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RØDE KORS-PRINSIPPENE

HUMANITET
Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe 
hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og 
nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre 
menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og 
helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider 
for å fremme gjensidig for ståelse, vennskap, samarbeid og varig 
fred mellom alle folk.

UPARTISKHET
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, 
trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. 
Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme 
hurtig til hjelp der nøden er størst.

NØYTRALITET
For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke 
ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstem
melser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

UAVHENGIGHET
Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal 
bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er under
lagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv
stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse 
med Røde Korsprinsippene.

FRIVILLIGHET
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på  frivillig 
 med lem      skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om 
 økonomiske fordeler.

ENHET
I hvert land kan det bare være én Røde Korsorganisasjon. 
Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet 
over hele landet.

UNIVERSALITET
Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de 
 nasjonale Røde Korsforeningene har samme status og deler 
samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.
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Vi lever i en verden i endring. De 
humani tære utfordringene endres 

også – både ute i verden og hjemme i 
 Norge. Samtidig opplever vi et betydelig 
frivillig engasjement som svar på de store 
behovene. Den frivillige responsen Røde 
Kors gir, hjelper mennesker lokalt, nasjo
nalt og inter nasjonalt.

Røde Kors hadde i 2016 over 50.000 fri
villige, representert i samtlige av landets 
fylker. Vi har også økt antall medlemmer til 
150.000. Dette gir Røde Kors mulighet til å 
hjelpe mange nasjonalt.

Antall konflikter øker, flere mennesker  drives 
på flukt og internasjonale kriser fortsetter. 
Samtidig angripes nødhjelps arbeidere, 
både frivillig og ansatt helse personell og 
sivile i konfliktområder. Røde Kors er svært 
bekymret for det inter nasjonale samfunnets 
manglende evne til å beskytte sivile og de 
krigførende parters respekt for krigens 
regler.

I 2016 så vi at de alvorlige krisene i Syria, 
Irak, Jemen, SørSudan, Afghanistan og 
situasjonen ved Lake Chad eskalerte og 
forverret seg. Tørke og konflikt har rammet 
ØstAfrika. I denne situasjonen er det fortvilt 
å registrere at stadig flere hjelpearbeidere 
og sykehus angripes. Antallet bombinger, 
beskytninger og kidnappinger av hjelpe
arbeidere er mer enn doblet på ti år. 

NRKs TVaksjon til Røde Kors 23. oktober 
samlet inn hele 230 millioner kroner etter 
en imponerende dugnadsinnsats i hele lan
det. Med slagordet «Sammen får vi hjelpen 
helt frem» bidro aksjonen til at mer enn to 
millioner mennesker skal få livsviktig hjelp. 
Det viser at dugnadsånden på ingen måte 
er død, men at engasjementet for å hjelpe 
kanskje er sterkere enn på lenge.

Store behov krever stor humanitær inn
sats, og vi har sett gode resultater av vårt 
arbeid. Røde Kors i Norge har dette året 
hatt en historisk økning i antall aktiviteter 
på migrasjonsfeltet, både i asylfasen og 
integreringsfasen. 

Samtidig gjør vi en betydelig innsats som 
beredskapsaktør. Våre frivillige lete og 
redningsmannskaper i hjelpekorpset gjen
nomførte rekordmange aksjoner i 2016. De 
var ute i hardt vær, helt frivillig, for å hjelpe 
andre bare fordi de bryr seg.

Denne innsatsen er helt avgjørende for å 
redde liv og helse for mennesker som tren
ger akutt hjelp. Den frivillige responsen er 
mye verd – både i kroner og øre – men også 
fordi frivilligheten kan fungere som et lim i 
samfunnet og øke graden av tillit i befolk
ningen.

Takk til alle de over 50.000 frivillige i Røde 
Kors i Norge som har lagt ned tusenvis av 
timer fordi de bryr seg om andre.

I vår tid ser vi at det er store humanitære 
behov, både internasjonalt og i Norge. Vårt 
humanitære handlingsrom er under press. 
I denne situasjonen er behovet for et sterkt 
Røde Kors betydelig. Verden trenger Røde 
Kors  mer nå enn på lenge.

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

2016:
Humanitært handlingsrom under press

Verden trenger Røde Kors – mer nå enn på lenge

Bernt G. Apeland
generalsekretær



Det er 23 år siden forrige gang Røde Kors hadde TV-aksjonen på NRK. 

ÅRET 2016

5

Røde Kors og TV-aksjonen på NRK  
samlet inn over 230 millioner kroner
I oktober gikk 100.000 bøsse-
bærere årets viktigste søndagstur 
og banket på dører over hele landet 
og samlet inn penger til Røde 
Kors sitt arbeid for ofre for krig 
og konflikt. Under mottoet 
«Sammen får vi hjelpen helt frem» 
 mobiliserte enkeltpersoner, skoler, 
lag og  foreninger for at to millioner 
 mennesker får livsviktig hjelp.

Alle de innsamlede midlene skal brukes 
innen fem år. Det gjør det mulig å utføre 
hjelpen til ofre for krig og konflikt med 
kvalitet og langsiktighet.

Pengene går til Røde Kors sitt arbeid 
i ni land: Syria, Libanon, SørSudan, 
Afghanistan, Myanmar, Somalia, El 
Salvador, Guatemala og Honduras. 
Pengene går også til å hjelpe 
 flyktninger som har kommet til Norge. HØYE BESKYTTERE: H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen var begge høye  beskyttere for 

årets TV-aksjon. For første gang hadde TV-aksjonen to kongelige som sin høye beskytter. 

PÅ DIREKTEN: TV-aksjonsleder Vibecke Østby (t.v.) sammen med programlederne Helene Sandvig, Jenny Skavlan og Misgina Ghebremeskel.  
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ALLE STILTE OPP: Både frivillige, 
 kjendiser, kongelige og politikere 
stilte opp for TV-aksjonen og bidro  
til et meget godt resultat.  
(Alle foto: Olav A. Saltbones)

Sammen sørger vi for helhetlig beredskap og et mer inkluderende samfunn.



Takket være medlemmer og givere var vi i stand til å opprettholde  
våre lokale humanitære aktiviteter også i 2016. 
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Røde Kors ut mot fiendtlige kommentarer
I 8. mai-kampanjen oppfordret 
Røde Kors nordmenn til å ta avstand 
fra fiendtlige kommentarer rettet 
mot flyktninger. 

Med kampanjen «Kan du snakke, kan 
du bidra» ville Røde Kors vekke den 
tause majoriteten som er uenige med 
fiendtlige kommentarer, men som ikke 
tar avstand fra dem. Grensene for hva 
som er akseptabelt blir stadig flyttet, og 
kommentarfeltene på sosiale medier 
flommer over av ufine og feilaktige 
påstander. Målet var å øke respekten 
for og kunnskapen om asylsøkere og 
flyktninger, samt å sørge for at de føler 
seg velkomne. For å lykkes med integre
ringen, må vi snakke med flyktningene 
og ikke om dem, er budskapet fra Røde 
Kors.

For å vekke engasjement produserte 
Røde Kors en film hvor barn som har 
flyktet til Norge leser reelle fiendtlige 
nettkommentarer.

Kampanjen fikk 85.000 likes, over 4.000 
kommentarer og ble delt over 26.000 
ganger. Sammen med Try Reklame vant 
kampanjen gull i Max Marketing Mix. 

For lite språkopplæring på asylmottak
For å lykkes med integreringen trenger vi mer og bedre norskopplæring. 
Røde Kors er skuffet over at regjeringen  viderefører kuttet i språk opp læring 
på asylmottak. 

I høst kuttet regjeringen språkopplæringen i asylmottak fra 250 til 175 timer. Nå 
 videreføres kuttet – i tillegg skal 50 av disse timene gå til obligatorisk opplæring i 
kultur og samfunnskunnskap. Det betyr ytterligere reduksjon i norsktilbudet.

Røde Kors er positive til at kommunene får økt støtte til bosettingsarbeidet. Spesielt 
viktig er det at ekstratilskuddet på 100.000 for bosetting av enslige mindreårige er 
sikret. Røde Kors er også tilfreds med at regjeringen letter på vilkårene for arbeids
tillatelse for asylsøkere.

NORSKOPPLÆRING: Hver onsdag møtes 
 jenter med ulik kulturell bakgrunn hos 
 Bærum Røde Kors for å bidra til integrering 
og skape nettverk. (Foto: Thea Rabe)

UFINE KOMMENTARER: Fiendtlige  kommentarer som «- Få ut pakket! -  Håper hele bunten 
reiser hjem igjen. - Det er tragisk å være vitne til at Norge fylles opp av  kriminelle fremmed-
kulturelle individer», vekket engasjement. (Ill.foto)

- Språk er nøkkelen til å forstå samfunnet. Uten språk ingen kommunikasjon 
og uten kommunikasjon ingen integrering, sier Faiz Juda (29) fra Sudan. 

Faiz kom alene til Norge for fem år siden og går nå i andre klasse på Porsgrunn videre
gående skole. Vi møter han på en kafe i Skien sammen med kompisen Ferah Zerie (19) 
fra Eritrea og Røde Korsfrivillig Olav Lundegaard (65) fra Norge. Ferah kom til Norge 
med familien sin, og tar nå grunnskolen på voksenopplæringen.

Olav er en over snittet aktiv flyktningguide som i sitt daglige virke er arkitekt. Han har 
vært flyktningguide i fire år, tar alltid to i slengen og holder fortsatt kontakt med alle 
han har vært guide for. 

Olav er både kompis og bestefar. Han er en vi kan prate med om alt, sier Faiz. 
Aldersforskjellen gjør dem ingenting.

Språk er nøkkelen til alt

GJENSIDIG LÆRING: - Jeg liker å prøve nye 
ting, sier Olav Lundegaard. I ett år har han 
vært flyktningguide for Faiz Juda og Ferah 
Zerie. (Foto: Bjørn Sodeland)



Kickstart for ny ungdomssatsning 
i Bergen
På besøk hos Bergen Røde Kors 
kom Barne- og likestillingsminister 
Solveig Horne med gode nyheter. 
Røde Kors får midler til å starte 
åpen sosial møteplass for ungdom. 

Satsingen går ut på at ungdomsak
tivitetene Gatemegling, Multimix og 
Leksehjelp skal starte en sosial møte
plass for ungdom flere kvelder i uken. 
Midlene gis av Barne ungdoms og 
familiedirektoratet og er søkt i sam
arbeid med Bergen kommune på 

bakgrunn av at både kommunen og 
Bergen Røde Kors har sett behov for et 
tilbud for ungdom som er religiøst og 
politisk nøytralt.

 Lavterskeltilbud som Bergen Røde Kors 
tilbyr er avgjørende for å skape tryggere 
og mer inkluderende oppvekstmiljø. Jeg 
er glad for at de gjennom midler som 
gis kan fortsette sin innsats for å hindre 
at unge faller utenfor, sa barne og like
stillingsminister Solveig Horne.

