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Innhold

Dette er INSPIRIA science center
INSPIRIA science center ligger i Sarpsborg, og er et av de største
regionale vitensentrene i Norge. Som opplevelsessenter får vi
tusenvis av besøkende fra inn- og utland hvert år. Våre unike
skoleleveranser tilbys lokalt eller på tvers av Viken fylke, i
tillegg til at vi koordinerer og gjennomfører nasjonale utdanningsprosjekter. Videre er det praktfulle INSPIRIA-bygget, som
skal etterligne et futuristisk romskip, en attraktiv møteplass
for både næringslivet og det offentlige.

Vår lidenskap og ambisjon er å
skape opplevelser som både
inspirerer og gleder, men samtidig bidrar til økt kunnskap.
Vi slår et slag for #realfagsglede og inviterer publikum og bedrifter til å ta del i
#moromedmening ved hvert
besøk. Her er det rom for å utforske, eksperimentere og undersøke, pirre nysgjerrigheten
og utvide horisonten.

Våre fokusområder er miljø,
helse, energi og verdensrommet, men i prinsippet er alle
populærvitenskapelige
temaer på agendaen når vi
setter opp nye utstillinger og
arrangementer.
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INSPIRIA er stedet hvor mange små hoder gjør
sine første virkelig store tanker – og kanskje
blir de inspirert til å drømme enda større!

INSPIRIAs eiere
INSPIRIA eies 47,5 % av Viken fylkeskommune, 47,5 % av Sarpsborg kommune,
og 5 % av de 11 øvrige Østfoldkommuner.
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– INSPIRIA science center har gjort seg bemerket på flere områder det siste året, og vi er veldig
stolte av INSPIRA. Spesielt innenfor digitale skoleleveranser og grønn mobilitet er INSPIRA
veldig gode. Vi gleder oss til å jobbe sammen med senteret også i det videre.

– Vi gleder oss over at innbyggerne i Sarpsborg har tilgang til et av landets fremste vitensentre.
INSPIRIA er viktig for skolene og barnehagene våre, for næringslivet og kommunal virksomhet,
men også for folk flest. Opplevelsene du får med familien din her skiller seg ut fra det meste
annet, og i fjor var det spesielt kjærkomment å ha den storslåtte dinosaurutstillingen som et
trygt trekkplaster gjennom hele sommeren.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap)

Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune

VITENSENTERET
Vi delte inn i flere puljer per
dag, bestilte en ny billettbestillingsløsning, installerte håndspritdispensere
og kjøpte inn munnbind. Vi
tilpasset menyen i caféen
vår. Ikke minst arrangerte
vi de bevegelige dinosaurmodellene på en måte som
gjorde det mulig å holde
god avstand for publikum.
Alle aktivitetene våre ble
nøye planlagt, slik at vi sørget for godt smittevern,
men samtidig kunne by på
gode opplevelser.
Selv om vi tilsynelatende
«satt på en fjellhylle og ventet» gjennom hele våren,
var vi i virkeligheten i full sving med å rigge til det som
skulle bli den største publikumssuksessen i INSPIRIA
science centers snart 10 år
gamle historie.

Direktørens hjørne
«Jeg vet ikke hvilken metafor som best kan beskrive
det underlige året vi nå har lagt bak oss; har vi «navigert
skuta i stri sjø», eller kanskje «fullført et maratonløp
med hindringer rundt annenhver sving»? Nei, ikke helt.
Metaforen jeg velger er at vi har «siktet mot en fjelltopp».
For INSPIRIAs del handlet 2020
på mange måter om å legge opp
en ny rute, og begynne å klatre
sakte, men sikkert mot toppen.
Allerede før koronaen kom, hadde vi bestemt at vi skulle slå på
stortromma med en storslått dinosaurutstilling. Denne utrolige
utstillingen som ingen hadde sett
maken til her til lands, hadde så
vidt rukket å komme seg ombord
i skipet fra Mexico da hele Norge
stengte ned. Hva i alle dager
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skulle vi gjøre nå? Når kunne vi
åpne vitensenteret igjen?
Det gjaldt «å holde fast og være
tro» til den retningen vi hadde
valgt. Dinosaurene var i anmarsj.
Vi snudde hver stein på stien opp
mot fjelltoppen vår for å finne
en løsning som ville gjøre det så
trygt som mulig – for flest mulig
– å få oppleve den spektakulære
utstillingen vår, «Dinosauria – Fakta og myter».

Da juli omsider kom, åpnet
«Dinosauria – Fakta og
myter» med utsolgte puljer
på åpningsdagen. Og dagen
etter. Og dagen etter det.
I mer enn tre uker på rad –
gjennom hele fellesferien
– ble alle de tre puljene utsolgt flere dager i forveien.
Besøksrekord og omsetningsrekord! Responsen var
rett og slett overveldende,
og ekstra gledelig var det
at det strømmet inn med
positive tilbakemeldinger
fra fornøyde gjester.
For oss føltes dette som
å ta sats fra fjellhyllen og
slenge oss opp til topps
med en kollektiv styrke
og determinasjon. Vi hadde lykkes med å gjennomføre en særdeles vellykket
utstilling, til tross for den
opprørende
pandemien.
Besøkstallene fortsatte å

være gode frem til vi på ny
måtte stenge ned igjen på
høsten.

