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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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I 2013 har vi igjen fått bekreftet hvor viktig det er at Røde Kors er lokalt til stede. At vi har frivillige verden over som stiller opp i 
sitt lokalmiljø når naturkatastrofen rammer, når konflikten aldri tar slutt, når volden tar overhånd. Og her hjemme når tunnel-

brann og flom skaper kaos, når skred truer liv, når ensomhet gjør vondt og når hverdagen mangler trygge medmennesker. Våre 
frivillige gjør en fantastisk innsats!

Den grusomme humanitære situasjonen i Syria har preget oss i 2013. Røde Kors er, som en av få humanitære aktører, til stede 
inne i landet. Vi gir helsehjelp og deler ut tepper, mat og vann til en sterkt lidende lokalbefolkning, inkludert dem på flukt. 

I november mobiliserte verdenssamfunnet for Filippinene, øysamfunnet som brått ble påført enorme lidelser og fysiske skader 
som følge av en tyfon. Filippinsk Røde Kors bidro fra dag én med førstehjelp, redning og distribusjon av mat og utstyr. Kort tid 
etter etablerte Norges Røde Kors to helseklinikker. Smerte ble lindret, liv reddet og nye verdensborgere tatt i mot. Nå vil fokus  
– i lang tid fremover – være på gjenoppbyggingsfasen.

Verden består av mange stille kriser, de media knapt setter søkelys på. Land i konflikt, land i fattigdom, land gjennomsyret av 
vold. Felles for dem er ofte en lidende lokalbefolkning. Røde Kors var til stede for dem i 2013 gjennom lokale nasjonalforenin-
ger og frivillige – for å støtte, hjelpe og gjøre en forskjell. Det er viktig å bygge sterke nasjonalforeninger og styrke den lokale 
 beredskapen, nettopp derfor er det en sentral del av Norges Røde Kors’ internasjonale arbeid.  

I Norge er ensomhet, på tvers av alder, i ferd med å bli en av vår tids store folkehelsesykdommer. I 2013 har vi – gjennom våre 
omsorgs- og nettverksaktiviteter – møtt mange av dem som faller utenfor. Også unge. Vi ser hvor viktig det er å jobbe fore-
byggende med ensomhet, før problemene utvikler seg og i verste fall utvikler seg til psykiske plager, skolefrafall og ledig-
gang. Vi har tatt til ordet for at vi, sammen med relevante aktører og myndighetene, må etablere flere åpne og inkluderende 
 møteplasser i lokalmiljøet der trygge voksne er til stede. 

Våren 2013 levde utenlandske tiggere og bostedsløse i dyp nød i våre egne gater. Mennesker uten tilgang til basisbehov som 
husly, toalett og vaskevann. Vi bestemte oss for å åpne et akutt overnattingstilbud i Oslo sammen med Kirkens Bymisjon. Til 
sammen har mer enn 1300 personer fra omlag 100 land fått en seng å sove i. 

Gjennom frivillige medmennesker er vi lokalt til stede for dem som har aller mest behov for beskyttelse, støtte og hjelp.  
40.000 frivillige gjør hver dag en innsats og bryr seg i sine lokalsamfunn. Våre mange frivillige utgjør også en uvurderlig ressurs 
for lokal og nasjonal beredskap når store eller små katastrofer rammer. Denne helhetlige nasjonale beredskapen er mulig  takket 
være et samlet innsats fra enkeltpersoner, bedrifter og staten. Ikke minst gjennom midler fra Norsk Tipping. Sammen skal vi 
fortsette å sikre fremtidens beredskap, være et talerør for de sårbare i samfunnet og drive løpende omsorgsaktiviteter. For hver 
dag ser vi at dette nytter.

Syriske flyktninger som har søkt tilflukt på en skole i landsbyen Al-Adelieh, sør for Damaskus, får medisinsk hjelp av Syria Røde Halvmåne. 
De mobile helseklinikkene er støttet av Det internasjonale Røde Kors. (Foto: Syria Røde Halvmåne)

Åsne Havnelid
Generalsekretær

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

Røde Kors er TIL STEDE 
- lokalt, nasjonalt og internasjonalt



Helhetlig beredskap i Norge
I påsken var over tusen frivillige på vakt 200 steder i landet. 
De er faglig dyktige, omsorgsfulle og dedikerte. Og de bruker 
fritiden sin på å hjelpe deg og meg. Det er avgjørende med 
lokal tilstedeværelse i beredskapsarbeidet, for å være raskt 
på plass med nok mannskap ved ulykker og naturkatastrofer. 
I tett dialog med kommunene og myndighetene sørger vi i 
Røde Kors for nettopp dette. Våre frivillige er trent i førstehjelp, 
 psykososial støtte, søk, redning og krisehåndtering - og dermed 
godt forberedt når krisen rammer. Denne rollen må ivaretas og 
utvikles, for vi vil stadig oftere rammes av ulykker, storm, flom 
og skred.

Mobilisering for Filippinene
Når krisen rammer, slik den gjorde på Filippinene i november, ser 
vi hvor viktig det er å være tilstede lokalt i hele Norge. Alle våre 
19 distrikter mobiliserte for innsamlingsaksjoner til Filippinene 
samtidig som Røde Kors på Filippinene jobbet på spreng med 
å redde liv, søke etter overlevende og gi hjelp til de som kom til 
 evakueringssentrene. 

I løpet av de første dagene ble det sendt inn nødhjelp fra  
Røde Kors sitt lager i Kuala Lumpur. Utstyret inneholdt blant annet 
10.000 presenninger, 20.000 sammenleggbare vannkanner,  
4.700 pakker med hygieneartikler, vanntanker og to store 
 midlertidige lagerhaller.

Mange klinikker og sykehus ble ødelagt etter tyfonen. Røde 
Kors i Norge sendte umiddelbart helseklinikker, helsepersonell, 
medisin er og utstyr slik at både de som ble skadet og de med 
kronisk sykdom fikk rask hjelp. I løpet av de 10 første dagene felt-
sykehuset i Ormoc var i drift, har over 100 barn blitt født i teltene.

Besøksvenner gjør  
en forskjell
Ensomhet rammer nordmenn i alle aldre. 1 av 4 er tidvis 
ensomme. Vi jobber for å fange opp og invitere dem inn, enten 
ved å tilby besøksvenner eller lokale nettverks aktiviteter. 
Også her gjør de frivillige en fantastisk innsats.  Deres 
 med menneskelighet gir håp og energi. 

Røde Kors’ besøkstjeneste spiller en viktig rolle for et økende 
antall eldre. Flere tusen frivillige besøksvenner utfører ukentlig 
innsats både i private hjem og ved institusjoner og møteplasser. 

Frivillige i Hjelpekorpset bruker fritiden sin på å hjelpe andre, og de er 
godt trent og forberedt når ulykker skjer. (Foto: Olav A. Saltbones /Røde Kors)

Frivillige fra Filippinene jobbet på spreng for å dele ut hjelp da tyfonen 
Haiyan rammet over 13 millioner mennesker på Filippinene.  
(Foto: Jarkko Mikkonen/Finsk Røde Kors)

Arild Karlsen er besøksvenn. Han og Leif Andreassen (84 år) har mange 
felles interesser og treffes en gang i uka. (Foto: Mari A. Mørtvedt/Røde Kors)

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

ÅRET 2013

5



Medisinkrise i Syria
Mot slutten av 2013 var det mange syrere som ikke lenger hadde råd til å betale for 
medisiner, som det også var blitt vanskeligere å få tak i på grunn av krisen i Syria. 
Røde Kors satte opp små apotek flere steder der internt fordrevne syrere søkte tilflukt. 
Det økende antallet syrere som er på flukt i eget land gjør at mange av klinikkene 
nå behandler flere pasienter enn noen gang. Noen steder behandler de opptil 400 
 pasienter om dagen.

Frivillige fra Syrisk Røde Halvmåne gjør en fantastisk innsats for å redde liv og gi første-
hjelp. Mange farmasøytiske fabrikker har enten blitt ødelagt av kamphandlinger eller 
de har stengt driften. Dette er blant grunnene til at medisiner både har blitt dyrere og 
 vanskeligere å få tak i. Kampene som pågår mange steder i landet gjør det også vanske-
lig å gi barn vaksiner de ellers ville ha fått, og øker sjansen for at sykdommer spres.

De sårbare barna
Ferie for alle er Røde Kors sitt gratis ferietilbud for bar-
nefamilier som sliter økonomisk. Barna stråler av lykke, 
og får minner for livet. En 10-åring jubler over å få sin 
første fisk, mens to søstre hviner når moren debuterer 
i vannsklia. Foreldre og barn nyter pusterommet fra en 
krevende hverdag.

Dessverre er det mange barnefamilier som lever med 
svak økonomi. I disse familiene - i tillegg til familier som 
sliter med rus eller psykiatri - rammes ofte barna hardt. 
De gis ikke like muligheter, de deltar ikke like mye i akti-
viteter og ofte faller de utenfor sosialt. Røde Kors jobber 
for å fange opp de sårbare barna og gi dem trygge, åpne 
møteplasser og lokale oppvekstaktiviteter. Å jobbe fore-
byggende i nærmiljøet er en god investering for hvert 
barn, men også for samfunnet.

Vi kunne ikke hatt en bedre ferie! Sier Scarlet Marginean. Takket være Ferie 
for alle har hun og barna Leila (9), Fadi (6) og Liam (4 mnd) hatt en  fantastisk 
ferieopplevelse. (Foto: Gøril Emilie Hellen /Røde Kors)

Tonje Schøyen Ertzaas(t.v) og Karina Johansen er frivillige i Røde 
Kors og registrerer de som ønsker et overnattingstilbud. Angelesev 
Christian Gheorghe (t.h.) er ansatt som tolk for rumenerne som 
ønsker å benytte seg av tilbudet. (Foto: Karoline Nauste /Røde Kors)

Takket være medlemmer og givere er vi i stand til å opprettholde  
våre lokale humanitære aktiviteter også i 2014. 

Akuttovernatting for 
 bostedsløse
På forsommeren var vi vitne til debatten om tiggere og fattige 
tilreisende EØS-borgere. Den var preget av generalisering og 
mistenkeliggjøring av enkeltgrupper, samtidig som vi så lidelsene 
utspinne seg i våre gater. Fattige tilreisende manglet basisbehov 
som toalett, vaskevann og husly. Sammen med Kirkens Bymisjon, 
åpnet derfor Røde Kors et akutt over nattingstilbud i Oslo. Det var et 
pionérarbeid. I tillegg til å gi mennesker i nød en seng, førte til budet 
til mindre forsøpling og uro i byrommet. Vi kan ikke snu ryggen til 
den økonomiske krisen i Europa. Vi kan heller ikke trylle vekk de 
utenlandske EØS-borgerne som i desperasjon kommer hit i håp om 
å få et bedre liv. 