Takk for at du er med på å gjøre en forskjell i menneskers liv.

TILBUD: Solveig Horne mottok «Kompis-
diplom» fra Bergen Røde Kors Ungdom. 
(Foto: Annette Fischer)
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- Frivilliges  
innsats nytter!
I Syria gir Røde Halvmåne stadig 
flere livsviktig hjelp. President Sven 
Mollekleiv berømmer de frivilliges 
innsats. 

 De krysser frontlinjene for å hente 
sårede hver eneste dag. De har en 
ledende rolle i den største humanitære 
krisen på mange tiår. Uten disse frivillige 
ville situasjonen på innsiden av Syria ha 
gått fra forferdelig til ubeskrivelig, sier 
Mollekleiv.

Nesten 150 sivile ble evakuert om natten fra et sykehus i gamlebyen i Aleppo med hjelp fra 
blant annet frivillige fra Syria Røde Halvmåne. (Foto: Abdul Samea Homsi/Syria Røde Halvmåne)

Kritisk for sivile i Aleppo
Den intense krigføringen i Aleppo 
truer innbyggernes mulighet til å 
overleve. – Livsviktige behov vil 
bli umulig å dekke hvis ikke krig-
føringen trappes ned, advarer  
Sven Mollekleiv.

– Dette er en av de verste urbane kon
fliktene i moderne tid, og partene må 
komme opp med en løsning som gjør 
at humanitær hjelp kan komme inn, er 
Mollekleivs klare budskap.

Lagrene med mat minsker dramatisk 
dag for dag. Hovedveiene er blokkert på 
grunn av kamphandlingene og forsynin
ger kommer ikke inn i byen.

Foreløpig får Syrisk Røde Halvmåne delt 
ut mat og dekket humanitære behov i 

VestAleppo, men sikkerhetssituasjo
nen er veldig vanskelig. I ØstAleppo 
kommer forsyningene ikke inn, og her 
lever innbyggerne i en uholdbar situa
sjon. Røde Halvmåne står klare med 
forsyninger til over 55.000 familier, og 
kan øke innsatsen dersom forsyninger 
kommer inn.

Hver dag sørger Røde Halvmåne i 
Aleppo for måltider til 49.000 mennes
ker som er internt fordrevet og som ikke 
får flyktet fra byen. 10.000 brødrasjoner 
fordeles i tillegg i ulike områder. 70.000 
får drikkevann gjennom vanntanker på 
biler. 33 vanntanker er også plassert ut i 
14 områder for internt fordrevne i byen 
for å hjelpe om lag 5.800 personer.

Farah Airifae, er leder for vannteamet i 
Syria Røde Halvmåne. De har installert 
vann tanker på mange hustak i blant  annet 
 landsbyen Al Hosn, som ligger i Homs 
 regionen i Syria. (Foto: Olav A. Saltbones)



Røde Kors takker alle som har gitt bidrag til våre ulike innsamlingsaksjoner gjennom 2016.
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TROLLTUNGA: Fem turister har gått seg bort på tilbaketuren fra 
 Trolltunga, og hjelpekorpsene i Odda er kallt ut til aksjon. Aksjons-
leder Bjørn Arild Fjeldsbø får oppdateringer fra letemannskapene. De 
har vært i aksjon mange ganger denne sesongen. (Foto: Arild Blomkvist)

Antall leteaksjoner økte
Våre frivillige lete- og redningsmannskaper i hjelpe-
korpset gjennomførte rekordmange aksjoner i 2016. 

Redningsselskapet, Norsk Folkehjelp og Røde Kors er 
lands dekkende beredskapsorganisasjoner som sikrer at 
vi kan redde folk under alle tenkelige værforhold i Norge. 
Regjeringen foreslår at disse tre får beholde en fast årlig 
 prosentandel i spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Det betyr  
i praksis at regjeringen sikrer den årlige tildelingen av 
 spillemidler til disse organisasjonene. 

Både Redningsselskapet og Røde Kors har definerte roller i 
den norske beredskapen gjennom sjøredningstjeneste og 
ulykkes forebyggende arbeid langs kysten og Røde Kors som 
støtteaktør for norske myndigheter både i krigs og fredstid.

Frivillige i hjelpekorpset var ute i all slags vær, uansett tid  
på døgnet, for å hjelpe andre.

Rekordmange Til Topps i 2016
Over 1.000 innvandrere og frivillige kom seg til 
Galdhøpiggen under Norges største og sprekeste 
integreringstiltak. 

 Helt fantastisk! Atef (19) har klatret seg rundt i  
Svellnosbreens spektakulære sprekker.

 Vi har mange høye fjell i Eritrea, men ikke snø og ingen  
isbreer. Dette er første gang jeg bruker solkrem! sier han.

Deltagere og frivillige fikk oppleve strålende sol og skyfri 
himmel i Jotunheimen i 2016.

Gjennom Til Topps etableres lokale turgrupper med inn
vandrere og frivillige. Turgruppene danner grunnlaget for 
en rekke  aktivi teter både i forkant av selve arrangementet, 
 underveis, og i etterkant.Yohannes (19) og Kidsan (18) fra Eritrea opplevde isbresprekkene på 

Svellnosbreen. (Foto: Eivind Sørlie)

Haiti og Cuba
5. oktober 2016

Da orkanen Matthew raste som verst i 
oktober kom Røde Kors raskt i gang  
med hjelpearbeidet i Haiti og på Cuba.  
4.000 frivillige fra Røde Kors jobbet  
med å  evakuere folk til trygge steder  
og å ta hånd om sårede.



Takk for at du er med på å gjøre en forskjell i menneskers liv.
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Gode møteplasser for ungdom er viktigere enn noen gang, mener  
Røde Kors og IKEA. Nå lanseres aktivitetshus i åtte norske byer.

 Vi lever i et prestasjonssamfunn. Ungdom opplever mer press enn noen gang. 
Våre aktivitetshus gir ungdom et sted der de ikke trenger å prestere – bare være. 
Slik kan flere ungdommer oppleve mestring, bli inkludert og sett, sier president i 
Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Dette er Røde Kors sin første nasjonale satsing på sosiale samlingssteder for 
ungdom. Nå vil ungdom få mulighet til å få leksehjelp, gatemegling, arbeidstrening 
og et sted å bruke seg selv.

I tillegg til økonomisk støtte, skal IKEA bidra med kompetanse og kunnskap for å 
sikre at aktivitetshusene setter brukernes behov i sentrum.

Nye aktivitetshus for ungdom

MØTEPLASS: Fellesverket i Trondheim  
er en populær møteplass for ungdom. 
(Foto: Marius Sunde Tvinnereim)

- For mange nordmenn er for lite for beredt på kriser,  
viser en ny rapport. 

I en fersk undersøkelse utført av TNS Gallup for Røde 
Kors, svarer 91 prosent at de vet hva de skal gjøre dersom 
noen faller om på gaten og trenger førstehjelp. Samtidig 
viser tallene at nesten seks av ti (57 prosent) har utdaterte 
førstehjelpskunnskaper. 

Røde Kors har de to siste årene satt fokus på nasjonale og 
 kommunale myndigheters beredskap, men retter denne 
gangen søkelyset på befolkningens personlige beredskap i 
rapporten «Sammen kan vi redde flere liv». På samme måte 
som Fjellvettreglene ber folk om å planlegge før de legger ut 
på tur, oppfordres hver enkelt av oss til å ta mer ansvar selv.

MÅ TRENE: Illustrasjon på grunnleggende førstehjelp.  
(Foto: Olav A. Saltbones)

Førstehjelp må vedlikeholdes

Røde Kors redder liv i Middelhavet
I arbeidet med å redde livet til mennesker som krysser Middelhavet  
har Røde Kors satte inn et eget redningsskip. 

I løpet av ett døgn reddet skipet «Responder», som har base i Malta, 327 migranter 
som var på vei over Middelhavet til Italia. Blant disse var 19 barn og 104 kvinner. 

Redningsskipet startet i august sin første 21dagers patrulje på ruten mellom 
 NordAfrika og Italia der de fleste av de 3.100  drukningsulykkene har skjedd i år.

Frivillige fra Røde Kors og ansatte om bord bistår med blant annet førstehjelp, 
medisinsk hjelp, mat, tørre klær, tepper og toalettsaker. Teamet består av en lege, 
to sykepleiere, en logistikk koordinator og en kulturformidler som hjelper migran
tene med oversettelse, informasjon og annen støtte. Operasjonen er et samarbeid 
mellom Røde Kors og den uavhengige veldedighetsorganisasjonen Migrant 
Offshore Aid Station (MOAS).

Røde Kors i Norge har umiddelbart bidratt med 2,5 millioner kroner til dette viktige 
 arbeidet. Dette er midler samlet inn fra det norske folk til å hjelpe migranter i nød. 
Vi står også i beredskap til å bidra med helsepersonell om dette blir nødvendig.

I arbeidet med å redde livet til folk som 
krysser Middelhavet for å søke tilflukt og 
 sikkerhet i Europa, har Røde Kors nå satt inn 
et eget redningsskip. (Foto: Italia Røde Kors)
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Til tross for en fantastisk utvikling for 
 verden de siste 25 årene med lavere 

barnedødelighet, halvering i ekstrem fattig
dom, flere som får tilgang til rent vann og 
skolegang – så ser vi store utfordringer.

Antallet konflikter i verden øker – som i 
Syria, Irak, Jemen, SørSudan og Afgha
nistan. Flere mennesker drives på flukt. 
 Klimaendringene rammer med sterkere vin
der, kraftigere flommer og mer ekstremvær.

Vi ser at de humanitære behovene er store 
– både for akutt nødhjelp, men også for 
langsiktig styrking av våre lokalsamfunn – 
bærekraftig og motstandsdyktig – der folk 
bor. I tråd med prioriteringene i Hovedpro
grammet gir Røde Kors de mest sårbare i 
samfunnet hjelp, støtte og ei hand å holde i 
når krisen rammer. Vi bidrar med omsorg og 
beredskap, varme hjerter og raske hender 
når det virkelig gjelder.

2016 har vært et både dramatisk og begi
venhetsrikt år. Vi ser at globale utfordrin
ger også treffer oss nasjonalt – enten det 
 gjelder ekstremvær som følge av global 
oppvarming, migrasjon eller utenforskap 
og behov for sosial inkludering. Våre rekord
mange frivillige har i løpet av året brettet 
opp ermene og gjort en imponerende inn
sats for medmennesker i lokalsamfunnene 
– enten det er på leksehjelp, som flyktning
guide, hjelpekorpsere eller besøksvenn.