En ny hverdag for alle

Hvis vi snur oss og ser tilbake på stien vi har gått og
ruten vi har klatret i 2020,
ser vi imidlertid mye, mye
mer enn glefsende tyrannosauruser og sirklende pterenodoner:
Vi har levert et fantastisk
godt skoletilbud, både her
på vitensenteret og på andre arenaer, i en tid hvor
slike tilbud har vært mer etterlengtet enn noen gang.
Ungdommen har fått prøve
alt fra å knaske sprøstekte
innsekter til å undersøke
fjæra på dagstur med ekspedisjonsbåten vår, Ny Vigra III.
Vi bidrar i tillegg stadig
mer i ulike prosjekter, enten i rollen som koordinator
på vegne av de regionale
vitensentrene, eller som
konseptutvikler,
innholdsprodusent – eller at det
er INSPIRIA som planlegger
og gjennomfører aktiviteter
eller arrangementer på bestilling, fra A til Å. I løpet 2020
har vi styrket kompetansen
vår internt på 
disse områdene. Paradoksalt nok
klarte vi alt dette samtidig
som vi omstilte oss når det
gjaldt nye måter å jobbe på,
i form av helt nye arbeidsoppgaver,
Teams-møter
og hjemmekontor.

Blå himmel på horisonten

Fordi vi nyter høy tilitt og
kan vise til flere gode leveranser, vinner vi stadig nye
prosjektoppdrag. I året som
gikk har vi blant annet rullet ut ordningen HjemJobb-

Hjem i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma. Her
er målet å motivere ansatte
i bedrifter i Fredrikstad og
Sarpsborg til å endre reisevanene sine ved å sykle,
gå eller reise kollektivt til
jobb. Videre har vi ansvaret
for å koordinere det digitale
undervisningsprogrammet
Kodekraft på vegne av de
regionale
vitensentrene.
Dette er støttet av Equinors
Morgendagens Helter-program, og er et unikt tilbud
til elever på 9.- og 10. trinn
over hele landet. Visit Østfold, Super:bit, Dugnad for
Havet, Frisk Oslofjord og
Generasjon Fremtid er andre prosjekter vi har jobbet
mye med i 2020.
Men hva nå? Hvis vi befinner oss på denne metaforiske fjelltoppen og skuer
utover, hva kan vi se?
Først og fremst ser det ut
til at det er mange flere
topper å bestige. Vi har én
topp som kalles «Ny utstilling 2021», og den er
veldig nærme. Vi har en annen hvor «nye prosjekter»
lyser opp i én varde, med
«videreføring av prosjektsuksesser» på en topp tett
inntil. Vi ser ikke minst en
frodig vidde hvor «skoleleveranser» vokser seg større
og større.
Vi håper at etterdønningene av det metaforiske
uværet som preget år 2020
avløses av lysere tider etter
gjenåpningen av samfunnet. For INSPIRIAs del tror
vi det lysner, og at vi får sol
og blå himmel på horisonten når vi skal klatre videre
gjennom de neste ti årene.»
Geir Endregard
Adm. direktør INSPIRIA science center
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Digitalisering av skoleleveransen

Viktige hendelser i 2020
Koronapandemien preget naturligvis også arbeidshverdagen til alle som jobber
på INSPIRIA. Derfor er det bemerkelsesverdig at vi tross alt klarte å gjennomføre så mye av publikums- og skoletilbudet vårt på en god måte. Det krevde
mye å tilpasse etter smittevern og kohorter, samt tilrettelegge kommunikasjon, koordinering og undervisning via digitale løsninger. De ansatte på INSPIRIA
har likevel håndtert dette på imponerende vis, og det har ført til gode resultater i annerledesåret:

Populær dinosaurutstilling

«Dinosauria – Fakta og myter» ble en
storslått utstilling og en gedigen publikumssuksess. Med 15 dinosaurer i full
størrelse, hvorav flere som bevegde på
hode og hale, var dette ulikt noe som
hadde vært vist på vitensenteret tidligere. Modellene ble leid inn fra en anerkjent leverandør i Mexico, og ble supplert
med effekter og tilrettelagt informasjon,
forestilling, show samt flere aktiviteter
inne og ute fra INSPIRIA. Responsen fra
publikum var overveldende positiv, og
det endte med besøksrekord i juli – tross
smittevernrutiner og inndeling i tre puljer
à 200 personer per pulje om dagen. En ny
og enda større dinosaurutstilling er planlagt for sommeren 2021.
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I mars ble vi plutselig overrumplet med begreper som hjemmeskole og kohorter. Over
natten ble det umulig å gjennomføre flere av
skoleleveransene våre, blant annet fordi formidlerne våre ikke kunne dra på fysisk skolebesøk eller ta imot elever på vitensenteret.
Vi måtte ty til flere digitale hjelpemidler, og
omstille oss raskt. Vi eksperimenterte med
livesendinger til skole og publikum, blant annet med en digital utgave av Refleksdagen.
Hele undervisningsprogrammet i programmering, Kodekraft, ble levert digitalt. Ikke
minst tok vi i bruk visuelle og interaktive elementer i prosjektet Kompetanse og kommunikasjon (KoKo), for å kartlegge og veilede
deltakernes studie- eller yrkesvalg. Erfaringene vi har gjort oss gjennom 2020 gjør at
vi er bedre rustet enn noen gang for å kunne
levere digitale skoletilbud som holder høy
kvalitet både på innhold og gjennomføring.

