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1 Generalforsamling

Det var innkalt til generalforsamling mandag 12. april 2021 i Oslo Militære Samfund
(OMS).

På grunn  av de nasjonale tiltakene som ble innført i forbindelse med
koronavirus-pandemien kunne ikke den tradisjonelle generalforsamlingen
gjennomføres, og det ble i stedet gjennomført et digitalt årsmøte ved hjelp av en
plattform som er utviklet av OBOS - www.digitalearsmoter.no. Årsmøtet ble
gjennomført i perioden 4. april kl 1200 til 12. april kl 1800. Saksunderlag lå tilgjengelig
digitalt for medlemmene. Antall deltakere på årsmøtet var 220. Alle forslag til vedtak
ble godkjent.

2 Tillitsvalgte fra 1. mai 2021

Direksjonen Valgt til
Oberstløytnant (H) Bjørn Aksel Sund (formann) (23)
Kommandør (S) Jon Meyer (23)
Generalmajor (L) Gunnar Rolland (23)
Oberst (L) Erik Arff Gulseth (22)
Advokat (Siv) Trond V. S. Eriksen (23)
Oberstløytnant (L) Stine Barclay Gaasland (22)
Major (H) Tore Erik Viker (22)
Major (H) Jean-Bobér Rooseboom De Vries (22)*
Sersjant (L) Ole Kirkerød (22)
Kaptein (H) Ragnhild Gotun Desserud (23)

*Major (L) Roy Skogstad fungerer for Rooseboom de Vries fra 1. sep. 21 – 1. sep. 22.

Representantskapet
Kontreadmiral (S) Jo G. Gade (22)
Kontreadmiral (S) Jørgen Berggrav (23)
Oberstløytnant (H) Ola Stubdal (22)
Oberstløytnant (H) Eigil Jespersen (23)
Oberst (H) Ranie Tomter (23)
Brigader (L) Morten Sannes (22)
Kommandørkaptein (S) Anders Barman Stenberg (23)
Kommandørkaptein (S) Patricia Flakstad (22)

Varamedlemmer til representantskapet
Oberst (H) Anders Lundesgaard (22)
Oberstløytnant (L) Freddy Sæther (23)
Major (L) Roy Skogstad (23)*
Advokat (Siv) Tore E. Brath (23)
Kommandørkaptein (S) Per Erik Næss (23)
Oberst (H) Ingvill Eidsvåg (22)
Oberstløytnant (H) Svein-Erik Kræmer (22)

* Fungerer i Direksjonen fra 1. sep. 21 – 1. sep. 22.

http://www.digitalearsmoter.no
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Tilsynskomitéen for NMT:
Medlemmer: Valgt til
Kommandørkaptein (S) Ola Bøe-Hansen (formann) (22)
Oberstløytnant (L) Håvard Klevberg (22)
Major (m) (H) Njål Hoem (23)
Komm.sjef (FFI) Anne-Lise Hammer (23)
Forsker (FFI) Iver Johansen (22)

Varamedlemmer:
Oberstløytnant (L) Tor Arne Berntsen (22)
Oberst (H) Jan Fredrik Geiner (22)
Seniorrådgiver (Siv) Ole Heintz (23)
Stabssjef (FFI) Jan Erik Torp (23)
Direktør (Siv) Rasmus Falck (23)

Valgkomité
Medlemmer:
Senioringeniør (Siv) Terje Normann
Oberstløytnant (L) Marianne Strømsborg Klever
Oberstløytnant (H) Egil Vindorum

Varamedlemmer:
Oberstløytnant (H) Tone Andersen
Kommandørkaptein (S) Iren Isfeldt
Konsulent (Siv) Kyrre Rødsjøsæter

Redaktør NMT: Oberstløytnant Harald Høiback
Intendant: Daglig leder Kenneth Petersen.
Revisor: Unic revisjon AS v/Arild Breivold.

3 Medlemmer
3.1 Kongelige, æresmedlemmer og innbudte

Kongelige æresmedlemmer
H. M. Kong Harald V
H. M. Dronning Sonja
H.K.H. Kronprins Haakon

Æresmedlemmer
Oberst Kjell Huslid
Oberstløytnant Egil Vindorum

Innbudte medlemmer
Flaggkommandør Petter A. Ask
Kapteinløytnant Stein W. Johansen
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3.2 Alminnelige medlemmer

Endringer i medlemstall pr 31. desember 2021

Ved årets start: 1.317
Opptatt 70
Utmeldt eller strøket 81
Døde 7
________________________________________
Ved årets slutt 1.299

Medlemmer avgått ved døden

Generalmajor Breidlid, Olav
Generalmajor Bryntesen, Tor Rolf
Herr Edsberg, Erik
Kontreadmiral Eriksen, Jan Henrik
Herr Falk, Hagbard
Orlogskaptein Stoermann-Næss, Hans Henrik
Oberst Ødegaard, Bjørn Cato

3.3 Medlemskontingent 2021
Medlemskontingenten for 2021 har vært:

● Medlemmer bosatt i Oslo-området kr 720,- pr år
● Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området kr 420,- pr år
● Kadetter kr 120,- pr år

Medlemskontingenten inkluderer abonnement på Norsk Militært Tidsskrift (NMT).