INTERNASJONALT: ANGREP PÅ 
SIVILE, NØDHJELPSARBEIDERE OG 
HELSEPERSONELL
Røde Kors er svært bekymret for det inter
nasjonale samfunnets manglende evne til 
å beskytte sivile. I 2016 så vi at de alvor
lige krisene i Syria, Irak, Jemen, SørSudan, 
Afghanistan og situasjonen ved Lake Chad 
eskalerte og forverret seg. De store taperne 
i disse konfliktene er sivilbefolkningen som 

fanges mellom frontlinjene og ofte man
gler det mest prekære som mat, vann og 
medisiner. 

Kombinasjonen av tørke og konflikt gjør 
situasjonen kritisk for 20 millioner men
nesker i Midtøsten og ØstAfrika som er 
fanget i sult etter år med lite regn og høyt 
konfliktnivå.

Konflikten i Syria fortsetter. Vårt nødhjelps
arbeid ble rammet da en hjelpekonvoi med 
mat og medisiner til 75.000 mennesker 
ble bombet fra luften mandag kveld 19. 
september 2016. Vi opplever stadig flere 
angrep på hjelpearbeidere og sykehus. 
Manglende respekt for internasjonal huma
nitær rett understrekes ved at antallet bom
binger, beskytninger og kidnappinger av 
hjelpearbeidere er mer enn doblet på ti år. 

Angrep på helsearbeidere rammer sivil
befolkningen dobbelt – først ved at helse
personell, som kan gi akutt hjelp rammes, så 
langsiktig, ved at kroniske sykdommer kan 
bli livsfarlige uten oppfølging. 

2016 har vært et uvanlig år for internasjona
le relasjoner. Nye fiendebilder, bygging av 
murer fremfor broer og økende populisme 
og ekstremisme utfordrer det humanitære 
handlingsrommet. Dette skjer i en tid hvor 
behovene er større enn på lenge.

EN STABIL PARTNER
Internasjonalt har Røde Kors i Norge en 
solid posisjon innenfor Røde Kors Beve
gelsen. Ved internasjonale kriser evner vi å 
respondere på en relevant og effektiv måte 
som en del av en samlet Bevegelse. Dette 
gjør vi i et stadig mer krevende landskap 
med økende humanitære behov som følger 
av kriser og naturkatastrofer.

Innenfor de langsiktige humanitære pro
grammene ansees Røde Kors i Norge som 

en forutsigbar og kompetent partner. Gjen
nom tilstedeværelse i fem verdensdeler og 
i 18 land evner vi å støtte, samt bidra til 
utvikling av behovsrettede aktiviteter og 
tjenester basert på frivillighet i 32 søster
foreninger.

I 2016 ble det bestemt, etter oppfordring fra 
landsstyret, at president i Røde Kors, Sven 
Mollekleiv, vil stille som kandidat for presi
dentvervet i Det internasjonale forbundet 
av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger 
(IFRC) under generalforsamlingen høsten 
2017. Røde Kors i Norge mener Mollekleiv 
kan være med å gjøre vår internasjonale 
bevegelse enda sterkere, så vi kan hjelpe 
enda flere.

EN VERDEN PÅ FLUKT
Globalt var 65,3 millioner mennesker på 
flukt ved inngangen til 2016. 24,3 millioner 
av disse flyktet over en landegrense. 40,8 
millioner var på flukt i sitt eget land. Barn 
utgjorde halvparten av dem som er på flukt.

Syriakrisen har drevet flest på flukt.

Landene som tar imot flest flyktninger er 
Jordan, Tyrkia, Pakistan, Libanon, SørAfrika, 
Iran, Etiopia og Tyskland.

Flyktningkrisen preger Røde Kors sitt arbeid 
– både nasjonalt og internasjonalt. Antal
let asylsøkere som kom til Norge ble sterkt 
redusert fra 2015 til 2016. Røde Kors har 
møtt humanitære behov hos migranter i 
hele landet, ved å være til stede gjennom 
hele asylforløpet og med en aktiv rolle i 
integreringsfasen. Det har i 2016 vært en 
historisk økning i antall aktiviteter, både i 
asylfasen og i integreringsfasen. Vi har hatt 
tilstedeværelse på over 60 prosent av ordi
nære asylmottak og 50 prosent av mottak 
for enslige barn.

ÅRSBERETNING 2016

Internasjonale kriser, angrep på nødhjelpsarbeidere og sivile,  
rekordmange redningsaksjoner nasjonalt og TV-aksjonen preget 2016 for Røde Kors i Norge.

Verden trenger Røde Kors – mer nå enn på lenge.
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I 2016 har 34 lokalforeninger startet opp 
med Flyktningguide og denne aktiviteten 
tilbys nå i 99 kommuner over hele landet – 
og veksten fortsetter. I tillegg valgte Røde 
Kors å satse på en ny aktivitet – Flyktning
kompis. Aktiviteten skal koble unge migran
ter med norsk ungdom. Ved å få en norsk 
kompis får unge migranter en unik mulig
het til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære 
om den norske kulturen og få praktisere det 
norske språket. Tilbudet om norsktrening 
er også bygd ut kraftig og er nå tilgjenge
lig i 111 kommuner. Disse økningene ville 
ikke vært mulig uten en enorm mobilisering 
av frivillige, tillitsvalgte og ansatte på alle 
nivåer i organisasjonen.

Migrasjonsfeltet i Røde Kors har også opp
levd et betydelig økonomisk løft, blant 
annet som følge av økte eksterne donasjo
ner og bevilgninger. Fremover står utfor
dringene i å fortsette å bygge ut tilbudet 
og være en sentral aktør i integreringsdug
naden som foregår lokalt i nabolagene over 
hele landet.

Røde Kors arbeider også rettslig, politisk og 
holdningsskapende på migrasjonsfeltet. 
Organisasjonen har løftet frem situasjonen 
til enslige mindreårige asylsøkere i Norge 
overfor myndighetene etter at vi mottak 
mange bekymringsmeldinger fra våre fri
villige. Enslige mindreårige er en sårbar 
gruppe med mange tunge erfaringer fra 
hjemlandet og flukten. Meldinger om 
depresjoner, selvmordstanker og psykiske 
problemer på grunn av midlertidige opp
holdstillatelser frem til barna blir myndige 
gjør Røde Kors bekymret.

Som en del av det holdningsskapende 
arbeid med integrering lanserte vi 8. mai 
kampanjen Kan du snakke, kan du bidra 
på Facebook. Kampanjen handlet om at 
dersom vi skal lykkes med integreringen i 
Norge, må vi være åpne og inkluderende. 
Vi må begynne å snakke med asylsøkerne, 
ikke bare om dem. Kampanjen nådde hele 
2,6 millioner mennesker i Norge med et 

sterkt budskap og den skapte et stort enga
sjement. Ungdom sin kampanje «Vær litt 
kompis» støttet opp under holdningskam
panjen. Det skal ikke så mye til for å være litt 
vennligere med andre.  

TV-AKSJONEN SAMLET INN  
230 MILLIONER KRONER
Er det én ting som særlig preget Røde Kors 
i 2016 er det NRKs TVaksjon 23. oktober. 

Gjennom en imponerende dugnadsånd i 
hele landet og alle deler av Røde Kors sam
let vi til sammen inn 230 millioner kroner 
– og nådde målet vi hadde satt på forhånd. 
Med slagordet Sammen får vi hjelpen helt 
frem bidro aksjonen til at mer enn to mil
lioner mennesker, ofre for krig og konflikt, 
får livsviktig hjelp.

Dette var likevel mye mer enn en innsam
lingsaksjon – Røde Kors fikk også vist frem 
bred faglig tyngde, hvem vi er og hva vi står 
for. Vi laget et helt nytt digitalt undervis
ningsmateriell for skolen. Vi så et stort lokalt 
engasjement – det var dugnad, basarer, 
vennefrokost på asylmottak, arrangemen
ter på skoler, i barnehager og næringslivet, 
kjendiser og kongehuset bidro alle på sin 
måte til å hjelpe de som trenger det aller 
mest.

REKORDMANGE 
 REDNINGSAKSJONER
Røde Kors er en viktig beredskapsorgani
sasjon og aktør innen samfunnssikkerhet i 
Norge. 

Beredskapsåret 2016 har vært krevende og 
svært hektisk for Røde Kors. Våre frivillige 
lete og redningsmannskaper i hjelpekorp
set har gjennomført rekordmange aksjoner 
dette året: 1.641 aksjoner mot 984 året før. 
En økning på hele 60 prosent.

Årsaken til den store økningen i rednings
aksjoner er flere, men en stor økning i uten
landske turister som besøker den norske 
fjellheimen har stått for en betydelig del av 
veksten.

Dette har særlig de lokale hjelpekorpsene 
ved Trolltunga fått merke på kroppen. Her 
har det vært 42 aksjoner i 2016, mot 4 i 
2014. Trykket er svært utfordrende og fører 
til slitasje på mannskap og utstyr. Vi er stolte 
av innsatsen som gjøres av hjelpekorpsene 
lokalt – over hele landet! Hjelpekorpsene 
ved Trolltunga ble kåret til Årets rednings-
helter på TVNorges «Norske Helter». Også 
NRK Brennpunkt laget et program om Troll
tunga hvor vårt arbeid og våre frivillige ble 
viet stor oppmerksomhet. Gjennomførin
gen av aksjonene, men også synligheten i 
offentligheten, har vært imponerende og 
virkelig satt Hjelpekorpset på kartet – i en 
tid der mer ekstremvær og flere skred stiller 
nye krav til vår felles beredskap.

Røde Kors registrerer at det fremover er et 
stort behov for henteoppdrag, søk og red
ning, ambulanseoppdrag, aksjoner knyttet 
til skred og ras, samt redning på vann.

Det er også et stort behov for bedre første
hjelpskunnskap i befolkningen. Røde Kors 
har løftet personlig beredskap, for at både 
enkeltmennesker og vi som samfunn skal 
være bedre forberedt på en uforutsett hen
delse. Dette var blant annet hovedtema for 
Røde Kors på Arendalsuka. Gjennom vårt 
informasjonsarbeid er målet å redusere 
samfunnets sårbarhet ved at flere er bedre 
fysisk, mentalt og praktisk forberedt på en 
krise. Det går en rød tråd fra vårt internasjo
nale arbeid med å bygge motstandsdyktige 
samfunn, til å drive førstehjelpsopplæring 
hjemme, informere og oppfordre befolk
ningen til å ha tilstrekkelig mat, vann og 
alternativ varmekilde dersom en krise skulle 
inntreffe.

NY OPPVEKSTSATSING OG  
FLERE BESØKSVENNER
Norge står ikke bare overfor store utfor
dringer når det gjelder vår fysiske bered
skap – det stilles også nye krav til vår 
sosiale beredskap. Røde Kors arbeider bredt 
med inkludering både for sårbare unge og 
ensomme eldre.
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Det er godt å vokse opp i Norge i dag – for 
de aller fleste. De fleste barn og unge har 
tro på framtida, har bedre relasjoner til både 
foreldre og jevnaldrende, gjør det bedre på 
skolen og bruker mindre rusmidler, sam
menlignet med forrige generasjons unge.