Nesten 1300 enkeltpersoner fra omlag 100 ulike land har benyttet 
seg av det akutte overnattingstilbudet til Kirkens Bymisjon og Røde 
Kors siden starten i juni.

Fem år gamle Rim, har måttet flykte fra hjemmet sitt og oppholder seg nå sammen 
med familien sin i Jaramana, utenfor Damascus. (Foto: Syria Røde Halvmåne /Røde Kors)
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Ensomhet og mobbing
Vi vet at det er en klar sammenheng mellom ensomhet, psykiske plager, skolefrafall 
og lediggang. Flere unge tør etter hvert å snakke om et skjult og vondt problem som 
er svært utbredt i Norge, og som kan få store konsekvenser. De står frem med sine 
 ensomhetsproblemer og de imponerer.

Ungdommene forteller at Røde Kors sine lokale oppvekst- og nettverksaktiviteter 
nytter: De får en møteplass blant trygge frivillige, de blir del av et fellesskap og de får ny 
tro på seg selv. På leksehjelpen får de dessuten støtte til skolearbeid.

Å få belyst tematikken, er i seg selv med på å bekjempe ensomhet. Når temaet er i 
media, øker henvendelsene til vårt dialogtilbud Kors på halsen. Hit kan barn og unge 
ringe gratis eller chatte anonymt om hva som helst. Temaer som går igjen er ensomhet 
og mobbing, men også psykiske plager og selvmordstanker. Og fordi mobbing, ikke 
minst den digitale, er et utbredt problem er det viktig med forebygging. Vi må mobbin-
gen til livs, og da må vi snakke til dem det gjelder med et språk de skjønner, blant annet 
ved å presentere anti-mobbekampanjen Bruk Hue for ungdomsskoleelever. 

Hjelper befolkningen i Den sentralafrikanske republikk
På begge sider av grensen i Den sentralafrikanske republikk 
var Røde Kors-frivillige allerede i april i gang med å ivareta de 
grunnleggende behovene til mange av de over 200.000 som da 
var på flukt.

Når mange mennesker flykter på samme tid blir forholdene 
lett uoversiktlige. De mangler mat, rent vann, tak over hodet og 
grunnleggende sanitære forhold.

Etter at den over et år lange konflikten i landet eskalerte som 
følge av at opprørsstyrker inntok hovedstaden Bangui, er rundt 
175.000 mennesker internt fordrevet og over 30.000 mennes-
ker har flyktet over grensen til nabolandene Tsjad, Kamerun og 
Kongo. I Kongo skal Røde Kors-bevegelsen inn med telt, rent 
vann, sanitær- og medisinsk bistand til over 15.000 flyktninger. 

Flere unge sliter med ensomhet og mobbing.  
Anti-mobbekampanjen Bruk Hue setter fokus på 
dette alvorlige temaet. (Foto: Margrethe Myhrer/Røde 

Kors)

22.000 mennesker har flyktet fra Den 
sentralafrikanske republikk over grensen til 
Kongo. Frivillige fra Kongo Røde Kors jobber 
med å gjenforene familier som har kommet 
bort fra hverandre under flukten.  
(Foto: Colin Chaperon/Røde Kors)

Takk for at du er med og gjør en forskjell i menneskers liv.
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Forverret  situasjon i Sør-Sudan
Mange tusen mennesker har flyktet og er i akutt humanitær nød 
grunnet den siste tidens kamper i Sør-Sudan. Den internasjonale 
Røde Kors-komiteen (ICRC) sammen med Sør-Sudan Røde Kors har 
levert store mengder med medisinsk utstyr og medisiner til to syke-
hus i byen.

Sør-Sudan Røde Kors har bidratt til transport av skadde i både Juba 
og Bor, samt gitt førstehjelp. Sammen med Sør-Sudan Røde Kors og 
ICRC gjør Røde Kors i Norge alt de kan for å hjelpe i tiden fremover.

Det er en svært utfordrende humanitær situasjon. Røde Kors  påpeker 
overfor alle parter i denne konflikten at sivilbefolkningen og helse-
personell må beskyttes, og at de må få mulighet til medisinsk 
behandling når de trenger det.

Sammen for barn i krise
14. desember gikk Artistgallaen på TV2 av stabelen. Formålet med sendingen var å få 
enda flere faddere til vårt internasjonale arbeid, slik at vi kan fortsette å sikre en stabil 
og langsiktig støtte til barn som trenger det. 

Det ble en stor suksess og over 15.000 nye faddere meldte seg. Takket være denne 
enorme givergleden kan vi hjelpe i lang tid fremover. 

Bildet er fra Yusuf Batil flyktningeleir i Sør-Sudan, hvor 35-40.000 
 flyktninger fra Sudan oppholdt seg i 2012. (Foto: Olav A. Saltbones /Røde Kors) 

Artist og låtskriver Hanne Sørvaag var en av flere kjendiser som  
stilte opp for Artist gallaen. I Burundi møtte hun 12 år gamle  

Felix Nduwayezu som er blant de mange barna som nå får hjelp,  
takket være flere nye Røde Kors-faddere. (Foto: Marianne Wellén /Røde Kors)

Røde Kors takker alle som har gitt oss bidrag til  
våre ulike innsamlingsaksjoner gjennom 2013.

Må dele ut mat til millioner i Europa
Europa er inne i sin verste humanitære krise siden krigen. De sosiale konse-
kvensene av den økonomiske krisen kan vedvare i flere tiår fremover. 

I oktober lanserte Det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-forbundet 
(IFRC)  rapporten «Think differently», om de humanitære konsekvensene av den 
økonomiske krisen i Europa. Situasjonen for de som har minst blir stadig verre og 
forskjellene mellom fattig og rik øker. Rapporten er basert på en undersøkelse 
av arbeidet til 42 Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger i Europa. Den er en 
oppfølging av en tilsvarende kartlegging Røde Kors gjorde i 2009.

I 2012 delte Røde Kors ut mat til 3,5 millioner europeere, dette er en økning på 
75 % fra 2009. Totalt anslår Røde Kors at rundt 43 millioner europeere ikke har 
nok mat hver dag. Selv om den sosiale krisen rammer de som allerede er fattige 
hardest, risikerer 120 millioner europeere å falle under fattigdomsgrensa. 

Røde Kors-bevegelsen har også merket en markant økning i behovet for psyko-
sosial støtte til folk som lider av depresjoner og andre psykiske lidelser. Italia Røde Kors er blant de nasjonal foreningene 

som nå opplever en økning. Her hjelper de hjemløse 
på gata i Milano. (Foto: IFRC /Røde Kors)
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Året 2013 ble nasjonalt preget av økt 
fokus på bekjempelse av ensomhet 

gjennom frivillig innsats, samt høy aktivitet 
innenfor redning og beredskaps arbeid. Ikke 
minst klarte Røde Kors Ungdom  gjennom 
sin kampanje å rette oppmerksomheten 
mot ung ensomhet. Det ble også etablert et 
akutt overnattingstilbud for fattige tilreisen
de i Oslo i samarbeid med Kirkens Bymisjon. 

Internasjonalt ble først og fremst preget av 
katastrofen på Filippinene og konflikten i 
Syria. Over hele Norge ble det i distrikt og 
lokalforeninger arrangert lokale arrange
menter for å mobilisere for Filippinene. 
Syria som regnes som den største humani
tære katastrofen i dag, ble satt på dags orden 
gjennom hele 2013. 

Røde Kors gjennomførte også Artistgalla 
som gav hele 15.053 nye givere brutto. Tak
ket være en felles mobilisering i hele organi
sasjonen ble Artistgalla en av tidenes beste.

REDNING OG BEREDSKAP
Røde Kors Hjelpekorps deltok i 2013 i 1.157 
aksjoner der 1.398 personer fikk assistanse. 
8.878 mannskaper var involvert fordelt på 
48.149 timer. Det var spesielt mye aktivitet i 
påsken på grunn av varierende og krevende 
værforhold i store deler av landet. Det var 
blant annet flere snøskredulykker med 
dødelig utfall i NordNorge. Gjennom pås
ken ble det lagt ned 3.736 timer hvor 1.479 
frivillige deltok i 382 oppdrag og 982 ska
dede ble behandlet.

Det ble i løpet av året godkjent tre nye kurs 
som sikrer enda bedre kompetanse hos 
hjelpekorpsmedlemmene; Kvalifisert søk 
og redning, Lagledelse søk og redning og 
Snøskuterkurs klasse S. Norgesmesterskapet 
for Hjelpekorps ble avholdt i Oslo hvor Oslo 
Røde Kors Hjelpekorps gikk av med seieren 
for tredje året på rad. Årets Hjelpekorpskon
feranse trakk mer enn 300 hjelpekorpsere på 
ledernivå, fordelt på i underkant av 150 ulike 
korps fra hele landet. 

Fjellskikkprisen 2013 gikk til tindevegleder 
og skredekspert Christer Lundberg Nes for 
boken, «Skikompis», som bidrar til å belyse 
det komplekse fagfeltet snøskred på en 
enkel måte. 

Hjelpekorpsets Trygg sommer kampanje 
2013 hadde budskapet «Redningsvesten 
– din livsforsikring på sjøen». Målet var å 
få flere til å bruke redningsvest om bord i 
åpne båter og kampanjen ble gjennomført 
som planlagt. Norge har flest fritidsbåter per 
innbygger, men kun en av fire bruker red
ningsvest når de er på sjøen. 

Landsomfattende spørreundersøkelser viser 
at bare 1520 prosent oppgir å kunne første
hjelp. Røde Kors har i 2013 jobbet aktivt for 
å styrke førstehjelpskunnskapene blant folk 
flest, inkludert egne frivillige. Røde Kors Før
stehjelp AS har avholdt 1.400 førstehjelps
kurs der ca. 20.000 ansatte i norske bedrifter 
fikk førstehjelpsopplæring. 2.321 frivillige 
har fått førstehjelpsopplæring.

I løpet av to år har 12.000 frivillige og ansatte 
i Røde Kors gjennomført grunnopplæring i 
psykososial førstehjelp. Dette er et ledd i å 
styrke Røde Kors’ beredskapsevne og trygge 
den enkelte frivillige og ansatte i hvordan 
man skal møte mennesker som har blitt 
utsatt for en krise eller katastrofe. 

Når krise eller katastrofesituasjonen blir 
så langvarig og omfattende, at de normale 
innsatsstyrkene ikke lenger har kapasitet til 
å takle utfordringene, blir det viktig å mobi
lisere kvalifisert frivillighet. Beredskapsvakt 
er en ekstra ressurs for det offentlige bered
skapsapparatet og er med på å styrke bered
skapen i lokalsamfunnet. Ved årets utgang 
hadde Røde Kors 4.761 beredskapsvakter 
fordelt på 89 lokalforeninger i 17 distrikter. 