Bedriftsmedlemskap kr 25.000,- pr år

4 Virksomhet
4.1 Generelt

Også i 2021 ble den faglige og sosiale aktiviteten i OMS preget av pandemien. Alle
de oppsatte foredragene fra og med 4. januar til og med 3. mai (i alt 15 foredrag)
måtte enten utsettes til myndighetene igjen tillot denne typen arrangement (7
foredrag), eller filmes og legges ut på hjemmesiden vår (7 foredrag), eller legges ut
som ren podcast (1 foredrag). Også generalforsamlingen måtte gjennomføres
digitalt, ved at alle dokumenter ble tilgjengeliggjort for alle medlemmene innen
fristen, med mulighet til å stille spørsmål og komme med merknader dersom dette
skulle være tilfelle. Ingen vesentlige merknader innkom, og valgkomiteens forslag
ble tatt til følge, regnskapet ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært lovlig
avholdt.
Direksjonen vedtok med støtte hos representantskapet å starte høstsemesteret en
måned før tradisjonell oppstart, slik at flest mulig av de oppsatte foredragsholderne
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skulle få muligheten til å besøke OMS dette året. Første medlemsmøte ble således
avholdt mandag 30. august.
Også den planlagte sommerutflukten måtte kanselleres, det samme måtte
familieaftenen. Når myndighetene tillot en begrenset gjenåpning, måtte antallet
kuverter som kunne legges ut til middagen etter foredragene (seksa) reduseres, i
tråd med myndighetenes pålegg. OMS fulgte myndighetenes pålegg til punkt og
prikke gjennom hele pandemien i 2021, og ingen smittetilfeller er registrert i OMS
etter at myndighetenes restriksjoner ble innført.
Etter at OMS i 2020 fullførte overgangen til en heldigital administrasjon av møter og
arrangementer, ble det gjennom 2021 registrert noen få mangler og svakheter i den
valgte hjemmesiden med tilhørende programvare. Alt dette ble løpende utbedret,og
OMS’ medlemsregister, abonnementslister, budsjett og regnskap med mer er nå
tidsmessig og funksjonelt.
Det som nå gjenstår innenfor administrasjon og medlemskontakt er utfordringen
med at ikke alle medlemmer registrerer (og oppdaterer oss) på sin private
e-postadresse, noe som er en forutsetning for at direksjonen kan sende informasjon
til medlemmene.

4.2 Møter

OMS har i 2021 hatt følgende møter og foredrag:
● Generalforsamling, ble gjennomført digitalt
● 4 representantskapsmøter
● 12 direksjonsmøter
● 22 foredragsaftener (15 med publikum, 7 filmet og 1 som ren podcast)
● 1 Clausewitz-seminar.

4.3 Tilstelninger

OMS har i 2021 hatt følgende sosiale arrangementer og tilstelninger:
● Juletrefest og nyttårsball ble avlyst grunnet koronarestriksjonene.
● Stiftelsesmiddag 17. september.

Arrangementene er nærmere omtalt under pkt. 4.6.

4.4 Foredrag

Direksjonens policy ligger fast: Foredragene skal være aktuelle og interessante for
så mange som mulig av medlemmene, og det skal være en balanse mellom
refererende innhold (type status og utfordringer) og reflekterende innhold. Den siste
kategorien skal bidra til å bringe kunnskap og debatt rundt nye løsninger innenfor
generelle profesjonelle og politiske emner, med spesielt fokus på Forsvaret og
samfunnssikkerhet.

Foredragene er et bærende  element i realiseringen av hovedformålet med vår
virksomhet, som er å utdype interessen for og kunnskap om totalforsvaret og de
militære vitenskaper. Direksjonen har også vektlagt forsvars- og sikkerhetspolitikk i
et bredere perspektiv, og har derfor bevisst valgt å fokusere på utvalgte, aktuelle
saker fra den nasjonale og internasjonale politiske sfære. Direksjonen opplever at
dette tas godt imot av medlemmene. Direksjonen har tilstrebet å opprettholde en
rimelig balanse mellom kjønn i valg av foredragsholdere.

På grunn av koronarestriksjonene var det ikke mulig å gjennomføre tradisjonelle
foredrag våren 2021. Med prosjektstøtte fra Forsvarsdepartementet ble derfor de 8
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foredragene på våren tatt opp på video i tillegg til den vanlige podcasten. De 8
foredragene hadde ved avslutning av vårsemesteret blitt vist totalt 8911 ganger på
video og lastet ned 4565 ganger på podcast.

I høstsemesteret var det 15 foredrag med til sammen 927 deltakere. Antallet varierte
fra 104 til 38 med et gjennomsnitt på 62 tilhørere, som anses å være tilfredsstillende
til tross for koronarestriksjonene.

Seksa

Seksa er den tradisjonelle middagen etter foredraget. På grunn av
koronarestriksjonene ble det ikke servert seksa i vårsemesteret. I høstsemesteret ble
det servert 429 middagskuverter. Gjennomsnittlig deltakelse ved seksa var 29 mot
33 foregående år.

Priser seksa
Medlemmer kr 400,-
Ikke-medlemmer kr. 500,-

Pris for ikke-medlemmer er kalkulert med intensjon om å tilnærme selvkost.
Medlemsprisen er subsidiert av OMS.

4.4.1 Våren 2021
Flere av de opprinnelig oppsatte foredragsholderne ønsket av ulike årsaker ikke å
gjennomføre sitt foredrag kun som podcast eller videoopptak. Disse har blitt utsatt
til senere. De etterfølgende foredragene ble faktisk gjennomført.

Tall i parentes er antall nedlastninger pr 5/5-2021, første tall er videoforedrag og
andre tall er podcast. Majoriteten av visningene skjer den første uken etter at
foredraget er lagt ut.

Mandag 25. januar (1336/684)
Professor Espen Hammer, Temple University, Pennsylvania, USA
USA: En supermakt i krise.

Mandag 1. februar (1574/616)
Professor Stein Tønnesson, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Trumps Nord-Korea-diplomati. Kan det fortsette under Biden?

Mandag 8. februar (1940/748)
Viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Etterretningstjenesten
Etterretningstjenestens årlige situasjonsvurdering.