Gjennom våre aktiviteter er Røde Kors i 
kontakt med barn og ungdom hver dag på 
leksehjelp, vi snakker med de på vårt samta
letilbud Kors på halsen og vi er på ferie med 
de som ikke har råd – på Ferie for alle.

Norge er et av verdens lykkeligste land å 
bo i. Men medaljen har en bakside. Fallhøy
den blir ekstra stor for de som ikke har råd 
til å være med – for de som har det vondt 
hjemme, for de som faller utenfor oppleves 
terskelen til de som er innafor ekstra høy.

Antallet barn som vokser opp i vedvarende 
fattigdom øker. Siden år 2000 har andelen 
barn i fattige familier mer enn doblet seg i 
Norge. Over 98.200 barn i Norge vokser opp 
i vedvarende fattigdom. 

Røde Kors arbeider for å avdekke, hindre og 
lindre nød. Alle barn har rett til like mulig
heter. Det er utgangspunktet vårt. 

Fellesverket er Røde Kors sin nasjonale sats
ning på ungdomsarenaer. Aktivitetshusene 
rulles ut i åtte norske byer: Oslo, Bergen, 
Trondheim, Drammen, Ålesund, Tønsberg, 
Porsgrunn og Sandvika. Røde Kors vil at 
sårbare unge skal få styrket tilhørighet og 
trygghet i hverdagen. Røde Kors skal bedre 
barn og unges oppvekstsvilkår ved å tilby 
gratis lavterskel aktiviteter som inkluderer, 
ikke stigmatiserer, og møter unge på deres 
premisser og gir dem trygghet, mestring og 
glede. Vi skal legge til rette for kompetanse 
og nettverk og bidra til å redusere presta
sjonspress og ensomhet blant unge.

Røde Kors har gjennom 11 kjerneaktivite
ter og mange lokale aktiviteter for barn og 
unge vært til stede for sårbare unge over 
hele landet. Aktivitetene strekker seg fra 
Barnas Røde Kors (BARK) til leksehjelp, rolle
spillet På flukt og gatemegling.

Ensomhet er fortsatt et stort tabu. Et sterkt 
økende antall eldre og en av ti alene boende 
eldre rapporterer om alvorlig grad av 
ensomhet. Røde Kors tilbyr besøk og gir de 
som føler seg alene en mulighet til å få noen 
frivillige å snakke med og bli sett. I 2016 har 
nesten 7.000 av våre besøksvenner (600 av 
dem med hund) besøkt 12.000 ensomme 
eldre. I tillegg har vi satt ensomhet på dags
orden gjennom en konferanse om temaet 
med besøk av helseminister Bent Høie (H). 
På årets mørkeste dag, 21. desember, opp
fordret vi befolkningen til å lyse opp dagen 
for noen andre og til å bli besøksvenn.

VARME HJERTER OG RASKE HENDER
Frivilligheten spiller en sentral rolle i utvik
lingen av den norske velferdsstaten – i å 
dekke de humanitære behovene vi ser.

Mens det offentlige tar utgangspunkt i hvil
ke plikter de har til å oppfylle rettighetene til 
enkeltmennesker, fyller frivilligheten behov 
som det offentlige ikke kan eller vil møte. 
Der velferdsstaten svikter, eller der den har 
begrensninger kommer Røde Kors og frivil
ligheten inn. Vi er både et sikkerhetsnett og 
et tillegg. Vi avdekker behov – og svarer på 
dem, slik vi også har gjort historisk.

Flere ganger er det Røde Kors som har tatt 
initiativ til å løse humanitære behov. Vi 
har gått foran når det gjelder oppstart av 
sykepleierutdanning, bygging av sykehus, 
mottak av flyktninger, barnehelse, tilbud til 
funksjonshemmede barn og barnehager 
eller daghjem. Røde Kors har tatt initiati
vet. Mange ganger har staten tatt over det 
frivillige startet.

I dag dekker vi fortsatt behov som staten 
ikke ser som sin oppgave – vi gir gratis 
lekse hjelp, helsehjelp til papirløse og akutt
overnatting til fattige tilreisende.

Røde Kors har i 2016 over 50.000 frivillige 
og er representert i samtlige av landets 
 fylker. Antallet frivillige har økt med hele 
20 prosent siden 2014. Engasjementet gjør 
at vi har en unik mulighet til å respondere 

på humanitære utfordringer nasjonalt og 
være en sterk stemme for de mest sårbare 
i samfunnet.

ØKONOMISKE HOVEDLINJER 
Årsregnskapet omfatter den ideelle organi
sasjonen Norges Røde Kors, som er en for
ening uten økonomisk vinning som formål. 
Konsernregnskapet omfatter forenings
regnskapet og datterselskapene Røde Kors 
Sentrene AS, Røde Kors Husene AS, Røde 
Kors Førstehjelp AS, Hogst AS og Fairchance 
Norway AS. Organisasjonens hovedkontor 
er i Hausmannsgate 7 i Oslo.

Årsregnskapet omfatter ikke Røde Kors’ 
 distriktskontor og lokalforeninger i Norge, 
da disse er selvstendige organisasjoner med 
egne vedtekter. I regnskapet fremkommer 
den delen av økonomien i distrikter og 
lokalforeninger som gjelder overføringer 
fra Norges Røde Kors. Regnskapet for 2016 
viser et driftsoverskudd på kr 68 millioner 
for foreningen, og kr 62 millioner når datter
selskaper inkluderes. 

Røde Kors Sentrene AS har i 2016 et over
skudd på kr 0,8 millioner, Røde Kors Første
hjelp AS har et overskudd på kr 0,3 millioner 
og Røde Kors Husene AS har et resultat til
nærmet null. Fairchance Norway AS har et 
underskudd på nærmere kr 5,0  millioner, 
mens Hogst AS som Røde Kors eier  
80  prosent av hadde et underskudd på  
kr 0,5 millioner i sitt oppstartsår.  

Brutto midler anskaffet til humanitære 
formål i 2016 var kr 2.035 millioner for for
eningen og kr 2.121 millioner inkludert 
datterselskaper. Norges Røde Kors hadde 
i 2016 statsinntekter på kr 1.090 millioner, 
herav kr 982 millioner til Røde Kors’ inter
nasjonale arbeid. Dette er kr 318 millioner 
mer enn i 2015, og sammen med TVaksjo
nen årsaken til økningen i inntekter. Det er 
også en økning i offentlige tilskudd til det 
 nasjonale arbeidet fra kr 88 millioner i 2015 
til kr 108 millioner i 2016. 
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Norges Røde Kors samlet i 2016 inn totalt  
kr 543 millioner fra medlemmer, private 
givere og næringslivet. Inkludert i dette 
beløpet er også medlemskontingent og 
inntekter fra Pantelotteriet, samt kr 192 
millioner fra TVaksjonen. I tillegg fikk Røde 
Kors til TVaksjonen 40 millioner fra regje
ringen som i henhold til god regnskaps
skikk vil bli inntektsført i takt med bruken 
av midlene. 

Inntektene fra næringsliv ble på totalt kr 
134 millioner, medregnet Pantelotteri inn
tektene, som utgjorde kr 32 millioner. Kr 
41 millioner er fra inngåtte avtaler, og kr 
61 millioner er fra innsamlinger.  I 2016 har 
Røde Kors hatt følgende hovedpartnere: 
DNB, TINE, Det norske Veritas (DNV GL), og 
Statkraft. 

Det ble samlet inn kr 38 millioner fra pri
vate givere til ofrene i Syria. Røde Kors sin 
fastgiversatsing har også i 2016 vært meget 
suksessfull. Det har vært vekst i både antall 
faste givere og medlemmer. Totalt har vi 
nå 78.818 faste givere (2015: 69.355) og 
154.613 medlemmer  (2015: 139.425). Pri
vate givere, eksklusiv TVaksjonen og med
lemsinntekter, bidro med kr 195 millioner 
til Røde Kors sitt arbeid nasjonalt og inter
nasjonalt.

Norges Røde Kors presenterer sitt årsregn
skap for 2016 etter aktivitet, i henhold til 
regnskapsstandard for ideelle organisa
sjoner. Foreningen Norges Røde Kors har i 
2016 brukt kr 1.690 millioner til humanitært 
arbeid (kr 1.725 millioner inkludert datter
selskaper). Formålskostnadene utgjør 90 
prosent av de samlede kostnadene i foren
ingen. 

Norges Røde Kors brukte kr 53 millioner til 
administrasjon av organisasjonen. Dette 
utgjør 2,8 prosent av de samlede kostnade
ne. I tillegg til de rene administrasjonskost
nadene er det i 2016 fordelt kr 58 millioner 
i felleskostnader som IKT, regnskap/ lønn, 
servicetorg og eiendom. 

Avkastningen fra finansporteføljen gir 
et årlig bidrag til Røde Kors’ humanitære 
arbeid. Dette sikrer en stabil inntekt og 
langsiktig finansiering. Det er verken inn
samlede midler eller offentlig støtte som 
er plassert i finansporteføljen, og avkast
ningen sikrer at vi kan ta ut kr 90 millioner 
hvert år til humanitær aktivitet. Vi skal ikke 
bare hjelpe i dag, men også i fremtiden. 
Midlene som er satt av i finansporteføljen, 
er oppsparte midler fra perioden med auto
matinntekter.

Norges Røde Kors hadde ved utgangen av 
året plassert kr 2.669 millioner i markeds
baserte finansielle omløpsmidler. Alle 
plasseringene er i verdipapirfond og er sam
mensatt med hensyn til sikkerhet, risiko
spredning og likviditet.

Midlene forvaltes i samsvar med lands
styrets vedtatte retningslinjer, blant annet 
at alle plasseringer i aksjefond er underlagt 
etiske retningslinjer. Norges Røde Kors skal 
ikke investere i selskaper som bryter inter
nasjonale konvensjoner innen menneske
rettigheter, arbeidsforhold, barnearbeid, på 
miljøområdet, eller selskaper som bidrar til 
alvorlige krenkelser av individers rettig
heter i krig og konfliktsituasjoner. Videre 
eier ikke Norges Røde Kors aksjer i selska
per som investerer i eller produserer våpen, 
tobakk, pornografi og alkohol. Norges Røde 
Kors har en visjon om å bevege seg mot en 
fossilfri investeringsportefølje, og skal ha 
en lavere andel av karbon i sin portefølje 
enn markedet. Det investeres heller ikke i 
selskaper som Statens pensjonsfond utland 
har trukket seg ut av. To ganger i året foretas 
det en ekstern gjennomgang for å sikre at 
alle investeringer er i henhold til de etiske 
retningslinjene. 