Velkommen, Norgesferiegjester!

INSPIRIA koordinerer Visit Østfold-samarbeidet med de ulike destinasjonskontorene
i Østfold-regionen. Tradisjonelt har utenlandske turister vært den viktigste målgruppen, men i 2020 måtte alle omstille seg totalt
og legge til rette for norgesturister i stedet.
Pandemien har vært ødeleggende for store
deler av turistnæringen, men flere aktører
har også lykkes godt med å tenke nytt og
finne nye målgrupper. Ikke minst har vi gjennom Visit Østfold bidratt til å vise frem den
flotte naturen og de fantastiske utendørsopplevelsene vi har å by på i vår region.

Karriereveiledningen “KoKo”

Personlige ferdigheter og egenskaper
havner dessverre ofte i skyggen av karakterjag, forventningspress eller påvirkning fra
sine nærmeste når ungdom skal velge riktig
utdanningsprogram. INSPIRIA har på oppdrag
fra først Halden kommune, og så Sarpsborg
kommune, utviklet karriereveiledningsprogrammet Kompetanse og kommunikasjon
– populært kalt KoKo. Tilbudet ble laget for
10. trinn, hvor elevene blant annet bruker
mentometerknapper til å svare anonymt på
en rekke forskjellige spørsmål som dukker
opp på skjermer, i plenum. Med påfølgende
etterarbeid og veiledning, blir de mer bevisst på hvilke studieretninger som passer for
akkurat dem, i henhold til deres personlige
preferanser og opplevde styrker eller interesser.

GRØNN MOBILITET

Full rulle med grønn mobilitet
Sykkel og sykleglede har alltid vært sentralt for INSPIRIAs
leveranser. Vi tilbyr ulike sykkel
aktiviteter til skoleklasser, fritids
publikum, konferansegjester og
bedrifter året rundt.
I løpet 2020 har vi klart å befeste
INSPIRIAs posisjon som en ledende

lokal aktør innen grønn mobilitet.
Dette er i ferd med å bli en sværtw
viktig satsing både kommunalt og i
næringslivet, og vår lange erfaring
på området har gitt oss et viktig fortrinn når det gjelder å planlegge og
gjennomføre «grønne» aktiviteter.
Med
prosjektledelsesansvar
og
daglig drift av ordningen HjemJobbHjem Nedre Glomma, har vi for eksempel rekruttert titalls bedrifter
fra Fredrikstad og Sarpsborg. Disse
bedriftene og kommunale virksomhetene har fått et skreddersydd tilbud som motiverer de ansatte til å
endre reisevanene sine. Tilbudet er
omfattende og fleksibelt, og treffer
målgruppene på en måte som understøtter deres egne initiativer om å reise mer miljøvennlig. Eksempelvis kan
det være å låne elsykler i en periode,
få gratis sykkelservice, søke om tilskudd til et grønt mobilitetstiltak på
arbeidsplassen, få rabatt på busskortet eller få tilbud om teambuilding-dag eller m
 otivasjonsforedrag.
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Gjennom den anonymiserte reise
vaneundersøkelsen
som
hver
medlemsbedrift i HjemJobbHjem
gjennomfører blant sine ansatte,
har vi i tillegg kartlagt reisevanene
til mange av de som bor og jobber i
Nedre Glomma-regionen. Dette har
gitt oss uvurderlig innsikt i hvorog hvordan vi skal tilrettelegge for
grønn mobilitet på en positiv og motiverende måte gjennom ordningen.
At vi har lykkes på mange områder,
er godt synlig blant fornøyde deltakere. Ikke minst har HjemJobbHjem
bidratt til å synliggjøre det gode arbeidet som Bypakke Nedre Glomma
har gjort for å legge enda bedre til
rette for syklende og myke trafikanter generelt i Sarpsborg og Fredrikstad.
Videre lanserte vi konseptet «Trill
rundt» sommeren 2020, i samarbeid
med Visit Østfold. Dette dreide seg
om flotte opplevelsesturer på elsykkel med egen sykkelguide, lunsj, flott
natur og severdigheter på veien. Trill
rundt-turene ble arrangert i Moss,
Sarpsborg og Fredrikstad (Glommastien), og var særlig et populært tilbud blant folk i 50-60-70-årene som
ønsket å røre på seg og være sosiale
etter måneder med pandemi. Trill
rundt-konseptet vil etter planen videreutvikles på bakgrunn av de gode
tilbakemeldingene fra 2020 og gjennomføres på nytt sommeren 2021.