Mandag 15. februar (1544/637)
Hans Sverre Sjøvold, sjef Politiets sikkerhetstjeneste
Dagens trusselbilde.

https://www.prio.org/
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Mandag 22. februar (0/260)
Forfatter Asgeir Ueland (Podkast)
Shetlands-Larsen og Shetlands-gjengen: Et vågemot uten like.

Mandag 8. mars (860/606)
Oberstløytnant Nina Kvarving, Ph.D.
Hvor står vi i kjønnsperspektivet i Forsvaret? Noen refleksjoner etter endt tjeneste som
norsk genderrådgiver i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Mandag 15. mars (1296/530)
Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg
Forsvarsbygg – hvordan bygger vi forsvarsevne i dag?

Mandag 19. april (361/484)
Generalmajor Torgeir Gråtrud, sjef Forsvarets spesialstyrker
Status og utfordringer i Forsvarets spesialstyrker.

4.4.2 Høsten 2021

(Tall i parentes er totalt fremmøtte, og deltakere på seksa)
For å kunne ta igjen noe av vårens kansellerte program, ble høstsesongen startet
opp allerede i august, Innledningsvis var det tak på antall deltakere på grunn av
koronarestriksjoner, men disse ble opphevet fra og med 25. september. Et foredrag
(20/9) ble kansellert på kort varsel da foredragsholderen ble syk.

Mandag 30. august (61/24)
Oberstløytnant. Geir Hågen Karlsen, Forsvarets stabsskole.
Russiske og kinesiske påvirkningsoperasjoner mot vesten.

Mandag 6. september (49/25)
Oberst Stig Nilsson, sjef Forsvarets romvirksomhet.
Spacedomenet: Det femte domenet i femte generasjons forsvar.

Mandag 13. september (54/33)
Seniorforsker Kristian Berg Harpviken.
Afghanistan: hva skjedde – og hva vil skje?

Mandag 27. september (51/24)
Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret.
Cybermakt i møte med et digitalisert forsvar – muligheter og bekymringer.

Mandag 4. oktober (104/42)
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
Status og utfordringer for Norge.

Mandag 11. oktober (54/27)
Sersjantmajor Ingar Lund, forsvarssjefens sjefssersjant.
Forsvarets nye befalsordning – offiser og spesialistbefal: Status, utfordringer og
veien videre.
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Mandag 18. oktober (92/29)
Generalmajor Lars Lervik, sjef Hæren.
Hæren skal styrkes: hvordan, hvor – og hvorfor.

Mandag 25. oktober (72/35)
Sverre Lodgaard (Seniorforsker NUPI) og Torgeir Larsen (assisterende utenriksråd).
Tåler vår atlantiske allianse dagens, og morgendagens geopolitiske
utfordringer?

Mandag 1. november (94/33)
Kontreadmiral Rune Andersen, sjef Sjøforsvaret.
Status og fremtiden i Sjøforsvaret.

Mandag 8. november (66/25)
Generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet.
Overalt – alltid: det moderne Heimevernets rolle i dagens samfunn.

Mandag 15. november (58/30)
Historiker og forfatter Mari Jonassen.
Norske kvinners deltagelse i 2. verdenskrig: Underkommunisert og underkjent.

Mandag 22. november (68/38)
Professor Katrine Fangen, Universitetet i Oslo.
Høyreekstremisme i Norge: Fra nynazisme til anti-islam.

Mandag 29. november (66/36)
Forfatter og journalist Malin Stensønes.
Norges beredskap – tilpasset dagens trusselbilde?

Mandag 6. desember (38/28)
Forfatter Edvard Hoem.
Eit land i endring.

4.4.3 Clausewitz-seminar
Clausewitz-seminaret drives som en faglig aktivitet under OMS. Det skal være et
forum under Chatham House rules, et fristed for tanken, som skal bidra til å utvikle
strategiske kunnskap og evne hos offiserer og andre med interesse for fagfeltet.
Dette vil bidra til å styrke den militære profesjon i Norge. Seminaret mottar årlig
prosjektstøtte fra FD til gjennomføring, i tillegg til driftsstøtte fra OMS.

Clausewitz-seminaret ble også i 2021 ledet av en arbeidsgruppe bestående av
general (p) Sverre Diesen, professor Janne Haaland Matlary og generalmajor (p) Tom
Henry Knutsen (sekretær).

Dessverre har også 2021 vært preget av restriksjoner knyttet til covid-19. Det ble
derfor ikke gjennomført noe møte i vårsemesteret og kun ett møte i høstsemesteret.

Møtene gjennomføres normalt i OMS sine lokaler i tiden 16:00-17:30, og det stiller ca
15-25 på hvert møte. Seminarets deltakere er kun etter invitasjon, men alle
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medlemmer av OMS og eventuelt andre fagfolk fra Forsvaret, akademia og
industri/næringsliv er velkommen til å melde sin interesse.

Det har i 2021 vært avholdt ett seminar: Clausewitz-seminaret 25. oktober 2021 -
Tema: “Krigen i Øst-Ukraina»

Hva kan krigen i Øst-Ukraina fortelle oss om russisk strategi og tankegang rundt
bruk av militærmakt, og hvor mye av det er overførbart til vår del av verden?

Generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug har arbeidet tre år som OSSE-observatør i
Donbas-regionen og har sett konflikten fra innsiden. Han innledet om krigens
bakgrunn, aktører og eventuelle lærdommer vi kan trekke.

Clausewitz-seminaret i sin nåværende form ble etablert som en faglig aktivitet
under OMS i 2012, dvs. at vi i 2022 feirer et 10-års jubileum. Dette planlegges markert
i samarbeid med direksjonen i OMS.

Tentativt planlegges det derfor med et heldagsseminar i tillegg til de normale
møtene i vår- og høstsemesteret. Videre søkes det å ha en faglig rød tråd gjennom
2022 som går på de endrede globale sikkerhetspolitiske rammebetingelser, og
hvordan disse påvirker Norges situasjon både sikkerhetspolitisk, militærstrategisk og
konseptuelt.