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) 
hadde ved årsslutt 61 aktivitetsgrupper med 
til sammen 792 deltakere rundt i landet. I 
samarbeid med Oppland Røde Kors ble det 

arrangert RØFF vinterleir i Valdres i februar. 
Her deltok rundt 40 ungdommer i alderen 
1317 år. I august var det duket for Verdens 
råeste RØFFcamp på Haraldvollen, i samar
beid med Troms Røde Kors. Her deltok mer 
enn 240 RØFFungdommer fra hele landet. 

45.2 millioner mennesker er på flukt i  verden. 
På grunn av krig, konflikt og katastrofer blir 
familier borte for hverandre, barn forsvinner 
fra foreldrene sine og mange familier split
tes av menneskesmuglere på sin vei til et 
annet land, inn i Europa og til Norge. Over 
hele verden arbeider Røde Kors med å spore 
opp og gjenopprette kontakt mellom disse 
menneskene. I 2013 registrerte vi nær 600 
nye oppsporingssaker som omfatter flere 
tusen savnede. 25 prosent av sakene omfat
ter enslige mindreårige. Denne gruppen er 
ekstra sårbar, og har et spesielt behov for å 
gjenforenes med sine nærmeste.

Norge har ca. 100.000 blodgivere. Fagmil
jøet mener at vi fortsatt mangler 25.000 
givere for å være beredskapsmessig  dekket. 
Røde Kors verver rundt 90 prosent av nye 
blodgivere, hovedsakelig på nettsidene   
www.GiBlod.no. I 2013 meldte 13.867 seg 
gjennom denne tjenesten. I tillegg verver 
lokalforeninger omtrent 5.000 givere. Sosi
ale medier som Facebook, Twitter og Insta
gram er i økende grad viktige kanaler for å 
skape oppmerksomhet rundt blodgivning.

Røde Kors inngikk i 2013 en ny intensjons
avtale med Helsedirektoratet om støtte
gruppeberedskap. Røde Kors skal i henhold 
til avtalen, og i tråd med praksis etter flod
bølgekatastrofen i 2004 og terroren 22. juli 
2011, legge til rette for oppstart og drift av 
støttegrupper for etterlatte og overlevende 
ved store ulykker og katastrofer. Arbeidet 
finansieres av Helsedirektoratet.

For Røde Kors er det også viktig å ta vare 
på sine frivillige og ansatte i etterkant av 
en krise eller katastrofe. I løpet av 2013 ble 
derfor et helhetlig program for ettersamtale 

ÅRSBERETNING 2013

Røde Kors´ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 398 lokalforeninger  
med et nettverk av frivillige som utfører en rekke rednings- og omsorgsaktiviteter i sine lokalsamfunn.

Norges Røde Kors er én av 189 nasjonale Røde Kors og Røde Kors Halvmåne foreninger. Sammen med  
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde 
Halvmåneforeninger (IFRC), søker disse å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden.
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implementert i Røde Kors. Programmet har 
75 kvalifiserte samtaleledere fordelt på Røde 
Kors’ 19 distriktskontorer. Disse samtale
lederne er godt i gang med å lære opp sine 
lokale gruppeleder på lokalforenings og 
aktivitetsnivå. 

OMSORGSAKTIVITETER
Røde Kors’ omsorgsaktiviteter skal styrke 
tilhørighet og trygghet for mennesker i 
sårbare livssituasjoner. Røde Kors har nå 
13 nasjonale kjerneaktiviteter: Besøkstje
nesten, Nettverksarbeid, Visitortjenesten, 
Flyktningguide, Aktiviteter på asylmottak, 
Barnas Røde Kors, Ferie for alle, Leksehjelp, 
Norsktrening, Kors på halsen  dialogtilbudet 
for barn og unge, Vitnestøtte, Gatemegling 
og Nattevandring.

Røde Kors arbeider året rundt med å mot
virke ensomhet og bidra til sosial inklude
ring. For mange av dem som opplever å 
være ensomme, kan julen være en spesielt 
sårbar tid. Julen 2013 samarbeidet Røde 
Kors for andre år på rad med VG om nett
portalen Julesentralen. Her kunne både de 
som ønsket noen å feire jul sammen med 
og de som tilbød julefeiring registrere seg. 
Med Julesentralen ble utfordringer knyttet 
til ensomhetsproblematikken i samfunnet 
synliggjort. 

En av våre største kjerneaktiviteter innen
for sosial inkludering er Besøkstjenesten.I 
2013 utførte 6.052 frivillige besøksvenner i 
Røde Kors en ukentlig innsats både i private 
hjem og ved institusjoner. Besøksvenn med 
hund er en populær nyvinning innen denne 
aktiviteten. I tillegg skjer det mange andre 
innovative satsninger, som Besøkstjeneste 
for eldre innvandrere og nye tilskudd av 
treffsteder og turgrupper. Røde Kors inngikk 
i 2013 et samarbeid om filmen Optimistene. 
Dette var en publikumsfavoritt der verdien 
av fellesskap og aktiv aldring ble løftet fram.

Røde Kors Nettverksarbeid retter seg mot 
mennesker som av ulike grunner opplever 
ensomhet og ønsker sosiale relasjoner og 
trygge sosiale nettverk. I 2013 deltok 2.251 
deltakere og 855 frivillige i ulike nettverks
tiltak over hele landet. 

Røde Kors tilrettelegger for at enkeltper
soner med liten eller ingen tilknytning til 
arbeidslivet kan få sosial trening og arbeids
erfaring gjennom frivilligheten. Prosjektet 
Frivilligheten som treningsarena for arbeids
liv ble startet opp i 2013, med følgeforskning 
fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) for 
å systematisere erfaringene. Funnene vil 
kunne belyse hvorvidt og hvordan frivillig 
sektor bør og kan være en proaktiv bidrags
yter når det gjelder konkrete mål om sys
selsetting.

Røde Kors´ visitortjeneste engasjerer frivil
lige som samtalepartnere for innsatte i 34 
norske fengsler. Visitortjenesten legger vekt 
på å nå innsatte i varetekt og utenlandske 
fanger. I 2013 gjennomførte 450 visitorer ca. 
4.900 besøk. 

Flere og flere mennesker flytter eller flykter 
fra det landet de er født og oppvokst i. Røde 
Kors’ arbeid innen migrasjon og flerkultur 
skal dekke humanitære behov og føre til et 
mer inkluderende samfunn.

Aktiviteten Norsktrening skaper møter mel
lom norsktalende frivillige og innvandrere. 
Norsktrening er en sosial arena for å prakti
sere norsk, lære om det norske samfunnet 
og for å bygge sosiale nettverk. Aktiviteten 
har på kort tid blitt populær og etterspurt. 
I 2013 ble aktiviteten gjennomført på 37 
steder med 664 frivillige og 2.926 deltakere.

I aktiviteten Flyktningguide kobles en norsk 
guide og en flyktning sammen, på bakgrunn 
av alder, kjønn og interesse. I 2013 hadde 
Flyktningguiden aktivitet på 80 steder over 
hele landet. 1.229 flyktninger deltok i aktivi
tet med 1.230 guider. Røde Kors er i samar
beid med ca. 60 asylmottak og har et stort 
utvalg av aktiviteter for beboerne. Vi arbei
der særlig rettet mot barn og unge under 18 
år og deres foreldre. 

I juni ble Til Topps, Norges største og spre
keste markering av integreringsarbeidet, 
arrangert i Lom. Det var 1.183 deltakere 
som gikk mot Galdhøgpiggen, noe som er 
et rekordhøyt tall. Til Topps skjer i samar
beid med Den Norske Turistforening (DNT), 
Kommunesektorens interesse og arbeids
giverorganisasjon (KS) og Integrerings og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi). Med fokus på 
inkludering og folkehelse, bidrar Til Topps 
til fysisk aktivitet, samtidig som det bygges 
verdifulle vennskap og sosiale nettverk for 
dem som deltar. Selve integreringen skjer 
lokalt hvor det dannes turgrupper som tre
ner sammen for å bli kjent med natur og 
nærmiljø. Til Topps arrangeres også lokalt 
gjennom året, der mange fjelltopper rundt 
om i landet bestiges. 

På oppdrag fra Barne, likestillings og inklu
deringsdepartementet har Røde Kors fått i 
oppdrag å koordinere en mangfoldsuke. 
Målet med Mangfoldsuka 2013 var å styrke 
Norges forståelse av seg selv som et fler
kulturelt samfunn og feire de mulighetene, 
styrkene og ressursene som ligger i mang
foldet. Mangfoldet ble markert over hele 
landet med en rekke arrangementer og 
tiltak. 

Barnas Røde Kors (BARK) er aktiviteter for 
alle barn med moro, mangfold og mestring 
ute i det fri. I 2013 fikk aktiviteten et ansikts
løft med et nytt profilprogram, herunder ny 
logo, materiell og effekter, til bruk for alle 
landets BARKgrupper. I 2013 deltok 2.002 
barn i BARKgrupper ledet av 627 frivillige.

I løpet av tre år har aktiviteten Ferie for alle 
blitt en fast post på statsbudsjettet, og poli
tikerne anerkjenner Ferie for alle som et 
viktig tilbud for barnefamilier med svak øko
nomi. I 2013 reiste 2.421 barn og voksne på 
ferie med Røde Kors, ledet av 475 frivilllige.

Kors på halsen er et gratis og anonymt sam
taletilbud der barn og unge kan snakke om 
utfordringer i hverdagen. I 2013 besvarte fri
villige i Kors på halsen 14.656 henvendelser. 

Mange barn og unge i Norge får ikke den 
hjelpen de trenger med leksene hjemme. I 
2013 tilbød Røde Kors leksehjelp på 99 ste
der rundt om i hele landet, og 1.260 frivillige 
bidro med å gi leksehjelp til 6.446 barn og 
unge. 

Røde Kors har utviklet Gatemegling som en 
metode for å forebygge vold og konflikter 
blant unge. Aktiviteten etableres på stadig 
nye steder i Norge, og er nå i gang i ni dis
trikter i landet. Røde Kors opplever også en 



11

ÅRSRAPPORT 2013

økende interesse fra andre lands Røde Kors
foreninger, og har innledet et samarbeid 
med flere andre land, blant annet Danmark, 
Romania, Libanon og Belize. I 2013 fikk 722 
ungdommer opplæring i Gatemegling.

Med utgangspunkt i en intern evaluering fra 
2012, vedtok Røde Kors’ landsstyre i 2013 at 
aktiviteten Nattevandring skal være en 
nasjonal kjerneaktivitet. Per i dag har Natte
vandring ca. 40 aktive grupper med nær
mere 2.000 frivillige. 