UNDERVISNING TIL SJØS

«Det var et kjempefint opplegg med variasjon og
praktiske oppgaver. Elevene som ofte er sulteforet på praktiske oppgaver, kunne fysisk arbeide
med det som det blir snakket om! Dette er en dag
elevene ser frem til, og er et høydepunkt på 7.
trinn. Bare å glede seg!»
Adrian, lærer på 7. trinn i Fredrikstad

Unik undervisning om livet under vann
«Folden» i Østfold — selveste Oslofjorden
– har vist seg å være enda mer sårbar enn
de fleste kunne forestille seg. Industri
og giftige utslipp fra diverse næring,
samt 100 år med bunntråling, har satt
dype spor. Både fugleliv og marint liv blir
stadig mindre i mangfold og antall. Først
i senere år har vi blitt oppmerksomme på
hvor kritisk det faktisk er for mange av
artene. Stadig flere kjenner på et ønske
om å gjøre noe.
INSPIRIA har de tre siste årene drevet
Frisk Oslofjord-prosjektet i 
samarbeid
med Havforskningsinstituttet, Kongsberg Maritime, NIVA, NGU, Kartverket
og nasjonalparkene på Ytre Hvaler og
Færder. Her har vi ansvar for å formidle forskningsresultater, nyheter og
annen informasjon via nettsidene. Ikke

minst leverer vi et undervisningstilbud
ungdomstrinnet om livet i fjæra, samt ekskursjoner med MS Ny Vigra III i Vestfold
og Østfold for alle videregående skoler.
Frisk Oslofjord er søkt utvidet fra 2021
til å dekke hele området fra Oslo til
Kragerø i tillegg, med INSPIRIA i samme
sentrale rolle.
Havforskningsinstituttet ba i 2020 også
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INSPIRIA om å bistå med ferdigstillingen
av deres nye løsning for «folkeforskning», kalt Dugnad for Havet. Her leder
vi koordineringen med fire av landets
regionale vitensentre om å tilby en publikumsaktivitet på hver senter. Videre
inkluderer leveransen et helt nytt undervisningstilbud for videregående skoler,
med en digital løsning som lar elevene
dra på felttokt i fjæra – i klasserommet!
Alt dette er koblet til at INSPIRIA overtok
driften av ekskursjonsskipet Ny Vigra
III i 2019. Da den veldedige organisasjonen Blå Kors, som eier skipet, så seg
tvunget til å vurdere salg, ble INSPIRIA
foreslått av sentrale personer i Fredrikstad kommune til å ta over driften. Dette
førte til en god løsning for alle parter,
hvor resultatet har blitt at et mangeårig
skole
tilbud for Fredrikstad-elever på 7.
trinn har blitt videreført, samt at nye,
spennende ekskursjoner til sjøs er kommet til forandre elever.
I tillegg til turer med MS Ny Vigra III har
vi i løpet av 2020 utviklet egne skoleleveranser i fjæra, som etter planen vil bli
videreført i årene fremover. Et tilsvarende
opplegg er også tilrettelagt for besøkssenteret ved Ytre Hvaler nasjonalpark.

PROGRAMMERING

PROGRAMMERING

Nasjonale skoletilbud for programmering
INSPIRIA har ansvar for å koordinere
den nasjonale leveransen av programmeringstilbudene super:bit og
Kodekraft på vegne av de regionale
vitensentrene i Norge. I dette ligger
det ikke bare ansvar for utarbeiding av
materiell og veiledning til formidlere
og lærere, men også tett dialog med
Utdanningsdirektoratet, skoleledelse,
eksterne samarbeidspartnere og
sponsorer samt rapportering.
I 2020 var super:bit på mange måter
en videreføring av tidligere leveranse.
Fordi Østfold fylke hadde blitt innlemmet i nye Viken fylke, var det likevel
mange nye skoler å besøke – og lengre reisevei! Få hadde nok forestilt seg
at Hallingdal ville vært et naturlig sted
for å gjennomføre INSPIRIAs skoleleveranser for bare noen få år siden. Det
har imidlertid vært en glede for formidlerne våre å være litt mer på reisefot en gang i blant, samtidig som be-
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hovet for digital undervisning økte
kraftig i løpet av året.
Den virkelig store nyheten var likevel
Kodekraft – et nytt undervisningsprogram i programmering som ble utviklet for 10. trinn (senere utvidet til
også å gjelde 9. trinn). INSPIRIA koordinerte utviklingen og lanseringen
av dette programmet på vegne av
vitensentrene, og i samarbeid med
Equinors Morgendagens helter-program. Her lærte elevene grunnleggende blokkprogrammering ved å lage
sine egne energispill. Undervisningen
foregikk digitalt – noe som under pandemien var svært kjærkomment både
for lærere og mange elever.
INSPIRIA kommer til å bygge videre
på både kodeundervisning og digital
undervisning fremover. Et eget «koderom» vil etter planen etableres på
vitensenteret en gang i løpet av 2021.