4.5 Kommunikasjon
4.5.1 Nettsider

Hjemmesiden oslomilsamfund.no er kjernen i OMS’ tilstedeværelse på internett og
hovedkanal for kommunikasjon av foredragene.

● Program
● Påmelding til arrangementer
● Video
● Podcast
● Medlemssider
● NMT oslomilsamfund.no/nmt.

Visjonen er at alle relevante og offentlige forhold knyttet til driften av OMS skal
gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.

I 2021 ble siden besøkt 26 000 ganger med 71 000 sidevisninger fordelt på 18 000
brukere.

Video
I 2021 startet OMS å filme enkelte foredrag. Disse er tilgjengelig for allmennheten en
periode etter foredraget på nettsidens forside og et videoarkiv er tilgjengelig for
medlemmer på www.oslomilsamfund.no/video.
Det ble filmet og tatt opp syv foredrag i 2021, og disse ble avspilt totalt 10 500
ganger.

Podkast
Som en del av vår distribusjon av OMS sine foredrag lages podkast av foredragene
dersom foredragsholder godtar dette. Trafikken på podkastene er høy med 86 400
nedlastinger siden starten, og totalt ble foredragene lastet ned 18000 ganger i 2021.
i 2021 ble det lagt ut 18 foredrag og det er publisert totalt 100. Podkastspilleren er

http://www.oslomilsamfund.no/video
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tilgjengelig på www.oslomilsamfund.no/podcast og brukerne kan ellers abonnere
og få foredragene levert til sin egen podkastapp.

Sosiale medier
OMS har også profil i sosiale medier på hhv. Facebook, LinkedIn og Twitter. Det er i
hovedsak Facebook som er benyttet i 2021. Samtlige medlemsforedrag har blitt lagt
ut på OMS sin Facebook-side i 2021. Ved å opprette event/arrangement for hvert
foredrag har synligheten til foredragene økt, spesielt ut mot en yngre målgruppe
som i større grad benytter seg av sosiale medier for informasjon.

Pressemeldinger
Ved de større medlemsforedragene har presseansvarlig sendt ut pressemelding til
mediene. Pressedekningen øker synligheten til OMS sine foredrag, og er med på å
opprettholde det gode omdømmet OMS og talerstolen har.

4.6 Sosiale aktiviteter

4.6.1 Juletrefest
Juletrefesten 2021 ble avlyst grunnet koronarestriksjonene.
4.6.2 Nyttårsball
Nyttårsballet 2021 ble avlyst grunnet koronarestriksjonene.

4.6.3 Samfundets 196-årsdag
Den tradisjonelle stiftelsesmiddagen som vanligvis gjennomføres i mars, ble grunnet
Covid-19 pandemien først avviklet fredag 17 september 2021. Vertskap var
formannen, oberstløytnant Bjørn Aksel Sund og formannen for
arrangementskomiteen, major Roy E Skogstad.  Hornblåsere fra H.M. Kongens Garde
spilte fanfare ved æresgjesten, forsvarsminister Frank Bakke-Jensens ankomst.
Hovedbordet var tradisjonelt plassert under maleriene av D.D.M.M. Kongen og
Dronningen. Formannen ønsket gjestene velkommen til bords og introduserte
deretter aftenens toastmaster, major Roy E. Skogstad. Den svenske forsvarsattache
kommandør Carl David Philipson utbrakte Hans Majestet Kong Harald Vs skål.
Generalmajor Gunnar Rolland utbrakte Kong Carl XVI Gustavs skål. Major Bjørn Erik
Solli utbrakte skålen der vi minnes våre kamerater.

Talen for Fedrelandet og tale for samfundet slått sammen til en tale og ble holdt av
formannen, oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
takket for maten.

Etter middagen ble det servert kaffe avec i de tilstøtende salonger. Kuvertprisen var
kr 800,-. Det deltok 37 medlemmer, 8 foredragsholdere og 2 innbudte gjester under
middagen.
4.6.4 Den Glade Majors Ordensmesse
Den Glade Major er Oslo Militære Samfunds egen husorden, som ble innstiftet ved
en julemiddag 18. desember 1929. Den ledes av et ordenskapittel bestående av
Stormester, Cansellichef, Ceremonimester, Bøddel og Herold. Årets ordensmesse i
februar kunne ikke gjennomføres grunnet koronarestriksjonene. I november deltok
19 fra ridderskapet i Klubbaften med dartkonkurranse. Vandrepokalen gikk i år

http://www.oslomilsamfund.no/podcast
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videre til kveldens vinner, Bente-Marian Lynum. Direksjonen støttet arrangementet
med kr 12.000. Egenbetaling var kr 700,-.

4.6.5 17. mai
I anledning feiringen av grunnlovsdagen har OMS hatt for vane å holde åpent hus i
regi av restauratøren. Grunnet koronarestriksjonene var det heller ikke i 2021 adgang
til dette.

4.6.6 Sommertur
Sommerturen ble også i 2021 avlyst grunnet koronarestriksjonene.

4.6.7 Kommandør Gades Kalkunaften

Etter et års pause på grunn av koronarestriksjonene, ble den tradisjonelle
kalkunaften avholdt etter det ordinære foredraget mandag 29. november 2021 med
66 deltakere. Kontreadmiral Jørgen Berggrav var kalkunør for fjerde gang. Major
Hans Henrik Thaulow var maestro for sjette gang. De kalkunære embetsmenn var
kommandør Jon Meyer og intendant Kenneth Petersen. Offisiell kalkunfrembærer
var advokat Trond Vegard Sagen Eriksen. Samfundets staselige punsjebolle var satt
frem, og punsj ble servert fra kjøkkenets kanner. Det ble loddet ut 31 kalkuner, og en
kalkun ble gitt i gave til kalkunøren.
4.6.8 Julegilde

Det tradisjonelle julegildet med servering av torsk til hovedrett, ble gjennomført
mandag 6. desember med 28 deltagere. Aftenens foredragsholder, forfatter Edvard
Hoem og hans kone Hilde Brunsvik var også tilstede.