I 2013 opprettet Røde Kors sammen med 
Kirkens Bymisjon, et akutt overnattings
tilbud for fattige tilreisende i Oslo. Bakgrun
nen for tiltaket var den prekære humanitære 
situasjonen for bostedsløse tilreisende i 
byen, samt sprengt kapasitet ved eksiste
rende hjelpetiltak. Prosjektet ble finansiert 
av tilskudd fra Justis og beredskapsdeparte
mentet. De overordnede erfaringene fra til
taket har vært svært gode. Det ble registrert 
totalt 16.520 overnattinger fordelt på 1.279 
enkeltpersoner i 2013. Over 250 frivillige 
bisto i driften av tiltaket.

I 2013 har Helsesenteret for papirløse, som 
Røde Kors drifter sammen med Kirkens 
Bymisjon, fokusert spesielt på psykisk helse, 
gruppebehandling og psykososial støtte. 
Senteret registrerte 1.051 pasienter i 2013, 
en økning på 14 prosent i forhold til 2012. 
151 frivillige var tilknyttet senteret. 

Å skulle vitne etter å ha opplevd eller sett 
en kriminell handling, kan føles både van
skelig og krevende. En vitnestøtte fra Røde 
Kors kan være svært verdifull i en slik situa
sjon ved å gi medmenneskelig støtte, veiled
ning og praktisk hjelp. I 2013 mottok 9.500 
personer vitnestøtte fra Røde Kors, og 370 
frivillige fra Røde Kors var vitnestøtter. Dom
stoladministrasjonen har offentliggjort en 
landsomfattende undersøkelse som blant 
annet viser at Røde Kors’ vitnestøtteordning 
benyttes mest av vitner mellom 16 og 25 år. 

RØDE KORS UNGDOM
Røde Kors Ungdom er Norges største huma
nitære ungdomsorganisasjon som driver 
aktivitet direkte med unge som målgruppe. 
I tillegg deltar Røde Kors Ungdom i andre 
Røde Korsaktiviteter og aksjoner. Røde Kors 

Ungdom har et eget demokrati og er repre
sentert på alle nivåer i organisasjonen med 
lokale grupper over hele landet.

I mars ble kampanjen «Jeg er ENsom bryr 
meg» lansert med mål om å hindre og lin
dre ensomhet blant unge. Under kampan
jen ble over 4.000 kontrakter med egen 
samvittighet underskrevet og mange unge 
ble invitert inn til møteplasser for å delta på 
aktivitet og få nye venner. 

På migrasjonsfeltet har Røde Kors Ungdom 
arrangert rollespillet «På Flukt» fordelt på 
19 aktiviteter for over 1.585 ungdommer, i 
tillegg til å gjennomføre aktiviteter på asyl
mottak. I aprilmai gjennomførte Røde Kors 
Ungdom kampanjen «One night stand» for 
å spre kunnskap om beskyttelse fra seksu
elt overførbare infeksjoner blant russen i 
Norge. Verdens Aidsdag ble også markert 
i 20 lokallag for å hindre stigmatisering av 
Hivsmittede. 

Røde Kors Ungdom forvalter midler til lokal 
aktivitet gjennom Frifondordningen. Videre 
fordelte Røde Kors Ungdom i underkant av 
1,7 millioner kroner til 31 lokalforeninger for 
støtte til lokal humanitær aktivitet. 

I 2013 utvekslet Røde Kors Ungdom ung
domsdelegater med Nepal, Colombia og 
Zimbabwe. Ungdomsdelegatprogrammet 
bygger kapasitet hos unge frivillige og løfter 
dem inn i beslutningsprosesser.

INTERNASJONALT ARBEID
Nyhetsbildet i 2013 var særlig preget av 
konflikten i Syria og tyfonen på Filippinene. 

• Konflikten i Syria tilspisset seg og bruk 
av kjemiske våpen gjorde de menneske
lige lidelsene enda mer ekstreme. Norges 
Røde Kors støtter Syria Røde Halvmåne, 
International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC) og Interna
tional Committee of the Red Cross (ICRC), 
både inne i Syria og i nabolandene Jor
dan, Libanon, Tyrkia og Irak. Høsten 2013 
bygde Norges Røde Kors et feltsykehus 
sammen med Finlands, Tysklands og 
Canadas Røde Kors i Jordan. Sykehuset er 
del av en planlagt flyktningleir som skal 
ta imot syriske flyktninger når den eksis

terende leiren Za’atari vil nå sin maksi
mumskapasitet. 

• Naturkatastrofene som rammet Filippi
nene har også vært et prioritert område 
for Norges Røde Kors. Filippinene ble offer 
for både jordskjelv og flere orkaner før 
supertyfonen Haiyan (Yolanda) rammet 
i november 2013. Umiddelbart etterpå 
sendte Norges Røde Kors ut to feltsyke
hus, og planlegger for innsats over flere 
år i samarbeid med Filippinene Røde Kors. 
Engasjementet i Norge har vært veldig 
stort, og nærmere 40 millioner kroner 
har blitt samlet inn i tillegg til støtte fra 
Utenriksdepartementet (UD). 

I siste halvår av 2013 ble det erfart et økt 
konfliktnivå i SørSudan. Av den grunn 
sendte Røde Kors i samarbeid med ICRC, 
helsepersonell til landet. Sikkerhetssitua
sjonen gjorde at langtidsdelegater i IFRC 
og Partner National Society, PNS (inkludert 
Norges Røde Kors) forlot landet. 

Norges Røde Kors fortsetter å være en sen
tral partner for norske myndigheter i det 
internasjonale arbeidet. I 2013 mottok Røde 
Kors totalt 647,5 millioner kroner fra UD 
(inkludert administrasjonstilskudd på 22,3 
millioner NOK). Dette er rekordhøy støtte 
fra UD til Røde Kors sitt arbeid (økning på 
22 prosent fra 2012). 436 millioner kroner av 
disse gikk til ICRC sitt arbeid. I tillegg inngikk 
vi en ny fire års rammeavtale med NORAD, 
og økte den årlige rammen fra 60 millioner 
kroner til 78 millioner kroner (inkludert 8 
millioner kroner fra UD som kanaliseres 
gjennom NORAD til programmer i Pakistan 
og SørSudan). 

I 2013 hadde Norges Røde Kors fire ulike 
treårige samarbeidsavtaler med UD. Sam
arbeidsavtalen om katastrofeforebygging, 
om Afghanistan, om mine og våpenarbei
det, samt en mindre avtale om «Health Care 
in Danger». Til sammen gir disse fire avta
lene 121,6 millioner kroner årlig til Røde 
Kors’ arbeid i perioden 201214. Avtalene er 
meget viktige for å sikre langsiktige resulta
ter i programarbeidet. 

Norges Røde Kors har også i 2013 fått 10 
millioner kroner i støtte fra ECHO (European 
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Community Humanitarian Office) til ulike 
prosjekter, fortrinnsvis i LatinAmerika. 

Mange katastrofer når ikke gjennom i det 
norske nyhetsbildet. Røde Kors har en egen 
nødhjelpsreserve på 10 millioner årlig for 
raskt og uavhengig å kunne bidra i nød
hjelpsoperasjoner. Eksempler på operasjo
ner som ble støttet i 2013 er: 

• Syklon og jordskjelv på Filippinene
• Flom i Madagaskar
• Bangladesh syklon
• Flom i Sudan
• Tyfon i Vietnam
• Flyktninger og internt fordrevne personer 

fra krisen i Den sentralafrikanske 
 Republikk
• Krisen i Syria
• NordKorea, matsikkerhet

I løpet av 2013 var det totalt 142 delegater 
(65 menn og 77 kvinner) ute på kortere eller 
lengre oppdrag fra Norges Røde Kors. Det 
er en økning på 46 prosent, i stor grad på 
grunn av utsendelsene til sykehusene på 
Filippinene. 

Rammeverket for sikkerhetsarbeidet inter
nasjonalt er videreført i 2013. Det omfat
ter nå delegater som har norsk kontrakt, 
ungdomsdelegater og alle ansatte i Norges 
Røde Kors hovedkontor og distrikter som 
reiser på feltbesøk. Videre arbeides det med 
å styrke kvalitetssikringen av internasjonale 
programmer, der vi også samarbeider med 
andre nasjonalforeninger og IFRC. Hand
lingsplan for å avdekke og minimere mislig
hold og korrupsjon er vedtatt i 2012 og fulgt 
opp i 2013 – blant annet gjennom styrket 
opplæring og controllerreiser til prosjekter 
i Libanon, Kina, Cuba, Madagaskar, Americas 
regionalt, Pakistan, Mongolia og Kenya.

Røde Kors har gjennom ulike prosjekter 
arbeidet med voldsforebygging, spesielt i 
LatinAmerika. Målsettingen er å forebygge 
urban vold gjennom å skape positiv forand
ring i adferd hos barn og ungdom. Norges 
Røde Kors har støttet det internasjonale IFRC 
arbeid med å lage et strategisk rammeverk 
for inkludering av kjønn og mangfoldsper
spektivet. Formålet er å gi konkret, strategisk 
retning for å sikre at aktiviteter er ikkediskri

minerende og for å fremme likestilling mel
lom kjønnene og respekt for mangfold. Røde 
Kors har en egen handlingsplan for integre
ring av kjønnsperspektivet i alle aktiviteter 
for perioden 20092014. 

17 av 19 distrikter har hatt pågående sam
arbeid i Europa, Midtøsten og Afrika. Det 
er et uttalt mål at alle distrikter skal ha et 
internasjonalt distriktssamarbeid for at 
frivillige skal kunne utveksle erfaringer på 
tvers av nasjonalforeninger. Årssamlingen 
om distriktssamarbeid ble gjennomført på 
Gardermoen i oktober med representanter 
for 15 distrikter, i tillegg til landsstyret og 
ansatte fra hovedkontoret. 

MEDIEARBEID OG POLITISK 
 PÅVIRKNING

En viktig del av Røde Kors’ mandat er huma
nitært påvirkningsarbeid. Vi har et ansvar for 
å sikre at humanitære utfordringer blir satt 
på agendaen både i det norske samfunnet 
og den internasjonale Røde Korsbevegel
sen. 

I 2013 var det stortingsvalg. For Røde Kors 
var det viktig at humanitære utfordringer 
ble diskutert i valgkampen. Psykisk helse 
for barn og unge var et sentralt politisk 
tema både i Arendalsuka og resten av valg
kampen. Dette bidro til å sette fokus på 
nødvendige tiltak fra myndigheter og sivil
samfunnet. 

Røde Kors mottok i 2013 ca. 20 millioner 
kroner i statlige midler til nasjonale kjerne
aktiviteter, samt ca. fem millioner kroner fra 
ulike stiftelser. Behov for midler til etablering 
og styrking av kjerneaktiviteter lokalt gjør 
at Røde Kors arbeider stadig mer målrettet 
med å få ekstern økonomisk støtte. 