Renteporteføljen har moderat kredittrisiko 
og en god spredning på utstedere og antall 
papirer. Pengemarkedsfondene hadde en 
gjennomsnittlig løpetid på 0,2 og obliga
sjonsfondene på 4,0. Røde Kors har god 
likviditet og det er ikke besluttet å innføre 
tiltak som endrer likviditetsrisikoen. 

Røde Kors har sin pensjonsordning i Statens 
Pensjonskasse og en premiemodell hvor 
årets premie er årets kostnad. For de ansatte 
er dette en ytelsespensjon, mens den regn
skapsmessig behandles som en innskudds
pensjon. Årets forpliktelse er at årets premie 
innbetales. Med dagens modell har derved 
ikke Røde Kors noen betydelig gjeldspost 
som føres i balansen, og det er Statens 
 Pensjonskasse som har ansvaret for de fram
tidige pensjonsutbetalingene.

ORGANISASJON OG MILJØ 
Røde Kors har et aktivt forhold til syke
fravær og brudd på arbeidstidsbestem
melsene. Det totale sykefraværet i 2016 var  
3,6 prosent(1,3 prosent korttidsfravær og 
2,3 prosent langtidsfravær). Dette er en 
nedgang fra 2015 hvor sykefraværet var på 
4,2 prosent (1,5 prosent korttid og 2,7 pro
sent langtids). 

Røde Kors har et partssammensatt arbeids
miljøutvalg, hvor også representanter 
fra bedriftshelsetjenesten deltar. Det 
er verneombud i alle verneområder. 
Bedriftshelsetjenesten er rådgiver i syke
fraværsoppfølging, vernerunder, arbeids
miljøkartlegginger og tilrettelegging. 
Bedriftshelsetjenesten bistod i fjoråret 
hovedsakelig innenfor områdene psyko
sosialt arbeidsmiljø, oppfølging av ansatte 
med helseplager, og helseundersøkelser i 
forbindelse med utreise og vaksinasjoner. 
Det har ikke vært alvorlige skader eller ulyk
ker knyttet til virksomheten.

Sosial inkludering og mangfold er viktig for 
Røde Kors, og dette er blant hovedsatsin
gene i langtidsprogram og hovedprogram. 
En gjennomlesning av ansattlistene per 
31.12.16 viser at ca. 15 prosent av de ansatte 
har navn som tyder på annen etnisitet enn 
norsk. Per mars 2016 utgjorde innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre 
16,3 prosent av totalbefolkningen. Røde 
Kors har god alders og kjønnsbalanse i 
ansattorganisasjonen og har i overkant 
av 50 prosent kvinner i ledende stillinger.  
Røde Kors oppfordrer alle kvalifiserte  søkere 
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til å søke utlyste stillinger, uavhengig av 
alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bak
grunn og funksjonsevne. Arbeidsplassen 
tilpasses ved behov. 

Organisasjonen har nulltoleranse for 
 korrupsjon, misligheter og misbruk. Det 
er etablert rutiner for ekstern og intern 
 varsling i Røde Kors.

Røde Kors forurenser ikke det ytre miljø 
utover det som er vanlig for denne typen 
virksomhet. 

FORTSATT DRIFT 
I samsvar med regnskapsloven § 33a 
bekreftes det at forutsetningene om fort
satt drift er til stede. Til grunn for antagelsen  
 

ligger resultatprognoser for 2017 og Røde 
Kors’ langsiktige strategiske prognoser for 
årene fremover. Røde Kors er i en sunn 
 økonomisk og finansiell stilling. 

Landsstyrets godkjenning av årsberetningen 2016:

Oslo, 28. april 2017

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors 

 Hanne M Heggdal Snorre Gundersen
 Visepresident Visepresident

 Bernadette Nirmal Kumar Charlott Nordström

 Irene Thorvaldsen Njål Høstmælingen

 Olav Aasland Benedikte Nilsen

 Mawra Mahmood Ole Gladsø

 Audun Tron Morten Støldal

 Turid Ramsland Mong Ann Rigmor Lauritsen

 Tone Sissel Kise John Sjursø

Bernt Apeland
Generalsekretær
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AKTIVITETSREGNSKAP

Alle beløp i NOK 1 000
 KONSERN FORENING
 2016 2015  Note 2016 2015

   ANSKAFFELSE AV MIDLER 
 39 573  39 294  Medlemsinntekter  39 573  39 294 
 1 090 143  771 904  Tilskudd  offentlig 1 1 090 143  771 904 
 246 574  250 366  Tilskudd  andre 2 246 574  250 366 
 472 711  302 432  Innsamlede midler og gaver 3 470 850  302 189 
   Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:   
 62 559  56 539   operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4 28 925  26 670 
 102 993  80 282   aktiviteter som skaper inntekter  52 854  38 236 
 104 245  210 793  Finans og investeringsinntekter  104 005  210 648 
 2 287  3 994  Andre inntekter  2 287  3 994

 2 121 085  1 715 604  BRUTTO MIDLER ANSKAFFET TIL HUMANITÆRE FORMÅL   2 035 210 1 643 301

   FORBRUKTE MIDLER 5, 9, 10, 11 
   Kostnader til anskaffelse av midler
 115 417  70 716   kostnader til innsamlinger 6, 8 115 417  70 716 
 76 605  62 436   andre kostnader til anskaffelse av midler 6, 8 20 224  16 629 
   Kostnader til formålet:   
 0  990   gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av org.formål  0  990 
    kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org.formål 7  
   2.1 Forebygger og responderer for å redde liv   
 846 019  510 114   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  846 019 510 114
 12 064  12 428   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  12 064 12 428
 174 391  187 034   Kostnader til aktiviteter  174 391 187 034
   2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag   
 85 094  98 279   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  85 094 98 279
 38 410  30 278   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  38 410 30 278
 36 786  40 379   Kostnader til aktiviteter  36 786 40 379
   2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold   
 14 100  13 673   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  14 100 13 673
 46 530  30 379   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  46 530 30 379
 53 392  52 729   Kostnader til aktiviteter  18 409 22 112
   3.1 Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RKforeninger   
 31 370  32 270   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  31 370 32 270
 53 272  52 078   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  53 272 52 078
 71 882  84 413   Kostnader til aktiviteter  71 882 84 413
   3.2 Forebygge og redusere sårbarhet gjennom hum påvirkningsarbeide  
    Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger   
    Tilskudd til distrikt/lokalforeninger   
 35 568  33 545   Kostnader til aktiviteter  35 568 33 545
   3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon   
 2 072  1 207   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  2 072 1 207
 114 227  111 571   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  114 227 111 571
 109 170  90 159   Kostnader til aktiviteter  109 170 90 159
 43 173  39 007  Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 8 52 926  38 829 

 1 959 543  1 553 687  SUM   1 877 933 1 477 085

 161 542 161 917  ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  157 277 166 216

   TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL   
   Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner  173 800 56 858
   Formålskapital med internt pålagte restriksjoner  16 927 0
   Annen formålskapital  33 450 109 358

   SUM DISPONERT  157 277 166 216
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BALANSE PR 31.12

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING

 2016 2015  Note 2016 2015

   EIENDELER 

   Anleggsmidler

   Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

 241 192 243 899 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 13 241 192 243 899

 22 582 18 877 Driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler  13 20 877 17 049 

 288 211 289 650 Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler  262 068 260 948

   Finansielle anleggsmidler

 0 0 Investeringer i datterselskaper 14 100 28 500

 26 170 26 170 Investeringer i aksjer og obligasjoner 15 26 170 26 170

 6 000 3 100 Andre langsiktige fordringer  16 45 816 19 056

 32 170 29 269 Sum finansielle anleggsmidler  72 086 73 725

 320 381 318 919 SUM ANLEGGSMIDLER   334 154 334 673

   Omløpsmidler

 32 348 28 062 Varelager 17 29 988 24 046

 50 888 49 503 Kundefordringer  42 473 49 759

 33 191 27 386 Andre fordringer 18 32 543 24 448

 2 669 447 2 663 034 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 19 2 669 447 2 663 034

 499 903 319 935 Kontanter, bankinnskudd og lignende  20 480 154 296 876

 3 285 777 3 087 919 Sum omløpsmidler   3 254 605 3 058 163

 3 606 158 3 406 839 SUM EIENDELER   3 588 759 3 392 836

      

   FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 

   Formålskapital

 522 540 348 740 Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner 21 522 540 348 740

 16 927 0 Formålskapital m/internt pålagte restriksjoner 21 16 927 0

 2 861 499 2 890 686 Annen formålskapital  21 2 849 408 2 882 858

 3 400 966 3 239 426 Sum formålskapital  3 388 875 3 231 598

   Kortsiktig gjeld

 78 381 70 849 Leverandører  71 694 62 555

 29 663 17 287 Skyldig offentlige avgifter  26 553 14 703

 57 149 39 842 Ubrukte statsmidler 1 57 149 39 842

 39 998 39 435 Annen kortsiktig gjeld  22 44 488 44 139

 205 191 167 413 Kortsiktig gjeld  199 884 161 238

 205 191 167 413 Sum gjeld  199 884 161 238

 3 606 158 3 406 839 SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  3 588 759 3 392 836
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Landsstyrets godkjenning av årsregnskapet 2016

Oslo, 28. april 2017

Bernt Apeland
Generalsekretær

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

 Mawra Mahmood Ole Gladsø Audun Tron Morten Støldal

 Hanne M Heggdal Snorre Gundersen Bernadette Nirmal Kumar Charlott Nordström
 Visepresident Visepresident

 Irene Thorvaldsen Njål Høstmælingen  Olav Aasland  Benedikte Nilsen

 Turid Ramsland Mong Ann Rigmor Lauritsen Tone Sissel Kise John Sjursø
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING

 2016 2015   2016 2015

 161 542 161 917 Årets aktivitetsresultat  157 277 166 216

   POSTER I AKTIVITETSREGNSKAPET SOM 
   IKKE HAR DIREKTE LIKVIDITETSEFFEKT

 15 958 11 731 + avskrivninger, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger  11 710 11 124

 372 3 957 +/ tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler  2 205 3 957

 15 586 7 774 Sum  9 504 7 167

   INVESTERINGER, AVHENDELSER OG FINANSIERING

 14 700 5 942  anskaffelse av andre varige driftsmidler  12 881 3 925

 616 13 491 + salgssum ved avhendelse av andre varige driftsmidler  616 13 491

 0 4 000 +/ netto investering/avhendelse i plasseringer   28 400 4 000

 2 900 3 556 + tilbakebet/ opptak fordring, lang og kortsiktige  26 760 7 000

 0 910  tilbakebetaling/+ opptak langsiktig gjeld  0 310

 -16 985 14 195 Sum  -10 625 6 255

   ANDRE ENDRINGER

 7 190 6 195 +/ endringer i kundefordringer og andre fordringer  808 1 667

 37 778 41 925 +/ endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  38 646 39 017

 4 286 3 570 +/ endring varelager  5 942 2 081

 64 109 +/ endring andre tidsavgrensninger   1 639 22

 26 238 44 659 Sum  33 535 38 580

 186 381 228 545 SUM LIKVIDITETSENDRINGER GJENNOM ÅRET  189 690 218 218

 2 982 969 2 754 423 + Likviditetsbeholdning 1.1.  2 959 910 2 741 692

 3 169 350 2 982 969 = Likviditetsbeholdning 31.12.  3 149 600 2 959 910

Likviditetsbeholdning inkluderer kontanter, bankinnskudd og finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi.
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og foreløpig regnskaps
standard for ideelle organisasjoner.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsernregnskapet omfatter forenings
regnskapet og datterselskapene, Norges 
Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors Husene 
AS, Røde Kors Førstehjelp AS, Fairchance 
Norway AS og Hogst AS. Konsernregnska
pet er utarbeidet som om konsernet var 
en økonomisk enhet. Transaksjoner og 
mellomværende mellom selskapene i kon
sernet er eliminert. Konsernregnskapet er 
utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved 
at datterselskapet følger de samme regn
skapsprinsipper som morselskapet. 