STRATEGI

STRATEGI

Store planer for en uviss fremtid

Nådd halv million!
Over en halv million mennesker har fått
oppleve Inspiria disse 10 årene.
Over 200.000 elever og lærere og over
300.000 fritidsbesøkende.

Inntekter 1000 NOK

60 0 0 0
50 0 0 0
40 0 0 0

Kraftig vekst
Effekt av Inspiria øker etter som
senteret gjør mer og mer. Det viser
omsetningsøkningen fra 2015 til 2020
tydelig.

30 0 0 0
20 0 0 0
10 0 0 0
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

INSPIRIA i endring
«Endring» har nærmest blitt et altoppslukende begrep for INSPIRIAs virksomhet: Vi
omstiller oss, tilpasser oss og utvikler oss hver dag. Det foranderlige er sentralt på
tvers av alt vi skaper, tilrettelegger og leverer.
Gjennom skoleleveranser, publikumsbesøk,
prosjektarbeid og konferansevirksomhet
bidrar vi til å endre holdninger. Vårt viktigste
virkemiddel er kunnskap. I en verden som ikke
lenger virker svart/hvitt, men hvor meninger,
idéer og budskaper like gjerne blir fremstilt
i gråsoner, må vi kunne veilede og rettlede.
Vi må belyse at alt det som du og jeg evner
å lære oss kanskje kan føre til nye og bedre
løsninger og videre utvikling; – at «Kunnskap
endrer alt».
Adjektivene som best beskriver INSPIRIAs
verdigrunnlag er inspirerende, kunnskapsrik
og nytenkende. Særlig den sistnevnte egen-
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skapen er en essensiell driver for endringsreisen vi har lagt ut på.
Vi har i dag et fantastisk skoletilbud som omfatter en rekke relevante temaer, med dyktige formidlere som besitter høy kompetanse
innenfor sine fagfelt. Det er et uvurderlig
supplement for mange lærere å «outsource’»
for eksempel noe av kodeundervisningen.
Ikke minst har vi nå kapasitet og fleksibilitet
til å gjennomføre undervisningen enten på
vitensenteret, ute på skolene eller andre
arenaer (i Viken fylke) – eller digitalt.
«INSPIRIA sprer realfagsglede».

Idet vi vinker adjø til annerledesåret 2020 og
retter blikket fast fremover, gjør vi dette med
en rekke uvurderlige erfaringer og nye perspektiver. Mange skoleleveranser, inklusive
helseavtalen med Sarpsborg kommune, ble
berørt, men vi klarte likevel å gjennomføre
mye – med god fantasi og gjennomføringsevne.
For INSPIRIAs del er det mye vi skulle vært foruten, som permitteringer og stengte dører,
men også verdifulle lekser vi har lært og ny
kompetanse vi har tilegnet oss. Vi kommer
tilsynelatende styrket ut av den tøffe tiden –
og vi har hatt god tid til å legge store planer.
INSPIRIA fyller 10 år i 2021
I august 2021 feirer INSPIRIA science center
10-årsjubileum! Vi er stolte over alt det
vitensenteret vårt representerer i dag; med
det mangfoldet av fantastisk dyktige mennesker, og vårt rike utvalg av leveranser og
tilbud til forskjellige målgrupper. Ambisjonen,
selvsikkerheten, nysgjerrigheten og sterke
viljen til denne «tiåringen» er gjenkjennelig på
tvers av all vår virksomhet, og hvordan vi satser for fullt på fremtiden.
Tidenes råeste publikumstilbud
Vi så at utstillingen “Dinosauria – Fakta og
myter” ble tidenes publikumssuksess i fjor.
Derfor har vi bestilt en enda større og enda
bedre dinosaurutstilling fra den samme anerkjente, mexicanske leverandøren denne
sommeren. I tillegg planlegger vi en fullstendig oppgradering av andre etasjen med
en rekke nye installasjoner og et «park i en
smartby»-tema. Til sammen vil dette utgjøre
INSPIRAs råeste publikumstilbud til nå.
Nye reiselivsopplevelser
Vi knytter enda tettere bånd med Visit Østfold, og skal også i 2021 være ansvarlig for
gjennomføringen av deres guidede elsykkelturer under navnet «Trill rundt». Turene settes
opp i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad på bak-