Røde Kors har i 2013 også inngått og fornyet 
en rekke intensjons og samarbeidsavtaler 
med både offentlige og ideelle organisa
sjoner om faglig samarbeid og drift av ulike 
omsorgstiltak. Røde Kors har løpende sam
arbeid med blant annet Integrerings og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Helsedirek
toratet, Politiets Utlendingstjeneste, Dom
stolsadministrasjonen og Kirkens Bymisjon. 
Nye samarbeidspartnere av 2013 er Mental 
helse og Rådet for psykisk helse. 

Regjeringen gjennomførte i 2013 en utred
ning av spillemidler som går til samfunns
nyttige og humanitære organisasjoner. 
Røde Kors andel av spillemidlene er helt 
avgjørende for at organisasjonen skal kunne 
opprettholde sin nasjonale frivillige innsats 
innen samfunnssikkerhet og beredskap. Vi 
registrerte med glede at regjeringen konklu
derte med at denne beredskapen er så viktig 
at den prosentandelen beredskapsorganisa
sjonene har i tippenøkkelen bør fortsette. 
Det er nå opp til den sittende regjering og 
storting å fatte en endelig beslutning.

Røde Kors gjennomførte, i samarbeid med 
Forsvarsdepartementet, en undersøkelse for 
å kartlegge soldaters kunnskap og holdning 
til internasjonal humanitær rett (IHR). Under
søkelsen er den tredje i rekken av undersø
kelser som har blitt gjennomført siden 2004, 
og selv om resultatene er positive ble det 
også avdekket områder hvor Forsvaret bør 
styrke både kunnskapen og holdninger til 
humanitærretten. Dette vil bli fulgt opp 
gjennom det etablerte samarbeidet mel
lom Forsvaret og Røde Kors, blant annet 
gjennom praktisk trening under øvelser. 

Røde Korsbevegelsen møttes i november i 
Australia for å diskutere overordnede huma
nitære utfordringer og en felles Røde Kors 
og Røde Halvmåne tilnærming til disse. For 
Røde Kors i Norge var det spesielt viktig at 
det ble fattet forpliktende planer for beve
gelsens fremtidige arbeid innenfor atomvå
pen.

Det var 31.785 artikler med omtale av Røde 
Kors i norske medier i 2013. Mest omtalt 
var Røde Kors i april som følge av påske
beredskapen, under valgkampen med ung 
ensomhet, i november som følge av tyfonen 
på Filippinene, og i desember som følge av 
Julesentralen (ensomhet) og Artistgallaen 
på TV2. Blant Røde Kors sine distrikter var 
Hordaland mest omtalt i hele 2013 med 
1.051 oppslag. Deretter fulgte Telemark 
(832) og Buskerud (782). 
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ØKONOMISKE HOVEDLINJER
Årsregnskapet omfatter den ideelle orga
nisasjonen Norges Røde Kors, som er en 
forening uten økonomisk vinning som 
formål. Konsernregnskapet omfatter foren
ingsregnskapet og datterselskapene Norges 
Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors Husene 
AS, Røde Kors Førstehjelp AS og Fairchance 
Norway AS. Organisasjonens hovedkontor 
er i Hausmannsgate 7 i Oslo.

Årsregnskapet omfatter ikke Røde Kors’ dis
triktskontor og lokalforeninger i Norge, da 
disse er selvstendige organisasjoner med 
egne vedtekter. I regnskapet fremkommer 
den delen av økonomien i distrikter og lokal
foreninger som gjelder overføringer fra Nor
ges Røde Kors. 

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på 
342 millioner kroner (inklusiv finansinntek
ter) for foreningen, og 342 millioner kroner 
når datterselskaper inkluderes. Overskud
det skyldes hovedsakelig meget positive 
finansinntekter som følge av utviklingen i 
aksjemarkedene. I tråd med strategien for 
finansplasseringen holdes bruken av finans
inntekter uendret.

Norges Røde Kors Sentrene AS har i 2013 et 
underskudd på 3,2 millioner kroner, og Røde 
Kors Førstehjelp AS et overskudd på 1,9 mil
lioner kroner. For Røde Kors Husene AS er 
resultatet tilnærmet null, ettersom det ikke 
er aktivitet i selskapet. 

Brutto midler anskaffet til humanitære for
mål i 2013 var 1.637 millioner kroner for for
eningen og 1.698 millioner kroner inkludert 
datterselskaper. Det var en økning i offent
lige tilskudd med 115 millioner kroner, herav 
105 millioner kroner til det internasjonale 
arbeidet. Røde Kors hadde i 2013 statsinn
tekter på 741 millioner kroner, herav 696 
millioner kroner til Røde Kors’ internasjonale 
arbeid. Finansinntektene var 331 millioner 
kroner, noe som var 196 millioner kroner 
høyere enn i 2012. 

I 2013 har Røde Kors samlet inn totalt 217 
millioner kroner fra medlemmer, private 
givere og næringslivet. Inkludert i dette 
beløpet er også medlemskontingent og 
inntekter fra pantelotteriet Panto. 

Inntektene fra næringslivet ble på totalt 88 
millioner kroner, medregnet Pantelotteri
inntektene som utgjorde 24 millioner. 43 
millioner kroner er fra inngåtte avtaler, og 
14 millioner er fra innsamlinger for Filip
pinene og Syria. I 2013 har Røde Kors hatt 
syv hovedpartnere: DNB, TINE, Det Norske 
Veritas, MøllerGruppen, Telenor, REMA1000 
og GlaxoSmithKline hvorav sistnevnte er ny 
i 2013.

Ved utgangen av året hadde Røde Kors 
125.850 betalende medlemmer som bidro 
med 36 millioner kroner i kontingenter. Den 
målrettede satsningen på å sikre oss økte 
og forutsigbare inntekter gjennom flere 
faste givere begynte å gi resultater. Antall 
faste givere ved årsskifte var 63.181. Dette 
er en økning med 48 prosent og den store 
veksten kom av en meget vellykket Artist
galla og satsing på rekruttering via ververe 
i felt. Samlede inntekter fra faste givere ble 
69 millioner kroner. Tyfonen på Filippinene 
preget høsten, og Røde Kors samlet inn over 
35 millioner kroner til arbeidet med denne 
katastrofen inkludert bidrag fra bedrifter. Vi 
har gjennom hele året jobbet for å samle 
inn mer penger til de som er rammet av den 
humanitære katastrofen i Syria og samlet i 
2013 inn 8 millioner kroner til dette. Totalt 
bidro private givere med nesten 153 millio
ner kroner til Røde Kors sitt arbeid nasjonalt 
og internasjonalt.

Røde Kors presenterer sitt årsregnskap for 
2013 etter aktivitet, i henhold til regnskaps
standard for ideelle organisasjoner. Forenin
gen Norges Røde Kors har i 2013 brukt 1.193 
millioner kroner til humanitært arbeid (1.224 
millioner kroner inkludert datterselskaper). 
Formålskostnadene utgjør 92,2 prosent av 
de samlede kostnadene i foreningen. Tilsva
rende tall var 93,4 prosent i 2012. 

Røde Kors brukte 31 millioner kroner til 
administrasjon av organisasjonen. Dette 
utgjør 2,4 prosent av de samlede kostna
dene. I tillegg til de rene administrasjons
kostnadene er det i 2013 fordelt 52 millioner 
kroner i felleskostnader som IKT, regnskap/ 
lønn, servicetorg og eiendom. 

Avkastningen av finansporteføljen gir et 
årlig bidrag til Røde Kors´ humanitære 
arbeid. Dette sikrer en stabil inntekt og 
langsiktig finansiering av humanitær akti
vitet. Det er verken innsamlede midler eller 
offentlig støtte som er plassert i finanspor
teføljen og avkastningen sikrer at vi kan 
ta ut 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 automatinntekter. 

Røde Kors hadde ved utgangen av året plas
sert 2.308 millioner kroner i markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler. Alle plasseringene 
er i verdipapirfond og er sammensatt med 
hensyn til sikkerhet, risikospredning og likvi
ditet. 

Midlene forvaltes i samsvar med landsstyrets 
vedtatte retningslinjer, blant annet at alle 
plasseringer i aksjefond er underlagt etiske 
regler. Røde Kors investerer ikke i selskaper 
som bryter internasjonale konvensjoner 
innen menneskerettigheter, arbeidsfor
hold, barnearbeid, på miljøområdet, og 
selskaper som bidrar til alvorlige krenkelser 
av individers rettigheter i krig eller konflikt
situasjoner. Videre eier ikke Røde Kors aksjer 
i selskaper som investerer i eller produserer 
våpen, tobakk, pornografi og alkohol. Det 
investeres heller ikke i selskaper som Statens 
pensjonsfond utland har trukket seg ut av. 
To ganger i året foretas det en ekstern gjen
nomgang 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 0,19 år og 
obligasjonsfondene på 4,62 år. Røde Kors 
har tilfredsstillende likviditet og det er ikke 
besluttet å innføre tiltak som endrer likvidi
tetsrisikoen.

PERSONAL OG MILJØ
Røde Kors har et partssammensatt arbeids
miljøutvalg, hvor også representanter fra 
bedriftshelsetjenesten deltar. Det er ver
neombud i alle verneområder med over 10 
årsverk. Bedriftshelsetjenesten er rådgiver i 
sykefraværsoppfølging og tilrettelegging av 
arbeidsplasser. 
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Sykefraværet i 2013 var på 4,6 prosent mot 
4,5 prosent i 2012. Sykefraværet er fordelt 
på 1,5 prosent korttidsfravær og 3,1 prosent 
langtidsfravær. Det har ikke vært skader eller 
ulykker knyttet til virksomheten. 

Det ble gjennomført en statusundersøkelse 
i 2012 for ansatte som et ledd i oppfølging 
av organisasjons og arbeidsmiljøunder
søkelsen fra 2011, knyttet til arbeidsgle
de, motivasjon, lederskap, samarbeid og 
arbeidsmiljø. Formålet er å bygge videre 
på organisasjonens sterke sider og å utvi
kle områder der det er rom for forbedring. 
Resultatene forelå i 2013 og viste en posi
tiv utvikling hvor arbeidsgleden hadde 
 steget fra 69 (av totalt 100) i 2011 til 71 (høy 
arbeidsglede) i 2012.

Røde Kors har 50 prosent kvinner i ledende 
stillinger. Det er ikke vesentlige forskjeller i 
lønnsplasseringer grunnet kjønn. Røde Kors 
oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke 
utlyste stillinger, uavhengig av alder kjønn, 
nasjonal eller etnisk bakgrunn og funksjons
evne. Arbeidsplassen tilpasses ved behov.