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i 
konsernregnskapet basert på morselska
pets anskaffelseskost. Anskaffelseskost til
ordnes identifiserbare eiendeler og gjeld 
i datterselskapet, som oppføres i konsern
regnskapet til virkelig verdi på oppkjøps
tidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva 
som kan henføres til identifiserbare eien
deler og gjeld balanseføres som goodwill. 
Merverdier i konsernregnskapet avskrives 
lineært over de oppkjøpte eiendelenes for
ventede levetid.

DATTERSELSKAPER/TILKNYTTET 
 SELSKAP

Datterselskaper og tilknyttede selska
per vurderes etter kostmetoden i foren
ingsregnskapet og tilknyttede selskaper 
vurderes etter kostmetoden i konsern
regnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene med mindre 
nedskrivning har vært nødvendig. Det er 
foretatt nedskrivning til virkelig verdi når 
verdifall skyldes årsaker som ikke kan an
tas å være forbigående og det må anses 
nødvendig etter god regnskapsskikk. Ned
skrivninger er reversert når grunnlaget for 
nedskrivning ikke lenger er til stede. 

INNTEKTSFØRING
Medlemsinntekter regnskapsføres når de 
mottas. Offentlige tilskudd som det knyt
ter seg betingelser til inntektsføres i takt 
med forbruk av midler knyttet til den støt
tede aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd 
regnskapsføres i balansen som en forplik
telse under Ubrukte statsmidler. Tilskudd 

og  gaver fra andre givere og opptjente 
inn tekter fra aktiviteter inntektsføres når 
 organisasjonen har juridisk rett til tilskud
det eller gaven, og verdien kan måles 
 på litelig. Verdien av innsamlede midler og 
gaver måles til virkelig verdi på mottaks
tidspunktet. 

KLASSIFISERING AV KOSTNADER
I aktivitetsregnskapet klassifiseres kost
nader i tre hovedgrupper; kostnader til 
 anskaffelse av midler, kostnader til formålet 
og administrasjonskostnader. Det vises til 
noter 6, 7 og 8 for nærmere spesifikasjon.

KLASSIFISERING OG VURDERING  
AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år 
etter balansedagen, samt poster som knyt
ter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld 
er klassifisert som langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av 
 anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelses
kost, men nedskrives til virkelig verdi 
 dersom verdifallet ikke forventes å være 
forbigående. 

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter 
 fradrag for avsetning til dekning av påreg
nelig tap.

VARELAGER
Varelageret vurderes til laveste verdi av 
 anskaffelseskost og virkelig verdi. 

VARIGE DRIFTSMIDLER OG RETTIGHETER
Varige driftsmidler og rettigheter balanse
føres og avskrives lineært over eiendelens 
forventede levetid. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kost
pris og avskrives i takt med driftsmidlet.

MARKEDSBASERTE FINANSIELLE 
 OMLØPSMIDLER

Alle disse finansplasseringene er i likvide 
pengemarkeds, obligasjons og aksjefond 

der det stilles daglige kurser som er notert i 
aktivt marked, hovedsakelig notert på Oslo 
Børs.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
vurderes til virkelig verdi på balansedagen 
uten fradrag for kostnader knyttet til salg. En 
andel av pengemarkedsfond holdes i første 
rekke med formål om å selge eller kjøpe til
bake på kort sikt, mens de resterende fond 
inngår i en langsiktig forvaltet portefølje 
av identifiserte instrumenter som er styrt 
sammen. Endring i virkelig verdi resultat
føres som finans og investeringsinntekt/
kostnad.  Markedsverdi og kostpris for de 
ulike plasseringene spesifiseres i note til 
regnskapet. 

PENSJONSFORPLIKTELSER 
Norges Røde Kors har avtale om pensjons
forsikring i Statens Pensjonskasse som 
tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon.

Pensjonsordningen Norges Røde Kors har 
i Statens Pensjonskasse fremstår for de an
satte som en såkalt ytelsesplan, dvs. at de 
har et krav på en fremtidig pensjon basert 
på bl.a. opptjeningstid og lønn på pensjo
neringstidspunktet. Det foreligger dermed 
for arbeidsgiver i prinsippet en forpliktelse 
overfor de ansatte til å yte denne pensjo
nen. Ordningen er en flerforetaksordning 
hvor premie fastsettelsen baseres på alle 
foretak som inngår i ordningen. Statens 
Pensjonskasse har ikke tilstrekkelig infor
masjon tilgjengelig til at det lar seg gjøre 
å beregne forpliktelsen for denne ord
ningen. Etter god regnskapsskikk i Norge 
 behandles slike flerforetaksordninger 
som innskuddsplaner regnskapsmessig. I 
praksis innebærer dette at periodens pen
sjonskostnad er lik premieinnbetalingen til 
 Statens Pensjonskasse.

EIENDELER OG GJELD  
I UTENLANDSK VALUTA

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert 
til kursen ved regnskapsårets slutt.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstilling utarbeides etter 
indirekte metode. Likviditetsbeholdning 
inkluderer kontanter, bankinnskudd og 
 finansielle omløpsmidler som er vurdert til 
virkelig verdi.

NOTER
Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norges Røde Kors, som er en forening uten  

økonomisk  vinning som formål. Konsernregnskapet omfatter datterselskaper som fremkommer av note 14.  
Årsregnskapet omfatter således ikke distrikts- eller lokalforeningene til Norges Røde Kors. Disse er  

selvstendige organisasjoner med selvstendige lover og kontrolleres ikke av Norges Røde Kors.

REGNSKAPSPRINSIPPER
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NOTE 1 - OFFENTLIG TILSKUDD

  KONSERN OG FORENING
Alle beløp i NOK 1 000  2016 2015

Utenriksdepartementet 902 433 599 216
Norad 79 900 84 309
Justisdepartementet 26 444 22 992
Barne, ungdoms og familiedirektoratet 16 145 14 184
Tilskudd fra Fordelingsutvalget (FUV) 1 386 1 501
Fredskorpset 2 435 2 450
Integrerings og mangfolds direktoratet (IMDI) 4 200 1 575
Helsedirektoratet/helsedepartementet 12 403 9 922
Forsvarsdepartementet 152 231
Lotteri og Stiftelsestilsynet 26 706 20 610
NAV 250 1 600
Kriminalomsorgsdirektoratet 1 841 1 474
Andre  15 847 11 840

Totalt  1 090 143 771 904

Tilskuddene tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene. Av mottatte statstilskudd er det  
pr 31.12.2016 TNOK 57 149 (TNOK 39 842 pr 31.12.2015) avsatt som ubrukte statsmidler. Disse forventes inntektsført i 2017 basert  
på pågående aktiviteter periodisert som ubrukte statsmidler.

NOTE 2 - TILSKUDD ANDRE KONSERN OG FORENING

Alle beløp i NOK 1 000 2016 2015  

Lotteri og stiftelsestilsynet 215 159 215 159
Tilskudd fra søsterforeninger 5 518 18 699
Echo 17 031 8 601
Helse og rehabilitering 5 633 4 095
Landsrådet for barn og ung.org (LNU) 3 233 3 204
Andre 0 608

Totalt 246 574 250 366

NOTE 3 - INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER

 KONSERN FORENING
Alle beløp i NOK 1 000 2016 2015 2016 2015

Legater 12 515  3 387  12 515  3 387 
Frie gaver/bidrag 7 161  8 295  5 300  8 117 
Giverprogram 139 602  120 117  139 602  120 117 
Næringslivsavtaler 30 990  53 360  30 990  53 360 
Innsamlinger 268 806  98 800  268 806  98 800 
Minnegaver 568  582  568  582 
Gaver i form av tjenester og varer 5 656  9 873  5 656  9 873 
Arv 7 413  7 951  7 413  7 951 
Investeringsstøtte 0  65  0  0 

Sum 472 711  302 432  470 850  302 189 
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NOTE 4 - INNTEKTER SOM OPPFYLLER ORGANISASJONENS FORMÅL

 KONSERN FORENING
Alle beløp i NOK 1 000 2016 2015 2016 2015

Inntekt fra Nettbutikk 6 458 6 114 6 458 6 114
Annonseinntekter 203 206 203 206
Deltakeravgift 1 451 1 324 1 451 1 324
Leieinntekter 14 004 13 639 14 004 13 639
Andelsinntekter/salg av utstyr utenlandsarbeid 4 419 3 663 4 419 3 663
Salgsinntekter primærkunder  33 634 29 869 0 0
Julekampanjen varesalg 618 540 618 540
Reiseprovisjoner 76 37 76 37
Andre inntekter 1 696 1 148 1 696 1 148

Totalt 62 559 56 539 28 925 26 670

NOTE 5 - FORDELING AV FELLESKOSTNADER - FORENINGEN

Alle beløp i NOK 1.000

Alle ansatte i Norges Røde Kors er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter og kostnaden for disse personene er fordelt 
på de ulike aktivitetene. Felleskostnadene er fordelt på hovedaktiviteter i forhold til antall årsverk som er knyttet opp mot aktiviteten.