grunn av konseptet som ble testet ut i fjor
sommer. Videre planlegger vi ekskursjoner
med båten Ny Vigra III i helgene for publikum,
blant annet med besøk til skulpturene på
Singløya. Også dette i samarbeid med Visit
Østfold, og grønn mobilitet som en rød tråd.
Lansering av «INSPIRIA Charge Court»
Vi bygger Norges smarteste ladestasjon for
elbiler, elsykler og elsparkesykler. «INSPIRIA
Charge Court» vil etter planen stå klar høsten
2021. Her vil solcellepaneler generere strøm
og mellomlagre det på et stort batteri frem
til det brukes. Stasjonen er i tillegg koblet
til INSPIRIA-bygget, slik at eventuell overskuddsstrøm kan benyttes til å drifte senteret.
Etablerer digitalt kurssenter
Vi ønsker å gjøre enda mer for lærerne, og
spesielt når det gjelder opplæring i bruk av
digitale verktøy som kan lette og bedre undervisningen. Derfor planlegger vi å etablere
et digitalt kurssenter i samarbeid med Quality Hotel Sarpsborg høsten 2021, hvor vi kan
gjennomføre lærerkurs og veiledning med
førsteklasses fasiliteter.
Samarbeid med Storbyen kjøpesenter
Vi har også inngått en avtale med Citicon
Storbyen om bruk av to lokaler i kjøpesenteret i 2021. Her ser vi for oss å arrangere
KoKo (skole-/jobbveiledning), Ung Røst, kodekvelder eller andre tilbud for spesielt ungdom,
med den fordel at vi får et møtepunkt i Sarpsborg sentrum.
Spennende barnehagetilbud
Vi er i gang med å planlegge et nytt og spennende tilbud til lokale barnehager, hvor barna
får være med og eksperimentere og utforske. Sceneteppet til «Sirkus Elektra» åpnes
høsten 2021, i et nyrenovert rom på vitensenteret som er fylt med meningsfylt moro.
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Styrets beretning
Virksomhetens art
INSPIRIA eiendom AS er moder
selskap til to heleide datterselskaper: INSPIRIA science
center AS og INSPIRIA utvikling
AS. INSPIRIA eiendom AS har ingen egen virksomhet utover å
være moderselskap, samt eierskap til bygningen hvor INSPIRIA science center AS holder til
med tilhørende leieinntekter
fra
datterselskapet.
I
denne
årsberetningen
beskrives virksomheten til
konsernet som helhet, som i
hovedsak utføres av INSPIRIA
science center AS. Konsernet
omtales for enkelthets skyld
INSPIRIA science center (heretter og
ofte bare INSPIRIA), og åpnet
i nye lokaler på Grålum i
Sarpsborg 1. august 2011. INSPIRIA er et av 12 regionale
vitensentre i Norge, hvor Atlanterhavsparken i Ålesund og
Kunnskapsparken Helgeland i
Mo i Rana ble innlemmet i 2019.
Selskapet driver hovedsakelig
tre former for virksomhet:

•
•
•

Pedagogisk tilbud til elever
og lærere
Fritidsbesøk i helger og ferier
Prosjektleveranser

Fremtidig utvikling
Skoletilbudet fungerer godt og
fyller en viktig funksjon. Med
videreutvikling av VGS-tilbudet
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er det også tatt et strategisk
grep med tanke på en aktiv
rolle i det nye Viken.
Eiernes økning i skolebetaling
bekrefter også tilfredsheten med satsningen samtidig
som det sikrer finansiering av
denne delen av virksomheten
fremover.
Utvikling i prosjekter viser en
særdeles positiv trend som
både gir økt volum, bidrar
til fortjeneste og sikrer senteret flere bein å stå på. De
aller fleste av prosjektene er
flerårige.
Fritidsbesøket viser gjennom
flere år en positiv vekst og
passerte 40 000 besøkende i
2020 på tross av omfattende
restriksjoner og periodevis
nedstenging av fritidstilbudet
som følge av covid19-pandemien.
Utvikling i resultat og stilling
Omsetningen var i 2020 kr. 57
161 040 for konsernet og kr. 5
100 000 for INSPIRIA Eiendom.
Tilsvarende tall for 2019 var kr.
51 956 585 og kr. 5 100 000.
For konsernet en økning på ca.
10 %. Årsresultat etter skatt
ble et overskudd på kr. 1 389
774 for konsernet. For 2019 var
tilsvarende tall et overskudd
på kr. 816 650 for konsernet.
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 74 806 718 for

konsernet og kr. 63 855 776 for
selskapet.
Egenkapitalen pr. 31.12.2020
var negativ for konsernet med
kr. -22 332 567 og kr. -7 071
776 for selskapet. I praksis har
dog selskapet en positiv egenkapital grunnet skjulte reserver i eiet bygg, se avsnitt om
«Fortsatt drift».
INSPIRIA har klart å endre økonomien i positiv retning de siste
årene. Selskapet har et positivt resultat for andre år på
rad. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen
og resultatet av foretakets
virksomhet og stilling.
Fortsatt drift
INSPIRIA konsern har gjennom
flere år vist en kontinuerlig
resultatforbedring med positive årsresultater (overskudd)
i 2019 og 2020. Budsjettet
for 2021, sammenholdt med
kjente økonomiske forhold per
april 2021, gir grunnlag for å
forvente et positivt årsresultat også for 2021.
Underskuddet de første driftsårene har resultert i at bokført
egenkapital er tapt. Selskapet har dog en betydelig verdi
i bygget som kun er bokført
med 45,9 mill. kroner (bygd for
ca. 209 mill. kroner).
Bakgrunnen er at tilskudd,
som har vært omfattende ved

etableringen, føres som en reduksjon av byggekostnader.
I tillegg har selskapet et lån i
Kommunalbanken på ca. 66
mill. kroner hvor det er stilt
selvskyldnerkausjon fra Viken
fylkeskommune og Sarpsborg
kommune. I praksis har dermed
selskapet således en underliggende positiv egenkapital.
I samsvar med regnskapsloven
§ 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er
til stede.
Ved avslutning av årsregnskap
for 2020 har koronasituasjonen eskalert. Det rammer også
INSPIRIA. Konsekvensvurderingene viser dog at til tross for
forventede inntektstap vil