Sosial inkludering og mangfold er viktig for 
Røde kors, og dette er blant hovedsatsin
gene i langtidsprogram og hovedprogram. 
I 2013 er det arbeidet for å øke bevisst heten 
og engasjement blant frivillige og tillits
valgte. Målet er å ha frivillige, tillitsvalgte 
og ansatte som gjenspeiler befolkningen i 
samfunnet vi lever i og jobber for. 

Organisasjonen har nulltoleranse for korrup
sjon, 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. Det er vedtatt en egen klima
handlingsplan for Røde Kors med en rekke 
konkrete tiltak for å redusere klimaut
slippene fra Røde Kors’ virksomhet. 

FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapsloven § 33a 
bekreftes det at forutsetningene om fort
satt drift er til stede. Til grunn for antagel
sen  ligger resultatprognoser for å 2014 og 
Røde Kors’ langsiktige strategiske prognoser 
for årene fremover. Røde Kors er i en sunn 
 økonomisk og finansiell stilling. 

Landsstyrets godkjenning av årsberetningen 2013:

Oslo, 25. april 2014

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors 

 Hanne M Heggdal Svein Erik Aasen
 Visepresident Visepresident

 Eva Brennvik Bitten Linge

 Gøran Simonsen Svein Otto Jacobsen

 Berit Olsen Charlott Nordström

 Karin Landhjem Haugo Ole Gladsø

 Audun Tron Morten Støldal

 Snorre Gundersen Hanne Gunn Røraas

 ToneSissel Kise Gerd Louise Molvig

Åsne Havnelid
Generalsekretær
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Alle beløp i NOK 1 000
 KONSERN FORENING
 2013 2012  Note 2013 2012

   ANSKAFFELSE AV MIDLER 
 35 986  36 765  Medlemsinntekter  35 986  36 765
 741 949  627 249  Tilskudd - offentlig 1 741 949  627 249
 290 830  228 017  Tilskudd - andre 2 290 830  228 017
 193 958  133 612  Innsamlede midler og gaver 3 192 445  132 114
   Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:
 46 228  52 723  - operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4 19 773  25 050
 57 128  50 856  - aktiviteter som skaper inntekter  24 772  21 064
 331 053  135 342  Finans- og investeringsinntekter  331 032  134 988
 147  150  Andre inntekter  147  150

 1 697 277  1 264 715  BRUTTO MIDLER ANSKAFFET TIL HUMANITÆRE FORMÅL   1 636 933  1 205 398

   FORBRUKTE MIDLER 5, 9, 10, 11
   Kostnader til anskaffelse av midler 6, 8
 57 856  43 004  - kostnader til innsamlinger 6, 8 57 856  43 004
 42 463  40 277  - andre kostnader til anskaffelse av midler  12 651  12 409
   Kostnader til formålet:
 0  28  - gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av org. formål  0  28
   - kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org. formål 7
   2.1 Forebygger og responderer for å redde liv
 562 726  487 327   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  562 726 487 327
 4 676  6 662   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  4 676 6 662
 121 233  97 628   Kostnader til aktiviteter  121 233 97 628
   2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag
 88 881  88 405   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  88 881 88 405
 17 720  16 958   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  17 720 16 958
 25 171  22 790   Kostnader til aktiviteter  25 171 22 790
   2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold   
 0  0   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger   0
 15 605  12 201   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  15 605 12 201
 38 388  38 461   Kostnader til aktiviteter  7 854 9 754
   3.1 Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RK-foreninger   
 35 054  43 201   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  35 054 43 201
 42 426  35 860   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  42 426 35 860
 42 718  48 996   Kostnader til aktiviteter  42 718 48 996
   3.2 Forebygge og redusere sårbarhet gjennom hum påvirkningsarbeide
 0  0   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger   0
 0  75   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger   75
 31 568  27 113   Kostnader til aktiviteter  31 568 27 113
   3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon
 10 318  8 422   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  10 318 8 422
 100 108  89 666   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  100 108 89 666
 87 207  76 414   Kostnader til aktiviteter  87 207 76 414
 31 073  25 003  Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 8 31 073  21 503

 1 355 190  1 208 492  SUM  1 294 845  1 148 417

 342 087  56 222  ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  342 087  56 980

   TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
   Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner  37 193  -27 234
   Annen formålskapital  304 895  84 214

   SUM DISPONERT  342 087  56 980

AKTIVITETSREGNSKAP
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BALANSE PR 31.12

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING

 2013 2012  Note 2013 2012

   EIENDELER 

   Anleggsmidler 

   Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

 25 273 404 Immaterielle eiendeler  0 0

 260 591 264 240 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 13 260 591 264 240

 21 439 24 081 Driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler 13 20 038 22 646

 307 303 288 725 Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler  280 629 286 886

   Finansielle anleggsmidler

 0 0 Investeringer i datterselskaper 14 28 500 3 500

 42 170 42 170 Investeringer i aksjer og obligasjoner 15 42 170 42 170

 448 1 596 Andre langsiktige fordringer 16 2 848 3 996

 42 618 43 766 Sum finansielle anleggsmidler  73 518 49 666

 349 921 332 491 Sum anleggsmidler    354 147 336 552

   Omløpsmidler

 21 100 29 875 Varelager 17 19 179 28 585

 28 587 39 104 Kundefordringer  24 326 31 084

 40 245 13 976 Andre fordringer 18 39 842 21 138

 2 308 186 2 057 591 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 19 2 308 186 2 057 591

 253 602 137 891 Kontanter, bankinnskudd og lignende 20 242 026 119 319

 2 651 719 2 278 437 Sum omløpsmidler    2 633 558 2 257 716

 3 001 640 2 610 927 SUM EIENDELER    2 987 705 2 594 268

   FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 

   Formålskapital

 274 334 236 081 Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner 21 274 334 236 081

 2 552 714 2 247 820 Annen formålskapital  21 2 540 644 2 235 749

 2 827 048 2 483 901 Sum formålskapital  2 814 978 2 471 831

 807 1 461 Langsiktig gjeld 22 207 861

   Kortsiktig gjeld

 53 459 49 226 Leverandører  48 707 43 298

 15 068 17 189 Skyldig offentlige avgifter  13 378 15 273

 58 882 32 143 Ubrukte statsmidler 1 58 882 32 143

 46 377 27 007 Annen kortsiktig gjeld 23 51 554 30 862

 173 786 125 565 Kortsiktig gjeld  172 521 121 576

 174 592 127 026 Sum gjeld    172 728 122 437

 3 001 640 2 610 927 SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   2 987 705 2 594 268
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Landsstyrets godkjenning av årsregnskapet 2013

Oslo, 25. april 2014

 Hanne M Heggdal Svein Erik Aasen Eva Brennvik Bitten Linge

 Visepresident Visepresident

 Gøran Simonsen Svein Otto Jacobsen Berit Olsen Charlott Nordström

 Snorre Gundersen HanneGunn Røraas ToneSissel Kise Gerd Louise Molvig

Åsne Havnelid
Generalsekretær

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

 Karin Landhjem Haugo Ole Gladsø Audun Tron Morten Støldal
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING

 2013 2012   2013 2012

 342 086 56 222 Årets aktivitetsresultat  342 087 56 980

   POSTER I AKTIVITETSREGNSKAPET SOM  
   IKKE HAR DIREKTE LIKVIDITETSEFFEKT

 10 994 11 660 + avskrivninger, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger  10 284 10 847

 0 0 +/- tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler  0 0

 10 994 12 405 Sum  10 284 10 847

   INVESTERINGER, AVHENDELSER OG FINANSIERING

 -29 739 -7 328 - anskaffelse av andre varige driftsmidler  -4 188 -10 187

 -160 0 + salgssum ved avhendelse av andre varige driftsmidler  160 0

 0 0 +/- netto investering/avhendelse i plasseringer   -25 000 0

 1 148 1 215 + tilbakebetaling utlån, langsiktige og kortsiktige  1 148 1 215

 -654 -8 901 - tilbakebetaling av langsiktig gjeld   -655 -9 501

 -29 405 -15 014 Sum  -28 534 -18 473

   ANDRE ENDRINGER

 -15 752 -5 375 +/- endringer i kundefordringer og andre fordringer  -11 946 -7 702

 48 221 9 749 +/- endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  50 946 8 231

 8 775 101 +/- endring varelager  9 406 801

 -265 -198 +/- endring andre tidsavgrensninger    1 059 7 963

 40 979 4 277 Sum  49 465 9 293

 364 653 -125 728 SUM LIKVIDITETSENDRINGER GJENNOM ÅRET  373 302 58 647

 2 195 482 2 262 977 + Likviditetsbeholdning 1.1.  2 176 909 2 118 263

 2 560 135 2 137 248 = Likviditetsbeholdning 31.12.  2 550 212 2 176 910

      

   Likviditetsbeholdning inkluderer kontanter, bankinnskudd og finansielle 
   omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi.
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapsloven og foreløpig regnskapsstandard for 
ideelle organisasjoner.  

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsernregnskapet omfatter foreningsregn-
skapet og datterselskapene, Norges Røde 
Kors Sentrene AS, Røde Kors Husene AS, Røde 
Kors Førstehjelp AS og Fairchance Norway AS. 
Konsern regnskapet er utarbeidet som om kon-
sernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og 
mellomværende mellom selskapene i konsernet 
er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet 
etter ensartede prinsipper, ved at datterselska-
pet følger de samme regnskapsprinsipper som 
morselskapet. 

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsern-
regnskapet basert på morselskapets anskaffel-
seskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiser-
bare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som 
oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi 
på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut 
over hva som kan henføres til identifiserbare 
eien deler og gjeld balanseføres som goodwill. 
Merverdier i konsernregnskapet avskrives line-
ært over de oppkjøpte eiendelenes forventede 
levetid.

DATTERSELSKAPER/TILKNYTTET SELSKAP
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vur-
deres etter kostmetoden i foreningsregnskapet 
og tilknyttede selskaper vurderes etter kost-
metoden i konsernregnskapet. Investeringen 
er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med 
mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det 
er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når ver-
difall skyldes årsaker som ikke kan antas å være 
forbigående og det må anses nødvendig etter 
god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert 
når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til 
stede. 

INNTEKTSFØRING
Medlemsinntekter regnskapsføres når de mot-
tas. Offentlige tilskudd som det knytter seg 
betingelser til inntektsføres i takt med forbruk 
av midler knyttet til den støttede aktivitet. Ikke 
inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen 
som en forpliktelse under Ubrukte statsmidler. 
Tilskudd og gaver fra andre givere og opptjente 

inntekter fra aktiviteter inntektsføres når orga-
nisasjonen har juridisk rett til tilskuddet eller 
gaven, og verdien kan måles pålitelig. Verdien 
av innsamlede midler og gaver måles til virkelig 
verdi på mottakstidspunktet. 

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

Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter pos-
ter som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til 
varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Første års av-
drag på langsiktig gjeld er klassifisert som lang-
siktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffel-
seskost og virkelig verdi. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 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 av-
setning til dekning av påregnelig tap.