Felleskostnader består av følgende

 2016 2015  

Servicetorg/HR 10 624 9 143
Eiendomsdrift 11 522 12 097
IKT 24 254 25 601
Økonomifunksjon 11 577 10 941

Sum 57 977 57 782

Felleskostnader  Servicetorg/HR Eiendom IKT Økonomifunk. Sum 

Totalt 10 624 11 522 24 254 11 577 57 977 

Kostnader til anskaffelse av midler 771 837 1 761 841 4 210 7,3 %
Kostnader til formålet:
2.1 Forebygger og responderer for å redde liv 5 872 6 369 13 406 6 399 32 046 55,3 %
2.2 Bidrar til å beskytte menneskers 
 helse og livsgrunnlag 912 989 2 081 993 4 975 8,6 %
2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold 450 488 1 026 490 2 454 4,2 %
3.1 Bygger og utvikler sterke og 
 behovsrettede RKforeninger 890 966 2 032 970 4 858 8,4 %
3.2 Forebygge og redusere sårbarhet 
 gjennom hum påvirkningsarbeide 202 219 462 220 1 104 1,9 %
3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig
 organisasjon 1 282 1 391 2 928 1 397 6 998 12,1 %
Administrasjonskostnader 244 265 557 266 1 332 2,3 %

Totalt 10 624 11 522 24 254 11 577 57 977 100,0 %
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NOTE 6 - KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Kostnader til innsamlinger 2016  2015 2016  2015

Innsamling og gaver 99 542 62 240 99 542 62 240
Andel felleskostnader 15 876  8 476 15 876  8 476

Sum 115 417 70 716 115 417 70 716

Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader medgått for å opprettholde medlemstall og tilslutning 16 384 14 171 16 384 14 171
Spill/Royalty 158 824 158 824
Andel stabsfunksjon 439 212 439 212
Kostnader i datterselskap 56 381 45 807 0 0
Andel felleskostnader 3 243 1 422 3 243 1 422

Sum 76 605 62 436 20 224 16 629

NOTE 7 - KOSTNADER TIL FORMÅLET - FORENINGEN

Alle beløp i NOK 1 000

Hovedmål 1 – Forebygge og respondere for å redde liv ved å:
 styrke vår evne til å identifisere og forutse ekstraordinære hendelser og kriser, samtidig som vi bevisstgjør lokalsamfunn om mulige 

trusler
 jobbe for å skape trygge lokalsamfunn gjennom lokal kapasitetsbygging og forebygging av alvorlige hendelser  

og humanitære  katastrofer
 bidra til å styrke nasjonalforeninger vi samarbeider med slik at disse kan respondere bedre på humanitære behov i eget land
 ha godt trent og kompetent personell, samt nødvendig utstyr til å utføre humanitær assistanse i ulike krisesituasjoner og 

 ved ulike redningsoppdrag
 hjelpe mennesker med akutte behov, både fysiske og psykiske, som følge av katastrofer og kriser særlig innen helse, vann og sanitær
 styrke vår omsorgs og redningsberedskap
 hjelpe og beskytte mennesker berørt av vold og væpnet konflikt
 utvikle og styrke internasjonal humanitær rett slik at den møter utfordringene i dagens konflikter
 Sikre at kjønnsperspektivet er ivaretatt
 2016 2015

Nasjonalt 64 371 52 691
Internasjonalt 955 015 645 792
Andel felleskostnader 13 088  11 094

Sum 1 032 474 709 576

Hovedmål 2 – Bidra til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag ved å:
 styrke innsatsen innen omsorgs og folkehelsearbeidet
 bidra til å gi barn og unge trygge oppvekstvilkår
 bidra til å hindre overgrep mot barn
 bidra til utvikling av programmer for gode helsetilbud og forebyggende arbeid i hele Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen
 bidra til å nå Røde Kors’ internasjonale målsettinger om å redusere dødeligheten, antallet og omfanget av sykdommer og infeksjoner

 2016 2015

Nasjonalt 47 289 36 540
Internasjonalt 111 194 131 015
Andel felleskostnader 1 807  1 381

Sum 160 290 168 936
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Hovedmål 3 – Røde Kors skal jobbe for sosial inkludering og mangfold ved å:
 være en inkluderende organisasjon der mennesker får bruke sine ressurser
 jobbe for å sikre representasjon fra ulike grupper i samfunnet både blant frivillige, tillitsvalgte og deltakere.
 informere om og jobbe for bekjempelse av alle former for diskriminering, undertrykking, intoleranse og rasisme.
 fremme likeverd når vi arbeider for å sikre menneskelig verdighet.
 ha aktiviteter som fremmer sosial inkludering og hindrer ensomhet.
 avhjelpe ensomhet og isolasjon for innsatte i fengsler
 ha aktiviteter som bidrar til ettervern og sosial inkludering av mennesker som har et rusmisbruk, har blitt løslatt fra fengsel  

eller lider av psykisk sykdom
 yte humanitær assistanse til migranter med behov, samt overvåke deres rettigheter.
 sikre at kjønnsperspektivet er ivaretatt.
 2016 2015

Nasjonalt 60 953 48 631
Internasjonalt 15 486 16 473
Andel felleskostnader 2 373  1 059

Sum 78 812 66 163

 2016 2015

Sum hovedmål 1-3 1 271 576 944 676

NOTE 8 - ADMINISTRASJONS- OG FORMÅLSPROSENT - FORENINGEN

Alle beløp i NOK 1 000

Etter regnskapsstandard for ideelle organisasjoner er administrasjon de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, og de 
 kostnader som ikke kan henføres til bestemte aktiviteter. Dette er kostnader som overordnet ledelse, revisor og advokathonorar, 
utarbeidelse av offentlige regnskaper og kostnader knyttet til landsstyre og utvalg. Fordeling av felleskostnader er beskrevet i note 5. 
Administrasjon har sin andel av fordelte felleskostnader. Fra og med 2008 rapporteres finanskostnader som del av ressurser brukt til å 
administrere organisasjonen.

 2016 2015 2014 2013 2012

Sum adm kostnader 52 926 38 829 40 009 31 073 21 503
Sum forbrukte midler 1 877 933 1 477 085 1 341 198 1 294 845 1 148 417

Administrasjonsprosent 2,8 % 2,6 % 3,0 % 2,4 % 1,9 %

      
Kostnader til formålet 1 689 365 1 349 920 1 236 200 1 193 264 1 071 473
Sum forbrukte midler 1 877 933 1 477 085 1 341 198 1 294 845 1 148 417

Formålsprosent 90,0 % 91,4 % 92,2 % 92,2 % 93,3 %

Innsamlingsprosent: 2016 2015 2014 2013 2012

Innsamlede midler og gaver  470 850 302 189 218 659 192 445 132 114
Sum innsamlede midler 470 850 302 189 218 659 192 445 132 114
Kostnader til anskaffelse av midler 135 642 87 345 65 039 70 508 55 414
Andre kostnader til anskaffelse enn innsamlingskostn. 20 224 16 629 16 563 12 651 12 409
Kostnader til innsamling av midler 115 417 70 716 48 476 57 856 43 004
Netto innsamlede midler 355 432 231 472 170 183 134 588 89 110

Innsamlingsprosent 75,49 % 76,60 % 77,83 % 69,94 % 67,45 %
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NOTE 9 - ARTSINNDELING

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING
 2016  2015   2016  2015 

   Inntekter
 1 090 143  771 904  Tilskudd  offentlig 1 090 143 771 904 
 246 574  250 366  Tilskudd  andre 246 574 250 366 
 472 711  302 432  Gaver og bidrag 470 850 302 189 
 207 412  180 109   Annen driftsinntekt  123 639 108 194 

 2 016 840  1 504 811  Sum inntekter 1 931 205 1 432 653 

   Kostnader
 98 313  92 047  Varekostnad 62 066 64 067 
 322 945  306 665  Lønnskostnad 289 159 275 981 
 15 958  11 731  Avskrivninger 11 710 11 124 
 0  0  Nedskrivninger 0 0 
 266 968  239 771  Annen driftskostnad 249 886 222 616 
 1 250 489  901 597  Kontante bidrag 1 250 489 901 597 

 1 954 673  1 551 811  Sum kostnader 1 863 310 1 475 386 

 62 167  -47 000  Driftsresultat 67 895 -42 733 

 4 267  6 316  Renteinntekter  4 026 6 172 
 99 979  204 477  Verdiendring finansielle omløpsmidler 99 979 204 477 
 0  0  Nedskrivning aksjer/ansvarlig lån 10 000 0 
 4 871  1 876  Rentekostnader  4 623 1 699 

 99 375  208 916  Netto finansposter 89 382  208 949 

 161 542  161 917 Årsresultat 157 277  166 216 

   Disponering av årsresultat
   Overføring til/fra FK m/ekst restr 173 800 56 858 
   Overføring til/fra FK m/interne restr 16 927 
   Overføring til annen formålskapital 33 450  109 358  

   Sum disponert 157 277  166 216 

NOTE 10 - ANTALL ÅRSVERK KONSERN FORENING
 2016 2015 2016 2015

Antall årsverkfast ansatte 318 290 244 230
Antall årsverkmidlertidig ansatte 42 27 42 27

Totalt 360 317 286 257

Gjennomsnittlig årsverk på distriktskontorene utgjorde hhv 268/43 fordelt på fast/midlertidig (disse er ikke inkludert i tabellen ovenfor). 
I 2015 utgjorde tilsvarende årsverk 246/19. I underkant av 22 årsverk av økningen av midlertidige ansatte fra 2015 til 2016 i foreningens 
hovedkontor er direkte knyttet til TVaksjonen.

NOTE 11 - YTELSER TIL LEDELSEN

Alle beløp i NOK 1 000

Ytelser til ledende personer GENERALSEKRETÆR LANDSSTYRET

Lønn 1 126 0
Pensjonsutgifter 20 0
Annen godtgjørelse 117 104

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: KONSERN NORGES RØDE KORS
Revisjonstjenester 586 449
Andre attestasjonstjenester 1 321 1 313
Skatte og avgiftsrådgivning 104 8
Annen bistand 328 191

Sum  2 339 1 961

I tillegg har BDO Rådgivning ved sikkerhet og beredskap hatt et prosjekt på TNOK 268. 
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NOTE 12 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Alle beløp i NOK 1 000

Etter regnskapsloven skal det opplyses om transaksjoner med nærstående parter. For Norges Røde Kors er Det Internasjonale forbundet 
av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), alle Røde Kors distriktskontorene, de lokale Røde Korsforeningene, datterselskapene 
og stiftelsen Norges Røde Kors Humanitære fond nærstående parter. Nedenfor vises en oversikt over vesentlige transaksjoner med disse.

Arbeidsgiveransvaret for ansatte i Norges Røde Kors og 18 av 19 distriktskontor ligger hos Norges Røde Kors. Distriktene faktureres 
 månedlig for lønnskostnader. Videre mottar distriktskontorene andel pro Bono av fellestjenester som sentralbord, IKT, HR, regnskap og 
lønn. 

