til de formidlingsgrep som gjøres i del 2 av utstillingen og det ble også
reist en offentlig debatt om hvordan vi formidler krig, konflikt og krigshistorie, noe som
i seg selv må ansees som et suksesskriterium.
De nye utstillingene er finansiert av tilskudd fra Staten ved Kunnskapsdepartementet,
Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet, LKAB, stiftelsen Nordland Røde Kors
Krigsmuseum DnB-stiftelsen, Narvik Sparebank, SNN-stiftelsen, Fritt Ord, Ofoten
Sparebank og Narvik Havn.
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Statssekretær Bjørn Haugstad foretar den offisielle åpningen av utstillingene.

Organisasjonsutvikling
Kompetanseoppbygging
Som en kompetansebedrift er vi hele tiden avhengig av å fornye vår egen kompetanse.
Det gjøres på mange måter: gjennom kurs, nettverk og testing av nye produkter. Den
største investeringen vi gjør i så måte er det tidligere omtalte doktorgradsprosjektet til
Michael Stokke som vil gi institusjonen førstestillingskompetanse.
De ansatte har deltatt på en rekke kurs i inn og utland for knyttet til relevante tema for
forskning, museumsarbeid og interkulturell læring.
Måloppnåelse og mål for 2016
I forbindelse med at årsmeldingen for 2014 ble avgitt var det satt opp en rekke mål for
perioden 2014-5, disse finnes i tabellen under. I forbindelse med vedtak om ny strategi
og virksomhetsplan ble det utarbeidet nye målformuleringer, disse finnes under
tabellen.
Mål for perioden 2014-15
Gjennomføring av bygging av nye lokaler.
Oppstart av arbeid med å utvikle museets utstillinger til
et attraktivt informasjons- og opplevelsessenter for alle
aldersgrupper, basert på moderne teknologi og digitale
hjelpemidler/multimedia.
Utvikle og gjennomføre flere nye undervisningsopplegg
for grunn- og videregående skoler.
Være en regional leverandør av undervisningstjenester
til grunnskoler, videregående skoler og Forsvaret om
krigshistorien, menneskerettighetene, Røde Kors’ verdier
og internasjonal humanitær rett.
Utvikling av opplegg og relasjoner knyttet til Røde Kors
og dets verdier.
Være det sentrale forsknings-, dokumentasjons-,

Status
ferdig 2016
ferdig 2016

Et ferdig 2016
Pågående aktivitet
Pågående
aktiviteter
Pågående
aktiviteter
Pågående
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formidlings-, og kunnskapssenter for landsdelens
krigshistorie 1940-45.
Videreføre og utvikle nye forsknings- og
dokumentasjonsprosjekter med basis i landsdelens
krigs- og fangehistorie i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv.
Ivareta rollen som samarbeidspartner i internasjonale,
nasjonale og regionale nettverk.
Inngå flere samarbeidsavtaler med relevante forskningsog undervisningsinstitusjoner.
Legge rammene for samarbeid med Narvik bibliotek og
offentlig turistinformasjon.
Bygge opp en tilstrekkelig administrativ kapasitet til å
gjennomføre byggeprosjektet, ivareta og videreutvikle
senterets faglige ambisjoner.
Produktutvikling og opplevelsesdesign

aktiviteter
Pågående
aktiviteter
Pågående
aktiviteter
Gjennomført
sluttført 2016
Pågår
Pågår

Målbare mål fra strategisk plan for Narviksenteret
Disse målene tar i stor grad utgangspunkt i 2017 som et basis for måling. Det tas derfor
ikke stilling til hvorvidt disse målene er oppnådd.
Økonomiske mål:
o Besøks- og deltakerantall på 50.000 i 2019
o Omsetning knyttet til kommersiell virksomhet øker med 10 % årlig fra basisnivå
2017
o 50 % økning i omsetning på årskort og helgebesøk i lavsesong innen 2019
Formidling:
o Aktiviteter som involverer 2/3 av landsdelens videregående skoler
o 5 000 elever og lærere involvert i opplegg
o 20 % økning i norske besøkende med 2017 som basis for målinger
Forskning:
o 2 faste og 2 midlertidige forskerstillinger innen 2019
Arrangement:
o 12 unike arrangementer (konferanser/møter/seminarer) per år knyttet til
kjernevirksomhet i og utenfor Narvik
o Et årlig arrangement med nasjonalt ”fotavtrykk”
o 4 unike arrangementer (konserter e.l.) i samarbeid med andre kulturaktører
o Norges største prosjektportefølje knyttet til den uformelle delen av Erasmus +
(Aktiv Ungdom)
Videre drift
Forutsetning for videre drift er til stede.
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