5 Norsk Militært Tidsskrift (NMT)
5.1 Utgivelse

I 2021 ble det gitt ut fire nummer av NMT med totalt 212 sider, fordelt på 17 artikler, 6
bokanmeldelser og 11 notiser. Hver utgivelse hadde et opplag på 2100.

5.2 Abonnenter

Medlemmer av OMS får tidsskriftet som del av medlemskapet. I tillegg har NMT
direkte betalende abonnenter. NMT har et antall gratisabonnenter, som omfatter
offentlig pålagt avlevering samt utveksling av NMT med andre tidsskrifter. I tillegg
sendes tidsskriftet til enkelte biblioteker og fem eksemplarer går til FD.

5.3 Redaksjon

Oberstløytnant Harald Høiback var NMTs redaktør i 2021. Flaggkommandør (p) Hans
Christian Helseth har vært fast leverandør av notiser. Tilgangen på relevant
militærfaglig stoff og annonser tilsier at NMT også kommende år vil komme ut med
fire nummer. Den redaksjonelle profilen legger som før vekt på analyserende
fagstoff, og ønsker å dyrke artikler basert på innsikt. I de siste årene har nettstedet
www.stratagem.no etablert seg som en viktig kanal for opplyst forsvarsdebatt, men
NMT har så langt ikke registrert noen synkende interesser for å levere stoff til NMT.
Det virker som om Stratagem og NMT utfyller hverandre godt, ved at Stratagem tar
de litt kortere og mest dagsaktuelle tingene, mens NMT tar det mer opplysende og
forklarende stoffet. Fremdeles er det også slik at NMT er relativt alene om å være
militærprofesjonens felles faglige hukommelse. NMT har fortsatt en viktig oppgave i

http://www.stratagem.no/
http://www.stratagem.no/
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formidlingen av profesjonelt forsvars- og sikkerhetspolitisk fagstoff. Den
redaksjonelle linjen er forankret i direksjonen, og bygger på faglig utvalgsarbeid.

5.4 Forretningsførsel

Apriil Story AS, Bergen, er annonseakkvisitør, utfører layout og ivaretar trykking.
Intendant OMS har forestått bokføring i 2021. Layout og trykking er det Apriil Story
(tidligere COX Media) som forestår.

Annonsemarkedet er gjennom flere år blitt ansett for å være vanskelig. Omfanget av
Apriil Storys arbeid for NMT er en funksjon av annonseinntektene i NMT, samt et
økonomisk bidrag fra NMT pr nummer. Korona-pandemien har hatt en innvirkning på
bidraget. Det har derfor vært en økning i bidraget fra NMT til Apriil Story med kroner
12.000,- for de to siste utgavene i 2021. Det er ikke mulig å nå ha en formening om
en eventuell annonseoppgang.

5.5 Økonomisk støtte/bidrag

Tildelingen over forsvarsbudsjettet for året 2021 inngikk i tildelingen til OMS. NMT
fikk overført kr 100.000 av det samlede tilskuddet.

6 Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave og årets artikkel 2021

6.1     Prisoppgave

Det ble mottatt to besvarelser av prisoppgaven innen tidsfristen. Ingen av dem
hadde dype nok innsikter eller originalitet nok til å bli belønnet med pris.

6.2     Årets artikkel

Til årets artikkel kåret Tilsynskomiteen artikkelen: «Investeringer og andre
økonomiske virkemidler - når truer de nasjonal sikkerhet?» (nr. 3) av Kristin Waage,
Sverre Nyhus Kvalvik og Petter Y. Lindgren. Bruk av økonomiske virkemidler som et
sikkerhetspolitisk verktøy er et tema som har høy oppmerksomhet i mange andre
land, men som er lite omtalt i Norge, til tross for at Norge disponerer potensielt
betydelige virkemidler på dette området. Det er derfor gledelig at forfatterne fra et
forskningsmessig ståsted beskriver dette virkemiddelet, og velger å publisere sin
innsikt i NMT. Artikkelen inneholder en ryddig og god kategorisering av hvilke typer
av virkemidler som finnes, og deres potensielle anvendelsesområder. Dette gjør det
mulig for leseren å få en god oversikt over et i utgangspunktet komplekst tema.
Artikkelen er ellers godt skrevet, og solid underbygget av eksterne referanser.

Tilsynskomiteen ønsker også å gi Dag Henriksens artikkel «Systematisk nedbygging
av militær utdanning» (nr. 4) hederlig omtale. Forfatteren har budskap på flere nivå:
Selv om artikkelen reiser spørsmål om den omfattende omleggingen innen militær
utdanning spesielt, reiser den også mer generelle spørsmål om både ledelse og
omstilling. Forfatteren etterlyser arkitekten bak utdanningsreformen og ønsker
debatt. Basert på forfatterens egen erfaring, fremstår artikkelen som et velskrevet og
tankevekkende vitnesbyrd fra «gulvet» om en sentral omstilling i forsvarssektoren.
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7 Gaver/bidrag

7.1 Forsvarsdepartementet

OMS ble etter søknad tildelt kr 480.000 fra Forsvarsdepartementet for 2021.
Direksjonen øremerket 100.000,- til NMT og kr 300.000,- til OMS’ opplysningsarbeid.
Kr. 80.000,- var øremerket til prosjektene Clausewitz-seminar og digitalisering av
foredrag, dvs. videoopptak av foredragene. Ved årsslutt var kr 20.000,- som var
budsjettert for Clausewitz-seminar ikke benyttet. OMS har søkt FD om overføring av
disse midlene til 2022, da 2022 markerer 10-års jubileum for  Clausewitz-seminaret i
sin nåværende form, og det planlegges større arrangementer i den forbindelse.