Stein Lier-Hansen
styrets leder

Nina Sandberg
styremedlem

Tone A. Damsleth
varamedlem

grep tatt for å kutte kostnader, støtteordninger fra regjeringen sammen med nye tildelte prosjekter m.m. gjøre at
senteret vil klare å komme igjennom situasjonen uten fare
for virksomhetene som sådan.
Arbeidsmiljø, likestilling og
diskriminering
Alle stillingene i konsernet var
for 2020 i INSPIRIA science
center AS. Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende.
Det har ikke vært skader eller
ulykker i 2020. Samlet sykefravær har vært 688 dagsverk,
hvilket utgjør 9%. Selskapets
vurderinger er at sykefraværet
hovedsakelig ikke er arbeidsrelatert.

Per A. Sørlie
nestleder

Selskapet hadde ved utgangen av 2020 totalt 42 faste
ansatte og 29 timelønnede,
totalt 45 årsverk (2019 44
årsverk).
Faste ansatte/Timelønnede:
Kvinner: 29/20
Menn: 13/9
Styret har hatt 7 medlemmer,
2 menn og 5 kvinner.
Ytre miljø
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Kirsti Skaug
styremedlem

Hilde Kløvfjell
styremedlem

Kathrine Hestø Hansen Bengt Morten Wenstøb
styremedlem
styremedlem

Erik Heier
varamedlem

Therese Lande Patrick
ansattrepresentant

Christine Altsad Gaare
ansattobservatør
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RESULTATREGNSKAP
Note

2020

2019

Driftsinntekter

Balanse

Note

2020

2019

Anleggsmidler

Salgsinntekt

43 017 679

36 772 161

Immatrielle rettigheter

Andre driftsinntekter og driftstilskudd

10 289 454

1 277 038

Software og varemerke

Sum driftsinntekter

53 307 133

48 049 199

Driftskostnader

5

Sum immaterielle rettigheter

0

180 034

0

180 034

Varige driftsmidler

Varekostnad

4 710 383

5 667 039

Bygg

5

1 271 360

1 428 680

5

17 357 009

18 417 108

Lønnskostnad

3

26 315 978

24 452 179

Utstilling, driftsløsøre o.l.

Avskrivning

5

2 705 542

2 487 238

Sum varige driftsmidler

18 628 369

19 845 788

Annen driftskostnad

3

19 971 854

16 004 799

53 703 758

48 611 255

Sum anleggsmidler

18 628 369

20 025 822

-396 625

-562 056

866 035

654 515

Kundefordringer

3 109 968

1 452 277

Andre fordringer

5 899 546

4 055 943

9 009 514

5 508 220

772 171

1 692 066

Sum omløpsmidler

10 647 720

7 854 801

Sum eiendeler

29 276 089

27 880 623

Sum driftskostnad
Driftsrestultat

Omløpsmidler
Finansinntekter og finanskostnader

Varer

Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

14 505

2 703

1 017 111

1 178 396

-1 002 607

-1 175 693

-1 399 232

-1 737 749

Sum fordringer

Årsresultat

-1 399 232

-1 737 749

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Overføringer annen egenkapital
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Fordringer

Ordinært resultat før skattekostnad

Overføringer og disponeringer
7

-1 399 232

4

2

-1 737 749

19

ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020
Balanse

Note

2020

2019

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

7,8

100 000

100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

7

Sum egenkapital

-15 378 428

-15 278 428

-13 979 196

-13 879 196

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Langsiktig konserngjeld

6

Sum langsiktig gjeld

28 670 869

30 290 659

28 670 869

30 290 659

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

2

9 453 816

4 528 098

924 337

2 252 289

Annen kortsiktig gjeld

5 505 496

4 688 773

Sum kortsiktig gjeld

15 883 649

11 469 161

Sum gjeld

44 554 518

41 759 819

Sum egenkapital og gjeld

29 276 089

27 880 623

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt
med utførelsen. Andelen av salgsinntekter
som knytter seg til fremtidige serviceytelser
balanseføres som uopptjent inntekt ved
salget, og inntektsføres deretter i takt med
levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
poster som forfaller til betaling innen ett år
etter balansedagen, samt poster som knytter
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Tilskudd

Inntekt fra tilskudd resultatføres i den
perioden da aktivitetene som inntektene er
forutsatt å finansiere er utført, det vil si i den
perioden kostnadene påløper. Den andelen av
inntekt fra tilskudd og tilsvarende som
benyttes til anskaffelse av varige driftsmidler
som balanseføres, inntektsføres ikke på anskaffelsestidspunktet, men avsettes i balansen.
I takt med kostnadsføringen av avskrivninger
av varige driftsmidler inntektsføres et
tilsvarende beløp fra avsetningen i balansen.