 2016  2015

Til IFRC
Tilskudd til ulike programmer 214 245 133 134
Kontingent  6 938 5 130

Fra Røde Kors distriktskontor
Gaver til katastrofer 321 1 126
Dekning av lønn/reisekostnader  123 707 101 552

Til Røde Kors distriktskontor
Utlegg lønn/reisekostnader 123 707 101 552
Rammeoverføringer 73 338 71 410
Leverte tjenester (probono) 27 831 25 003
Støtte til diverse lokal aktivitet 7 895 11 741
Støtte omsorgsaktiviteter 14 095 19 313
Støtte til beredskaps og hjelpekorpsarbeidet 3 986 2 435
Overføring andel medlemskontingent 2 277 2 604
Videreformidling av næringslivsstøtte  2 268 6 039
Videreformidling fra ExtraStiftelsen 1 571 2 185
Støtte til barne og ungdomsaktiviteter 36 223 30 268
Støtte til ungdomsdelegater 527 642
Støtte til flykningkrisen 26 236 11 478
Kompetansebygging 1 975

Fra lokalforeninger
Gaver til katastrofer 1 461 7 809

Til lokalforeninger
Overføring andel medlemskontingent 23 435 26 531
Støtte til beredskaps og hjelpekorpsarbeidet 4 534 1 903
Overføring andel Panto 16 046 14 550
Støtte omsorgsaktiviteter 3 401 1 324
Videreformidling fra FriFond 3 071 3 051
Støtte til barneaktiviteter 3 709 246
Videreformidling fra ExtraStiftelsen 881 862
Støtte til flyktningkrisen 1 000 

Til datterselskap
Kjøp av opphold ved senterne og førstehjelpsprodukter 3 334 3 472

Fra datterselskap
Husleie og telefoni 3 088 2 709

Fra Norges Røde Kors Humanitære fond
Tilskudd til formål 195 260

Norges Røde Kors Humanitære fond er en selvstendig stiftelse, men har samme styre som Norges Røde Kors. 
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NOTE 13 - IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER

KONSERN  Varige driftsmidler
  Tomter,   Total dr.løsøre, Total
 Immaterielle bygninger, Dr.løsøre,  Transport- inventar, utstyr, varige
Alle beløp i NOK 1 000 eiendeler fast eiendom invent., utstyr, midler transportmidler driftsmidler

Anskaffelseskost pr 1.1 27 256  306 636  139 515  18 473  157 989  491 881 
Tilgang i året 1 198  649  11 994  859  12 853  14 700 
Avgang i året 0  0  0  616  616  616 

Anskaffelseskost 31.12 28 454  307 285  151 509  18 716  170 226  505 965 

Akkumulerte avskrivninger 1.1 585  61 882  119 837  15 739  135 576  198 044 
Årets ordinære avskrivninger 3 558  3 356  7 726  1 318  9 044  15 958 
Akk.avskr. avgang 0  0  0  513  513  513 

Akkumulerte avskrivninger 31.12 4 143  65 238  127 563  16 544  144 107  213 489 

Akkumulerte nedskrivninger 1.1 0  856  3 534  0  3 534  4 390 
Årets ordinære nedskriving 0  0  0  0  0  0 
Reversering nedskrivninger 0  0  0  0  0  0 

Akk. nedskrivninger 31.12 0  856  3 534  0  3 534 4 390 
Bokført verdi 31.12 24 311  241 192  20 409  2 173  22 585 288 085 

Økonomisk levetid 5 år 50  100 år 3  5 år 3  5 år

Det er foretatt lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler, utenom tomter.

FORENING Tomter,   Total dr.løsøre, Total
 bygninger, Dr.løsøre,  Transport- inventar, utstyr, varige
 fast eiendom invent., utstyr, midler transportmidler driftsmidler

Anskaffelseskost pr 1.1. 304 755  128 739  15 626  144 365  449 121 
Tilgang i året 649  11 637  594  12 232  12 881 
Avgang i året 0   616  616  616 

Anskaffelseskost 31.12 305 404  140 377  15 604  155 981  461 385 

Akkumulerte avskrivninger 1.1 60 857  110 150  13 667  123 817  184 674 
Årets ordinære avskrivninger 3 356  7 295  1 059  8 354  11 710 
Akk.avskr. avgang   565  565  565 

Akkumulerte avskrivninger 31.12 64 213  117 445  14 161  131 606  195 818 
Årets nedskrivninger 0  0  0  0  0 

Akk. nedskrivninger 31.12 0  3 500  0  3 500  3 500 
Bokført verdi 31.12 241 192  19 433  1 444  20 877   262 068 

Økonomisk levetid 50  100 år 3  5 år 3  5 år

Det er foretatt lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler, utenom tomter.
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NOTE 14 - INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER 

Alle beløp i NOK 1.000

Norges Røde Kors eier direkte pr 31.12.16 følgende selskap:

 Anskaffelses- Stemmeandel/ Kost- Balanseført Balanseført Egenkapitalandel Resultatandel
Selskap år Eierandel pris 31.12.15 31.12.16 pr 2016 2016

Røde Kors Husene AS,
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2004 100 % 26 919 100 100 75 21 

Norges Røde Kors Sentrene AS,
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2004 100 % 13 281 2 000 0

Røde Kors Førstehjelp AS,
Sandbrekkveien 95, 5225 Nesttun 2008 100 % 5 000 1 400 0

Fair Chance Norway AS,
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2013 100 % 25 000 25 000 0  

   70 200 28 500 100 75 -21

Norges Røde Kors eier indirekte gjennom Røde Kors Husene AS pr 31.12.2016 følgende selskap:

 Anskaffelses- Stemmeandel/ Kostpris Egenkapitalandel Resultatandel
Selskap år Eierandel  31.12.16 31.12.16

Norges Røde Kors Sentrene AS,
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2016 100 % 1 008 1 852 844

Røde Kors Førstehjelp AS,
Sandbrekkveien 95, 5225 Nesttun 2016 100 % 4 408 4 719 311

Fair Chance Norway AS,
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2016 100 % 25 000 14 074 4 988

Hogst AS, Klæbuveien 118,
7031 Trondheim 2016 80 % 4 000 3 559 441

   34 416 24 205 -4 274

NOTE 15 - AKSJER I ANDRE SELSKAPER
Alle beløp i NOK 1 000 Stemmeandel/ Ansk. Balanseført Balanseført
 Eierandel kost 31.12.16 31.12.16

Aksjer i andre selskaper
Aksjer i Norsk Pantelotteri AS 40 % 28 000  24 000  24 000 
Aksjer i ’De 10 Humanitære AS’ 13 % 15  15  15 
Aksjer i Ambulanseforum AS 44 % 44  44  44 
Aksjer i Fair Chance Group AS 1 % 3 047  1 947  1 947 
Annet  164  164  164 

Sum  31 270  26 170  26 170 

NOTE 16 - ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Andre langsiktige fordringer 2016 2015 2016 2015

Andre langsiktige fordringer  som forfaller senere enn ett år utgjør:
Lån til datterselskap 0 0 39 816 12 400
Lån til Røde Kors foreninger  2. prioritets pantelån 6 000 3 100 6 000  6 656

Sum 6 000 3 100 45 816 19 056

28
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NOTE 17 - VARELAGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
 2016 2015 2016 2015

Beredskapslager 27 541  22 167  27 541 22 167 
Andre varer 4 807  5 894 2 448  1 878 

Sum 32 348  28 062  29 988  24 046 

NOTE 18 - ANDRE FORDRINGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Andre fordringer 2016 2015 2016 2015

Påløpte inntekter 17 246  17 095  17 246 17 095 
Forskuddsbetalte kostnader 15 855  10 200  15 207 7 263 
Andre kortsiktige fordringer 90  90  90 90 

Sum  33 191  27 386 32 543 24 448

NOTE 19 - MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Alle beløp i NOK 1 000 2016 2015
Type fond Markeds- Kostpris Avkastning Avkastning Markeds- Kostpris Avkastning Avkastning 
 verdi    i % verdi    i %

Obligasjonsfond 864 305 829 926 28 100 3,36 % 836 205 856 705 9 312 1,11 %
Pengemarkedsfond 536 542 535 776 10 392 2,08 % 526 412 537 180 5 113 1,04 %
Aksjefond 1 268 600  736 819 58 054 4,69 % 1 300 417 793 099 186 629 15,52 %

Sum 2 669 447 2 102 521 96 546 3,80 % 2 663 034 2 186 984 201 054 8,43 %

Røde Kors har plassert 2.669 millioner kroner i markedsbaserte aksjer og obligasjoner. Alle plasseringene er i verdipapirfond og er 
 sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og etiske hensyn, i samsvar med styrets vedtatte retningslinjer. 

Norges Røde Kors har et bevisst forhold til relativ risiko i de ulike markedene det investeres i. For å kontrollere risiko relativt mot  
indeks/marked så vil alltid deler av rente og aksjeporteføljen søkes plassert i indeks eller indeksnær forvaltning. Relativ risiko er et 
 uttrykk for hvor mye fondet vil kunne svinge i differanseavkastning i både positiv og negativ forstand i forhold til markedet  
(les; i forhold til referanseindeksen). 

Differanse-avkastning i 2016 var følgende: 
Norske aksjer: 1,8 % 
Utenlandske aksjer: 2.6 % 
Norske renter (Norske obligasjoner + norsk pengemarked): 0.8 % 
Utenlandske renter: 1.5 % 

NOTE 20 KONTANTER OG BANKINNSKUDD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
 2016 2015 2016 2015

Kontanter og bankinnskudd 499 903  319 935  480 154  296 876 

Av dette er følgende bundet:
Skattetrekk 17 906  15 890  16 416  14 399 
Ubenyttede statsmidler * 58 198  40 856  58 198  40 856 

Sum bundne midler 76 105  56 745  74 614  55 254 

Likvide midler disponibelt for Norges Røde Kors 423 798  263 189  405 540  241 622 

* Etter vilkårene for slike midler tilfaller godskrevne renter staten og ikke Norges Røde Kors.
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NOTE 21 FORMÅLSKAPITAL

Alle beløp i NOK 1 000
NORGES RØDE KORS Formålskapital Formålskapital Annen Total
KONSERN ekstern restriksjon intern restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01 348 740   2 890 686  3 239 426 
Tilførte midler 477 011 20 000  4 263 501 274 
Midler overført til aktiviteter 303 211  3 073  33 450 339 734 

Årets resultat 173 800  16 927  29 187 161 542 

Omdisponerte midler/annet    

Formålskapital pr. 31.12 522 540  16 927  2 861 499 3 400 966 

FORENING Formålskapital Formålskapital Annen Total
KONSERN ekstern restriksjon intern restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01 348 740  2 882 858  3 231 598 
Tilførte midler 477 011  20 000   497 011 
Midler overført til aktiviteter 303 211  3 073  33 450 339 734 

Årets resultat 173 800  16 927  33 450 157 277 

Omdisponering    

Formålskapital pr. 31.12 522 540  16 927  2 849 408 3 388 875 

NOTE 22 ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Annen langsiktig gjeld 2016 2015 2016 2015

Avsatte feriepenger 30 883 27 643 29 972 26 661
Påløpte renter på UD/Noradmidler 1 049 1 014 1 049 1 014
Forskuddsbetalte inntekter 0 0 0 0
Innbetaling for viderebetaling 23 2 369 23 2 369
Annen kortsiktig gjeld 8 043 8 408 13 444 14 095

Sum 39 998 39 435 44 488 44 139
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