7.2 Eckbos legater

OMS ble etter søknad tildelt kr 500.000,-, der kr 250.000,- ble brukt til renovering av
Formannsrommet, og kr 250.000,- ble tildelt i desember 2021 for renovering av
Sumpen i 2022.
7.3 Forsvarets personellservice
OMS ble etter søknad tildelt kr 225.000,- til renovering av Lille sal.

8 Fonds og legater
Bevegelser på de ulike fondene fremkommer av regnskapets note 7.

9 OMS’ hederstegn
OMS’ hederstegn ble tildelt i 2021 som følger:

Bronse: Direktør Rasmus Falck
Oberst Frank Stensland

Sølv: Ingen tildeling

Gull: Oberstløytnant Bjørn Aksel Sund
Generalmajor Gunnar Rolland
Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen

10 Eiendommen
10.1 Myntgata 3

Byantikvaren har ennå ikke ferdigstilt saken om fredning av vårt bygg. Utskifting av
personell og pandemien har igjen forsinket prosessen. Dette har imidlertid så langt
ikke ført til forsinkelser i våre prosjekter.

Økonomisk støtte fra Eckbos legat på kr 250.000,- og Forsvarets Personellservice på
kr 225.000,- medførte at vi kunne gjennomføre renovering av både
Formannsrommet og Lille Sal i sommerperioden. Disse to rommene fremstår nå i ny,
det vil si gammel, prakt.

Planen om å bringe lokalene tilbake til mest mulig tidsriktig og representativ stand
(med utgangspunkt i 1890-tallet) til vårt 200-års jubileum i 2025 står ved lag. Alle
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arbeider gjennomføres i tråd med kulturminnefaglige forutsetninger. OMS benytter
arkitekt Roberta Luciani i Forsvarsbygg som rådgiver.

10.2 Vedlikehold bygning
Total kostnad kr. 902 771,- fordelt på

· Formannsrom: Kr. 287 619,-

. Lille sal: Kr. 431 429,-

· Kontor og kvarter 3. etg: Kr. 124 114,-

· Diverse: Kr.  59 609,-

Direksjonen er meget godt fornøyd med resultatet av oppussingen av Formannsrom
og Lille sal. Vi har kjøpt inn to tidsriktige ovner til nevnte rom. Oppussingen av kontor
og kvarter i 3. etasje er ikke ferdigstilt, men de største kostnadene er tatt på 2021
regnskapet. Oppussingen innbefatter i hovedsak nytt kjøkken, nytt bad og ny
vanntilførsel.

10.3 Inventar
Det er brukt kr. 77 375,- til dette formålet. Den største kostnaden var en fullstendig
oppussing og utbedring av lysekronen i Lille Sal med kr 56 975,-.

10.4 Teknisk anlegg
De tekniske anleggene ble vedlikeholdt og oppgradert for kr 358 871,-.

Nytt moderne alarmanlegg ble installert i 2021. Ny forsterker i Biblioteket ble
anskaffet og har sikret en bedre stabilitet av lyden i dette rommet.

På høsten ble det anskaffet en hjertestarter, og deler av direksjonen samt ansatte fra
Selskapslokaler AS ble kurset i bruken av utstyret. Hjertestarteren er plassert ved
inngangen til kontor og kjøkken i underetasjen, og den er registrert i den nasjonale
oversikten over hjertestartere.

10.5 Portrettsamlingen
Oppussing av Lille sal medførte at syv malerier måtte flyttes til oppbevaring på
loftet. Dette er portretter av personer som ikke har noen direkte tilknytning til OMS.

11 Økonomi

Resultatregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 656.812,-, der kr 318.362,- er
driftsoverskudd og kr 338.450,- er finansposter. Merk at kr 250.000,- av overskuddet
er tilskudd fra Eckbos legat som ble mottatt i desember, og er øremerket renovering
av Sumpen i 2022.

Også i 2021 klarte vi, grunnet generøse tilskudd fra Forsvarets Personellservice og
Eckbos legat, å unngå og belaste våre vedlikeholdsfond.
En stor del av OMS’ kostnader er kompensering av våre medlemsaktiviteter. Også i
2021 ble slik aktivitet redusert grunnet koronapandemien, og førte til at våre
kostnader ble mindre enn forventet.
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På finanspostene ble det i 2021 et nokså normalt aksjeutbytte på aksjeposten vi har i
Veidekke AS, og en nokså stor kursgevinst i forhold til foregående år. Direksjonen
vurderer jevnlig om det er formålstjenlig å fortsatt ha nevnte aksjepost eller innløse
den, og til nå har det blitt konkludert med at det ikke har vært hensiktsmessig å
gjøre endringer på aksjeporteføljen.

I 2021 fikk OMS et overskudd på kr 656.812,-. Renteinntekter fra fondene på kr
36.306,- blir disponert til fondene, mens resterende overskudd på kr 620.506,-
disponeres til kommende drift av OMS og vedlikehold av bygningen.

Husleieinntektene i 2021 var tilbake på det normale nivået etter en etterbetaling i
2020.

Som følge av nasjonale og lokale koronapandemi-restriksjoner har aktiviteten også
for vår leietaker Selskapslokaler AS blitt sterkt redusert. Firmaet har mottatt noe
støtte til faste utgifter fra statlige kompensasjonsordninger.. Ved årets slutt var all
husleie for 2021 betalt.