VARELAGER
Varelageret vurderes til laveste verdi av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. 

VARIGE DRIFTSMIDLER OG RETTIGHETER
Varige driftsmidler og rettigheter balanseføres 
og avskrives lineært over eiendelens forventede 
levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kost-
nadsføres løpende under driftskostnader, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges drifts-
midlets kostpris og avskrives i takt med drifts-
midlet.

MARKEDSBASERTE FINANSIELLE 
 OMLØPSMIDLER

Alle disse finansplasseringene er i likvide penge-
markeds-, obligasjons- og aksjefond der det stil-
les daglige kurser som er notert i aktivt marked, 
hovedsakelig notert på Oslo Børs.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vur-
deres 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 tilbake 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 
Pensjonsordningen Norges Røde Kors har i 
 Statens Pensjonskasse fremstår for de ansatte 
som en såkalt ytelsesplan, dvs. at de har et krav 
på en fremtidig pensjon basert på bl.a. opptje-
ningstid og lønn på pensjoneringstidspunktet. 
Det foreligger dermed for arbeidsgiver i prin-
sippet en forpliktelse overfor de ansatte til å yte 
denne pensjonen. Statens Pensjonskasse har ikke 
tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til at det lar 
seg gjøre å beregne en slik forpliktelse, og såle-
des behandles ordningen som en ytelsesplan 
regnskapsmessig. Etter anbefalt praksis i Norge 
kan slike pensjonsplaner i dette tilfellet behand-
les som en tilskuddsplan regnskaps messig, som i 
praksis vil si at periodens pensjonskostnad er lik 
periodens tilskudd. 

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjons-
ordning etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon. Foreningens pensjonsordning oppfyller 
kravene etter denne loven.

EIENDELER OG GJELD I  
UTENLANDSK VALUTA

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

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstilling utarbeides etter indi-
rekte metode. Likviditetsbeholdning inkluderer 
kontanter, bankinnskudd og finansielle omløps-
midler 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 2013 2012

Utenriksdepartementet 617 920 524 234
Norad 78 570 64 959
Justisdepartementet 12 687 7 500
Barne, ungdom og familiedepartementet 4 004 3 359
 -herav tilskudd fra Fordelingsutvalget (FUV) 1 504 1 359
Fredkorpset 2 809 2 210
Landsrådet for barn og ung.org (LNU) 71 114
Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 1 553 1 545
Helsedirektoratet/helsedepartementet 6 873 6 865
Forsvarsdepartementet 157 50
Lotteri- og Stiftelsestilsynet 15 143 11 913
Echo  3 758
Andre   2 162 739

Totalt 741 949 627 249

Tilskuddene tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene.
Av mottatte statsmidler er det pr 31.12.2013 TNOK 58 882 
(TNOK 32.143 pr 31.12.2012). Disse forventes inntektsført i 2014 basert på pågående aktiviteter.

NOTE 2 - TILSKUDD ANDRE         KONSERN OG FORENING

Alle beløp i NOK 1 000 2013 2012
Lotteri- og stiftelsestilsynet 264 611 215 159
Tilskudd fra søsterforeninger 11 283 999
Echo 8 254 1 812
Helse og rehabilitering 4 498 2 644
Landsrådet for barn og ung.org (LNU) 1 791 1 705
IFRC/ICRC 7 4 787
Andre 387 912

Totalt 290 830 2228 018

NOTE 3 - INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER

 Konsern Forening
Alle beløp i NOK 1 000 2013 2012 2013 2012

Bundne bidrag 86  359  86  359 
Legater 757  7  757  7 
Frie gaver/bidrag 13 741  10 231  12 354  8 735 
Giverprogram 69 121  55 710  69 121  58 410 
Næringslivsavtaler 44 830  33 065  44 830  33 065 
Innsamlinger 50 767  17 593  50 767  14 893 
Minnegaver 289  108  289  108 
Gaver i form av tjenester og varer 5 342  5 058  5 342  5 058 
Arv 8 898  11 481  8 898  11 481 
Investeringsstøtte 126  0  0  0 

Sum 193 958   133 612  192 445 132 114 
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NOTE 4 - INNTEKTER SOM OPPFYLLER ORGANISASJONENS FORMÅL

 Konsern Forening
Alle beløp i NOK 1 000 2013 2012 2013 2012

Inntekt fra Nettbutikk 3 879 3 403 3 879 3 403
Annonseinntekter 909 1 064 909 1 064
Deltageravgift 1 602 1 920 1 602 1 920
Leieinntekter 12 658 11 982 12 658 11 982
Royalty 354 602 354 602
Andelsinntekter/salg av utstyr utenlandsarbeid 71 699 71 699
Salgsinntekter primærkunder  26 454 27 673 0 0
Julekampanjen  varesalg 0 451 0 451
Reiseprovisjoner 43 58 43 58
Andre inntekter 257 4 870 257  4 870

Totalt  46 228  52 723 19 773  25 050

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

 2013 2012

Servicetorg/HR 10 564 10 446  
Eiendomsdrift 9 939 13 873  
IKT 20 081 18 593  
Økonomifunksjon 11 508 8 995  

Sum 52 093 51 908  

Felleskostnader  Servicetorg/HR  Eiendom  IKT  Økonomifunk.  Sum 

Totalt  10 564 9 939 20 081 11 508 52 092  

Kostnader til anskaffelse av midler 575 541 1 093 627 2 838 5,4 %
Kostnader til formålet:        
2.1 Forebygger og responderer for å redde liv 5 618 5 286 10 680 6 120 27 704 53,2 %
2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse 
 og livsgrunnlag 1 075 1 011 2 044 1 171 5 301 10,2 %
2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold 191 180 364 208 944 1,8 %
3.1 Bygger og utvikler sterke og 
 behovsrettede RK-foreninger 981 923 1 864 1 068 4 836 9,3 %
3.2 Forebygge og redusere sårbarhet 
 gjennom hum påvirkningsarbeide 258 242 490 281 1 270 2,4 %
3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig 
 organisasjon 1 612 1 517 3 065 1 756 7 951 15,3 %
Administrasjonskostnader 254 239 482 276 1 250 2,4 %

Totalt  10 564 9 939 20 081 11 508 52 093 100,0 %
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NOTE 6 - KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Kostnader til innsamlinger 2013  2012  2013  2012

Innsamling og gaver 50 342 36 264 50 342 36 264
Andel felleskostnader 11 549  6 740 11 549  6 740

Sum 61 891 43 004 61 891 43 004

Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader medgått for å opprettholde medlemstall og tilslutning 10 658 10 270 10 658 10 270
Spill/Royalty 660 159 660 159
Andel stabsfunksjon 198 0 198 0
Utvikling/nye inntekter/annet 34 771 34 771
Kostnader i datterselskap 29 812 27 867 0  0
Andel felleskostnader 1 102  1 209 1 102  1 209

Sum 42 464 40 277 12 651 12 409

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

 2013 2012

Nasjonalt 33 221 35 072
Internasjonalt 646 318 545 465
Andel felleskostnader 9 096  11 080

Sum 688 635 591 617

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

 2013 2012

Nasjonalt 22 432 21 877
Internasjonalt 107 376 104 955
Andel felleskostnader 1 601  1 320

Sum 131 408 128 152
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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 insatte 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.

 2013 2012

Nasjonalt 22 346 20 865
Internasjonalt 0 0
Andel felleskostnader 813  1 090

Sum 23 159 21 955

   

 2013 2012

Sum hovedmål 1-3 843 202 741 725

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.

 2013 2012 2011  2010  2009

Sum adm kostnader 31 073 21 503 43 339 39 285 50 452
Sum forbrukte midler 1 294 845 1 148 417 1 244 408 1 106 864 1 098 150

Administrasjonsprosent 2,4 % 1,9 % 3,5 % 3,5 % 4,6 %

      
Kostnader til formålet 1 193 264 1 071 473 1 146 435 1 002 409 996 167
Sum forbrukte midler 1 294 845 1 148 417 1 244 408 1 106 864 1 098 150

Formålsprosent 92,2 % 93,3 % 92,1 % 90,6 % 90,7 %

Innsamlingsprosent: 2013 2012 2011 2010 2009

Medlemsinntekter      32 356
Innsamlede midler og gaver  192 445 132 114 200 627 228 574 105 403
Sum innsamlede midler 192 445 132 114 200 627 228 574 137 759
* Kostnader til anskaffelse av midler 70 508 55 414 54 633 57 901 59 350
Andre kostnader til anskaffelse enn innsamlingskostn. -12 651 -12 409 -5 907  5 763
Kostnader til innsamling av midler 57 856 43 004 48 726 57 901 53 587
Netto innsamlede midler 134 588 89 110 151 901 170 673 84 172

Innsamlingsprosent 69,94 % 67,45 % 75,71 % 74,67 % 61,10 %
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NOTE 9 - ARTSINNDELING

Alle beløp i NOK 1.000

 KONSERN FORENING

 2013 2012  Alle beløp i NOK 1 000 2013 2012

   Inntekter 
 741 949  627 249  Tilskudd - offentlig 741 949  627 249 
 290 830  228 017  Tilskudd - andre 290 830  228 017 
 193 958  133 612  Gaver og bidrag 192 445  132 115 
 139 489  140 495  Annen driftsinntekt 80 678  83 030 

 1 366 225  1 129 373  Sum inntekter 1 305 901  1 070 411 

   Kostnader
 60 271  44 595  Varekostnad 36 697  19 351 
 230 530  220 216  Lønnskostnad 205 574  197 147 
 10 994  11 660  Avskrivninger 10 284  10 847 
 0  0  Nedskrivninger 0  0 
 172 432  142 453  Annen driftskostnad 161 325  135 005 
 877 834  788 778  Kontante bidrag  877 834  788 778 

 1 352 061  1 207 702  Sum kostnader 1 291 714  1 151 128 

 14 164  -78 329  Driftsresultat 14 186  -80 717 

 4 737  2 767  Renteinntekter  4 518  2 413 
 326 514  132 575  Verdiendring finansielle omløpsmidler 326 514  132 575 
 0  0  Nedskrivning aksjer/ansvarlig lån 0  -3 473 
 3 329  791  Rentekostnader  3 131  764 

 327 922  134 551  Netto finansposter 327 901  137 697 

 342 086  56 222  Årsresultat  342 087  56 980 

   Disponering av årsresultat  
   Overføring til/fra FK m/ekst restr 37 193  -27 234 
   Overføring til annen formålskapital 304 895  84 214 

   Sum disponert 342 087  56 980 

NOTE 10 - ANTALL ÅRSVERK KONSERN FORENING
 2013 2012 2013 2012

Antall årsverk-fast ansatte 267 241 207 207
Antall årsverk-midlertidig ansatte 45 43 18 40

Totalt 312 284 225 247

Gjennomsnittlig årsverk på distriktskontorene utgjorde hhv 204/19 fordelt på fast/midlertidig (disse er ikke inkludert i tabellen ovenfor).