Periodens inntektsføring fra avsetningen
resultatføres som inntekt fra tilskudd. Dette
medfører at kostnadsførte avskrivninger på
tilskuddsfinansierte driftsmidler inngår i virksomhetens driftskostnader uten å få resultateffekt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført
i balansen til pålydende.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdisatt til laveste
av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives
over driftsmidlets forventede økonomiske
levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Immaterielle eiendeler

De balanseførte immaterielle eiendeler er
knyttet til data- og webutvikling, samt
merkevarebygging.

Note 2 - Bankinnskudd
Bundne skattetrekksmidler utgjør

2020

2019

1 016 007

838 104

ÅRSREGNSKAP
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Note 3 - Lønnskostnader, ant. ansatte,
lån til ansatte og godgjørelse revisor

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap
2020

2019

22 544 266

20 390 295

3 153 490

3 135 844

Pensjonskostnader

641 409

644 704

Andre ytelser

(23 187)

281 336

26 315 978

24 452 179

Lønninger
Arbeidsgiveravgift

Sum

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt 45 årsverk. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer

Lønn

Pensjons
utgifter

Andre
godtgjørelser

Geir Endregard, admin.direktør

1 200 719

49 068

143 652

Styrehonorar utgjør kr.

108 160

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Andre tjenester

2020

2019

102 675

108 286

37 515

61 230

2020

2019

Innkjøpte varer for videresalg

304 000

262 800

Innkjøpte varer café

113 636

109 215

Varelager sykler

448 399

282 500

Sum varelager

866 035

656 534

Note 5 - Varige driftsmidler og immate
rielle eiendeler

Immate- Driftsløsøre,
rielle
verktøy,
eiendeler
inventar

Utstillinger

Bygg

Sum

Anskaffelseskost 01.01

1 724 435

11 802 500

42 103 214

2 959 805

58 589 954

0

1 308 090

0

0

1 308 090

Anskaffelseskost 31.12

1 724 435

13 110 589

42 103 214

2 959 805 59 898 044

Akk.avskrivning 31.12

1 724 435

9 328 363

28 528 431

1 688 445
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41 269 674

0

3 782 226

13 574 783

1 271 360

18 628 369

180 034

593 424

1 774 764

157 320

2 705 542

Avskrivningsplan

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Avskrivningssats

20 %

20 %

10 %

10 %

Årets avskrivninger

Langsiktig konserngjeld

28 670 869

30 290 659

Sum

28 670 869

30 290 659

Aksjekapital

Annen
egenkapital

Sum

100 000

-13 979 196

-13 879 196

0

-1 399 232

-1 399 232

100 000

-15 378 428

-15 278 428

Antall

Pålydende

Balanseført

10

10 000

100 000

Ordinære
aksjer

Eierandeler

Stemmeandel

10

100 %

100 %

Note 7 - Egenkapital
Egenkapital 01.01
Årsresultat
Egenkapital 31.12

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Ordinære aksjer
Oversikt aksjonærene i selskapet
per 31/12:
INSPIRIA eiendom AS

Note 4 - Varelager

Balanseført 31.12

2019

Aksjekapitalen består av:

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Tilgang kjøpte driftsmidler

2020

Gjeld

Note 9 - Hendelse etter balansedagen: COVID-19
Etter utbruddet av COVID-19 i Norge mars 2020 er det foretatt kontinuerlige konsekvensvurderinger av utbruddet og stenging av tjenesteyting innenfor flere bransjer.
Selskapet vil miste betydelige inntekter fra publikumsbesøk i form av billettinntekter,
caféomsetning og butikkomsetning. Videre vil noen av konsernets prosjektbaserte samfunnsoppdrag bli påvirket.
Administrasjonen søker på de kompensasjonsordningene som er etablert av regjering, fylke
og andre organer. Ut fra opplysninger per dags dato er det forventet en beskjeden negativ resultateffekt av COVID-19 utbruddet. Denne effekten er likevel ikke stor nok til å endre
vurderingen av forutsetningene for fortsatt drift i konsernet.

Note 10 - Fortsatt drift
Selskapets egenkapital er tapt. Det har vært en positiv resultat- og likviditetsutvikling siste
år etter at etableringsfasen. Nåværende drift gir en tilstrekkelig løpende likviditet.
Det er nå etablert en driftsform som gir en bedret inntjening. I tillegg til å være et vitensenter
man kan besøke og ha positiver opplevelser, har man nå også etablert en betydelig prosjekt
portefølje. Videre er det inngått en rekke kontrakter med flere års varighet. I sum vil dette gi
bedrede resultater i årene fremover , som igjen vil bidra til at egenkapitalen blir positiv.
I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er
tilstede.
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