12 Bedriftsmedlemskap og gaver
OMS har i 2021 hatt følgende bedriftsmedlem:

● Kongsberg Defence Systems

Bedriftsmedlemskap bidrar spesielt til drift og vedlikehold av Samfundsbygningen.
Samtidig er målet å kunne promotere bedrifter som er gode støttespillere for OMS,
da direksjonen anser OMS som et betydelig merkevarenavn. Direksjonen vurderer
fortløpende muligheter for å utvikle bedriftsmedlemskapet, og for å rekruttere flere
bedriftsmedlemmer.

Oslo, 16. februar 2022

Bjørn Aksel Sund
Formann

Gunnar Rolland Jon Meyer
Styremedlem Styremedlem

Erik Arff Gulseth Roy Skogstad
Styremedlem Styremedlem
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Ole Kirkerød Trond Vegard Sagen Eriksen
Styremedlem Styremedlem

Ragnhild Gotun Desserud Stine Barclay Gaasland
Styremedlem Styremedlem

Tore Erik Viker
Styremedlem



Årsberetning 2021 for Oslo Militære Samfund

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Oslo Militære Samfund (OMS) er en ideell organisasjon. OMS har som hovedformål å
utdype interessen for og kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper
gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift, samt å
fremme kameratskap mellom offiserer, befal og forsvarsinteresserte gjennom
selskapelig samvær. 
Virksomheten drives fra lokaler i Myntgata 3, 0151 Oslo.

FORTSATT DRIFT
Til tross for korona-pandemien med alle dens begrensninger også for OMS, så er
forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under
denne forutsetning.

ØKONOMI / ÅRETS RESULTAT
Driften av OMS finansieres gjennom medlemskontingent, utleie, offentlige tilskudd
og gaver til virksomheten. Årets resultat viser et overskudd på kr 656.812. Styret
mener det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og
resultatet av organisasjonens virksomhet og stilling.

ANSATTE, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
OMS har gjennom året hatt to ansatte i deltidsstillinger.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.
OMS er ikke omfattet av reglene om offentlig tjenestepensjon, og slik
pensjonsordning er ikke opprettet.
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak
i 2021. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2021.

OMS bestreber seg på likestilling mellom kjønnene uten at det er iverksatt spesielle
tiltak i denne forbindelse. Det er rimelig god balanse mellom kvinner og menn i
styret, særlig i forhold til tilsvarende balanse i medlemsmassen.

-1-
Myntgata 3, 0151 Oslo intendant@oslomilsamfund.no

Orgnr. 941 324 649

http://nor-miltids.com/nmt/
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YTRE MILJØ
Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 16. februar 2022

Styret for Oslo Militære Samfund

Bjørn Aksel Sund
Formann

Gunnar Rolland Jon Meyer
Styremedlem Styremedlem

Erik Arff Gulseth Roy Skogstad
Styremedlem Styremedlem

Ole Kirkerød Trond Vegard Sagen Eriksen
Styremedlem Styremedlem

Ragnhild Gotun Desserud Stine Barclay Gaasland
Styremedlem Styremedlem

Tore Erik Viker
Styremedlem
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RESULTATREGNSKAP

2021 2020

Inntekter OMS                      

  Leie fra Selskapslokaler AS (se note 1) 773 135 998 411 

  Utleie projektor 46 500 21 000 

  Kontingent, medlemmer 743 532 782 930 

  Kontingent, bedr. medlemmer 25 000 25 000 

  Driftstøtte fra FD (OMS) 300 000 344 000 

  Prosjektstøtte fra FD (se note 2) 80 000 0 

  Tilskudd Eckbos legater (se note 3) 500 000 225 000 

  Tilskudd fra Forsvarets Personellservice 225 000 600 000 

  Sum inntekter OMS 2 693 167 2 996 341 

                                   

Inntekter NMT                      

  Løssalg 0 0 

  Abonnement 49 650 72 722 

  Driftstøtte fra FD (NMT) 100 000 100 000 

  Sum inntekter NMT 149 650 172 722 

                                   

Kostnader OMS                      

  Lønn/arbeidsgiveravgift -114 331 -105 796 

  Vedlikehold bygning (se note 4) -902 771 -1 370 283 

  Vedlikehold og oppgradering inventar -77 375 -122 175 

  Vedlikehold teknisk anlegg (se note 5) -358 871 -143 744 

  Alarmanlegg / nødlys -51 079 -56 078 

  Stell hage, gårdsplass, brøyting -107 499 -101 068 

  Forsikring -73 526 -85 675 

  Administrasjon -194 670 -215 309 

  Foredrag, møter, representasjon -126 306 -238 805 

  Medlemsarrangementer -118 629 -200 875 

  Digitalisering av OMS og NMT, nettside -51 866 -165 375 

  Clausewitz-seminar -4 354 0 

  Digitalisering av foredrag -61 750 

  Sum kostnader OMS -2 243 028 -2 805 183 

Regnskap 2021 for OMS
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Kostnader NMT                      

  Trykking -75 800 -77 251 

  Lønn/arbeidsgiveravgift -114 096 -114 095 

  Honorar forfattere -28 000 -18 600 

  Porto / utsendelse NMT -46 562 -49 861 

  Andre kontorkostnader 0 -48 

  Tilsynskomiteen -2 969 -5 895 

  NMTs prisoppgaver / Stipend -14 000 

  Sum kostnader NMT -281 427 -265 749 

Resultat før finansposter 318 362 98 132 

FINANSPOSTER                       

  Aksjeutbytte 57 500 225 000 

  Renteinntekter OMS 30 865 44 835 

  Renteinntekter fondene 36 306 54 984 

  Kursendringer aksjer (se note 6) 214 000 -85 000 

  Sum finansposter 338 671 239 819 

                                   