NOTE 11 - YTELSER TIL LEDELSEN

Alle beløp i NOK 1 000 

Ytelser til ledende personer GENERALSEKRETÆR LANDSSTYRET

Lønn 1 045 4
Pensjonsutgifter 23 0
Annen godtgjørelse 130 14

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Konsern Forening
Revisortjenester 790 591
Andre attestasjonstjenester 801 786
Skatte- og avgiftsrådgivning 14 14
Annen bistand 61 43

Alle beløp er eks. mva 1 666 1 434
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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 Kors-foreningene, 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 må-
nedlig for lønnskostnader. Videre mottar distriktskontorene andel probono av fellestjenester som sentralbord, IKT, HR, regnskap og lønn. 

 2013  2012

Fra IFRC
Direkte tilskudd til internasjonale aktiviteter 0 3 141

Gave varer til internasjonalt program (probono)

Til IFRC
Tilskudd til ulike programmer 147 458 117 904
Kontingent  7 458 7 748

Fra Røde Kors distriktskontor
Gaver til katastrofer 1 968 396
Dekning av lønn/reisekostnader  83 732 73 962

Til Røde Kors distriktskontor
Utlegg lønn/reisekostnader 83 732 73 962
Rammeoverføringer 66 748 60 219
Leverte tjenester (probono) 21 588 18 770
Videreformidling til Ferie For Alle 9 266 8 477
Støtte til diverse lokal aktivitet 10 348 9 576
Støtte omsorgsaktiviteter 9 373 7 599
Overføring vedrørende Røde Kors-telefonen 4 200 4 000
Støtte til beredskaps- og hjelpekorpsarbeidet 2 641 3 885
Overføring andel medlemskontingent 4 899 2 397
Videreformidling av næringslivsstøtte  3 092 3 716
Videreformidling fra ExtraStiftelsen 1 364 1 953
Støtte til barneaktiviteter 4 720 4 288
Støtte til ungdomsdelegater 605 491

Fra lokalforeninger
Gaver til katastrofer 8 430 886

Til lokalforeninger
Overføring andel medlemskontingent 21 813 24 652
Støtte til beredskaps- og hjelpekorpsarbeidet 2 035 2 106
Støtte til diverse lokal aktivitet
Overføring andel Panto 8 566 4 822
Støtte omsorgsaktiviteter 2 515 2 022
Videreformidling fra FriFond 1 635 1 584
Støtte til barneaktiviteter 555 843
Videreformidling fra ExtraStiftelsen 1 225 451
Videreformidling av næringslivsstøtten 351 0

Til datterselskap
Kjøp av opphold ved senterne og førstehjelpsprodukter 1 674 2 524

Fra datterselskap
Eiendom i gave  3 434
Kontantandel overtagelse av datterselskap  7 553
Husleie, telefoni og renter 2 618 2 629

Fra Norges Røde Kors Humanitære fond
Tilskudd til formål 660

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  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 1.1 656  320 127  123 277  17 265  140 542  461 325 
Tilgang i året 25 000  0  3 843  895  4 739  29 739 
Avgang i året 0  0  0  -160  -160  -160 

Anskaffelseskost 31.12 25 656  320 127  127 120  18 000  145 121  490 904 

Akkumulerte avskrivninger 1.1 251  55 031  100 936  12 031  112 967  168 249 
Årets ordinære avskrivninger 131  3 649  5 964  1 250  7 215  10 994 
Akk.avskr. avgang 0  0  0  0  0  0 

Akkumulerte avskrivninger 31.12 382  58 680  106 900  13 281  120 182  179 243 

Akkumulerte nedskrivninger 1.1 0  856  3 500  0  3 500  4 356 
Reversering nedskrivninger 0  0  0  0  0  0 

Akk. nedskrivninger 31.12 0  856  3 500  0  3 500  4 356 
Bokført verdi 31.12 25 273  260 591  16 720  4 719  21 439  307 305 

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. 318 246  113 664  15 279  128 943  447 189 
Tilgang i året  3 680  507  4 188  4 188 
Avgang i året 0   -160  -160  -160 

 
Anskaffelseskost 31.12 318 246  117 344  15 626  132 971  451 217 

Akkumulerte avskrivninger 1.1 54 006  92 307  10 491  102 798  156 804 
Årets ordinære avskrivninger 3 649  5 578  1 057  6 636  10 284 
Akk.avskr. avgang 0  0  0  0  0 

 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 57 655  97 885  11 548  109 434  167 088 
Årets nedskrivninger   0  0  0  0 

Akk. nedskrivninger 31.12 0  3 500  0  3 500  3 500 
Bokført verdi 31.12 260 590  15 958  4 078  20 037  280 630 

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

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

NOTE 14 - INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER 

Alle beløp i NOK 1.000
 Anskaffelses- Stemmeandel/ Kost- Balanseført Balanseført andel Resultatandel
Selskap år Eierandel pris 31.12.13 31.12.12 pr 31.12.13 2013

Norges Røde Kors Sentrene AS, 
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2004 100 % 13 281 2 000 2 000 5 306 -3 150

Røde Kors Husene AS, 
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2004 100 % 26 919 100 100 94 9

Røde Kors Førstehjelp AS, 
Sandbrekkveien 95, 5225 Nesttun 2008 100 % 5 000 1 400 1 400 2 062 1 900

Fair Chance Norway AS, 
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2013 100 % 25 000 25 000 0 24 998 -68

   70 200 28 500 3 500 32 460 -1 309
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NOTE 15 - AKSJER I ANDRE SELSKAPER
Alle beløp i NOK 1 000 Stemmeandel/ Ansk. Balanseført Balanseført
 Eierandel kost 31.12.13 31.12.12

Aksjer i andre selskaper
Aksjer i Norsk Pantelotteri AS 40 % 28 000  28 000  28 000 
Aksjer i ’De 10 Humanitære AS’ 13 % 15  15  15 
Aksjer i Ambulanseforum AS 44 % 44  44  44 
Aksjer i Fridtjof Invest AS 8 % 12 000  12 000  12 000 
Aksjer i Fair Chance Group AS 1 % 3 047  1 947  1 947 
Annet  164  164  164 

Sum  43 270  42 170  42 170 

NOTE 16 - ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Andre langsiktige fordringer 2013 2012 2013 2012

Andre langsiktige fordringer  som forfaller senere enn ett år utgjør:
 Lån til datterselskap 0 0 2 400 2 400
 Lån til Røde Kors foreninger - 2.prioritets pantelån 448  1 596 448  1 596

Sum  448 1 596 2 848 3 996

NOTE 17 - VARELAGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
  2013 2012 2013 2012

Beredskapslager 17 213  26 706  17 213  26 706 
Andre varer 3 886  3 168  1 965  1 878 

Sum  21 101  29 875  19 180  28 585 

NOTE 18 - ANDRE FORDRINGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Andre fordringer 2013 2012 2013 2012

Påløpte inntekter 38 048  10 897  38 048 10 897 
Forskuddsbetalte kostnader 1 107  1 865  704 9 151 
Andre kortsiktige fordringer 1 090   1 214  1 090 1 090 

Sum   40 245  13 976 39 842 21 138

NOTE 19 - MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Alle beløp i NOK 1 000 2013 2012
Type fond Markedsverdi  Kostpris Avkastning Markedsverdi  Kostpris Avkastning

Obligasjonsfond 710 943  704 915  2,68 % 692 400  676 248  7,34 %
Pengemarkedsfond 432 211  431 404  2,25 % 406 476  405 113  3,18 %
Aksjefond 1 165 032  845 274   32,49 % 958 714 920 422   8,13 %

Sum 2 308 186   1 981 593  17,11 % 2 057 590  2 001 783  7,08 %

Røde Kors har plassert 2.308.186 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 differanse-avkastning i både positiv og negativ forstand i forhold til markedet (les; i forhold til 
referanse indeksen). 

Differanse-avkastning i 2013 var følgende: 
Norske aksjer: 3.0% 
Utenlandske aksjer: 2.8% 
Norske renter (Norske obligasjoner + norsk pengemarked): 0.6% 
Utenlandske renter: 0.5% 
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NOTE 20 - KONTANTER OG BANKINNSKUDD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Kontanter og bankinnskudd 2013 2012 2013 2012

  253 602  137 891  242 026  119 319 
Av dette er følgende bundet:
Skattetrekk 12 620  13 155  11 865  11 674 
Ubenyttede statsmidler * 58 882  32 143  58 882  32 143 

Sum bundne midler 71 502  45 298  70 747  43 816 

Likvide midler disponibelt for Norges Røde Kors 182 100  92 593  171 280  75 502 

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

NOTE 21 - FORMÅLSKAPITAL

Alle beløp i NOK 1 000
KONSERN Formålskapital Annen Total
 ekstern restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01 236 081  2 247 820 2 483 901 
Tilførte midler 172 814  304 893 477 707 
Midler overført til aktiviteter -135 621   -135 621 

Årets resultat 37 193  304 893 342 086 

Omdisponerte midler/annet 1 059   1 059 

Formålskapital pr. 31.12 274 334  2 552 713 2 827 047 

FORENING Formålskapital Annen Total
 ekstern restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01 236 081  2 235 749 2 471 831 
Tilførte midler 172 814  304 895 477 709 
Midler overført til aktiviteter -135 621   -135 621 

Årets resultat 37 193  304 89  342 087 

Overføring norsk førstehjelpsråd 1 059   1 059 

Formålskapital pr. 31.12 274 334  2 540 644 2 814 979 

NOTE 22 - ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Annen langsiktig gjeld 2013 2012 2013 2012

Andre forpliktelser 807   1 461  207  861 

Sum  807  1 461  207  861 

Gjeld sikret ved pant
Balanseført verdi - Voksentoppen 2 589  2 725  2 589  2 725 

Totalt balanseført verdi for pantsatte eiendommer 2 589  2 725  2 589 2 725

Garantiforpliktelser
Ikke regnskapsført selvskylderkausjoner: Garantist for kr 54.000 til Bergen Næringsråd.
 Garantist for Røde Kors Førstehjelp AS for økonomisk soliditet frem til 2014.
 Garanti for kr 15.000.000 til Drammen Røde Kors.

NOTE 23 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
  2013 2012 2013 2012

Avsatte feriepenger 24 338 22 281 22 130 20 222
Påløpte renter på UD/Norad-midler 1 099 1 261 1 099 1 261
Forskuddsbetalte inntekter 774 820 0 0
Innbetaling for viderebetaling 16 309 2 16 309 2
Annen kortsiktig gjeld 3 857 2 644 12 016  9 377

Sum  46 377 27 007 51 554 30 862
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