  Skatt på formue -221 -258 

RESULTAT 656 812 337 693 

Resultatdisponering

  Overført fri egenkapital -620 506 -282 709 

  Overført fondene -36 306 -54 984 

  Sum resultatdisponering -656 812 -337 693 

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2021 2020

EIENDELER

Anleggsmidler

Regnskap 2021 for OMS
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  Bygningen, Myntgt. 3 171 600 171 600 

  Sidebygg 70 000 70 000 

  Tekniske anlegg 1 1 

  Inventar 1 1 

  Sum anleggsmidler 241 602 241 602 

Omløpsmidler

  Aksjer i Veidekke AS 1 324 000 1 110 000 

  Debitorer / andre fordringer 164 177 262 625 

  Forsvarets Personellservice 5 488 104 5 316 618 

  Bank 1 165 277 675 257 

  Sum omløpsmidler 8 141 558 7 364 500 

SUM EIENDELER 8 383 160 7 606 102 

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

  Fri egenkapital 3 546 619 2 926 113 

  Militærvitenskaplig fond 386 956 386 956 

  Vedlikeholdsfond 1 219 155 1 219 155 

  Sum egenkapital 5 152 730 4 532 224 

Egenkapital med restriksjoner (se note 7)

  Aargaards legat 705 352 696 824 

  OMS Venners vedlikeholdsfond 927 739 916 522 

  L'oranges husfond 440 722 435 394 

  Kommandør Gades kalkunfond 219 617 218 938 

  Oberst Engesæts legat 431 496 426 182 

  Kommandør Kåre Bergs legat 265 034 264 794 

  Sum egenkapital med restriksjoner 2 989 960 2 958 654 

Kortsiktig gjeld

  Kreditorer 193 969 69 789 
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  Avsatt feriepenger 11 000 11 000 

  Bevilget Aargaards legat 35 500 35 500 

  Sum kortsiktig gjeld 240 469 116 290 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 383 158 7 607 167 

Bjørn Aksel Sund

Formann

Gunnar Rolland Jon Meyer

Styremedlem Styremedlem

Erik Arff Gulseth Roy Skogstad

Styremedlem Styremedlem

Ole Kirkerød Trond Vegard Sagen Eriksen

Styremedlem Styremedlem

Ragnhild Gotun Desserud Stine Barclay Gaasland

Styremedlem Styremedlem

Tore Erik Viker

Styremedlem
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Note 1:
Leieinntekten i 2021 er tilbake på normalt nivå.
Den høye leieinntekten i 2020 skyldes etterbetaling av leie fra 2018 og 2019.

Note 2:

FD bevilget kr 80 000 til prosjekt Clausewitz-seminar og til prosjekt digitalisering av foredrag (videopptak av foredrag).

Note 3:

Kr 250.000 av tilskuddet fra Eckbos legat er øremerket vedlikeholdsprosjekt som skal gjennomføres i 2022. 

Note 4:

Vedlikehold bygning, inventar og teknisk anlegg

Oppussing Formannsrom 287 619

Oppussing Lille sal 431 429

Oppussing 3. etg 124 114

Diverse vedlikehold 59 609

Sum vedlikehold 2021 902 771

Inventar

Restaurering lysekrone lille sal 56975

Restaurering våpen fra forsvarsmuseeet 6400

Nytt barskap 14000

Sum inventar 2021 77375

Note 5:

Vedlikehold teknisk anlegg: 

Ventilasjon 22 610

Kjøling 23 939

Utskiftning av lekke tappevannsrør 158 618

Elektriske arbeider 28 348

Rørlegging - Radiatorer og storkjøkken 45 083

Anskaffelse hjertestarter 11 060

Elektriske arbeider Lille sal og formannsr. 69 213

Sum vedlikehold teknisk anlegg (6020) 358 871

Regnskap 2021 for OMS
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Note 6:
Aksjene i Veidekke AS er en gave til OMS. Disse aksjene er børsnotert, de er likvide tilsvarende som for 
kontanter og regnskapsføres som omløpsmiddel.
Kursendringen som fremkommer er forskjellen i kurs fra foregående år.

Note 7:

Major Henry Aargaards legat Kommandør Gades kalkunfond

2021 2021

IB (Kapital pr. 1.1) 696 824 IB (Kapital pr. 1.1) 218 938

Inntekter rente FP 8 528 Andel utgifter til kalkuner 2 000

UB (Kapital pr 31.12) 705 352 Inntekter rente FP 2 679

UB (Kapital pr 31.12) 219 617

OMS Venners vedlikeholdsfond av 1982

2021 Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths legat

IB (Kapital pr. 1.1) 916 522 2021

Inntekter rente FP 11 217 IB (Kapital pr. 1.1) 434 182

UB (Kapital pr 31.12) 927 739 Inntekter rente FP 5 314

UB (Kapital pr 31.12) 439 496

Hedda og Johan L'oranges husfond av 1978

2021 Kommandør Kåre Berg og fru Else Kari Bergs legat

IB (Kapital pr. 1.1) 435 394 2021

Inntekter rente FP 5 328 IB (Kapital pr. 1.1) 264 794

UB (Kapital pr 31.12) 440 722 Andel utgifter til kalkuner 3 000

Inntekter rente FP 3 240

UB (Kapital pr 31.12) 265 034

Regnskap 2021 for OMS
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Til generalforsamlingen i Oslo Militære Samfund 

 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Oslo Militære Samfund sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 656 812. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 

2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 

International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 

årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code 

of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt 

av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt 

våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 

vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen 

med årsregnskapet. Øvrig informasjon består av årsberetningen. Vår konklusjon om 

årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. 

Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 

informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av 

årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 

rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 

henseende. 

mailto:post@unicrevisjon.no
http://www.unicrevisjon.no/
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

 Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig 

for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til 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 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 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. 

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

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet, 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 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. 

 

Oslo, 15.03.2022 

Unic Revisjon AS 

 

 

___________________ 

Arild Breivold 

statsautorisert revisor 
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