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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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Aldri før, i nyere tid, har  
 vi sett så mange store 

 kriser og konflikter i verden som 
i 2014. Ikke siden 2. verdenskrig 
har så mange mennesker levd 
et liv på flukt. I tillegg kommer 
de stille krisene  de media 
knapt setter  søkelys på. Land i 
konflikt, land i fattigdom, land 
gjennom syret av vold. Felles for 
krisene er en lidende og sårbar 
lokalbefolkning, og et sterkt be
hov for Røde Kors. Med frivillige 
og lokalforeninger i 189 land er 
vi til stede der lidelsene utspil
ler seg, vi stiller opp på kort var
sel, vi kjenner lokalmiljøet og 
vi får tillit og tilgang på grunn 
av vår nøytralitet. Røde Kors er 
blitt viktigere enn noen gang!

I Syria, hvor store deler av sivil
befolkningen trenger akutt 
hjelp etter fire år med borger
krig, er vi eneste hjelpeorga
nisasjon som kommer til i hele 
landet. De frivillige i vår søster
forening Syria Røde Halvmåne 
setter sine liv på spill for å gi før
stehjelp og dele ut mat, medisi
ner og  tepper,  støttet av midler 
fra Norges Røde Kors. 

I VestAfrika kjempet  lokale 
Røde Korsfrivillige i mange må
neder mot Ebolaepidemien før den nådde 
vårt nyhetsbilde. Røde Korsbevegelsen 
bidro med økonomisk støtte til klinikker 
og  medisiner, og flere hundre hjelpende 
hender gjennom internasjonale delegater, 
der Norges Røde Kors spilte en viktig rolle. 
Vi sendte 53 delegater til Sierra Leone og 
bidro med utstyr til isolasjonsavdelingen. 
Med felles innsats, også fra andre organisa
sjoner, gikk smittetallene raskt ned. 

I Norge fikk vi også i 2014 erfare hvor  viktig 
det er å ha en velfungerende  lokal bered
skap, det vil si nok tilgjengelige mann
skap, gode samarbeidsavtaler og jevnlige 
øvelser mellom kommuner, nødetater og 
de frivillige beredskapsorganisasjonene. 
Storbrannen i Lærdal, hvor Røde Kors spilte 
en sentral rolle og sørget for at ingen liv 
gikk tapt, minnet oss om dette. Det samme 
gjorde brannen i Flatanger, flommene på 
Vestlandet og i Flåmselven. Totalt deltok 
Røde Kors Hjelpekorps i nær tusen aksjoner 
i 2014. Og værprognosene, beskrevet i en 
 rapport utgitt av Røde Kors i august 2014, 

tyder på at aksjonstallene vil 
øke, og sette beredskapsNorge 
på store prøver. Kraftigere og 
hyppigere ekstremvær vil føre 
til flere og større flommer, stor
mer og skred. 

Ensomhet, på tvers av alder, 
er blitt en stor folkehelseut
fordring i Norge. Det erfarer vi 
hver eneste dag gjennom våre 
mange omsorgs og nettverks
aktiviteter. Gjennom besøks
tjenesten møter vi mange 
eldre. På norsktrening treffer 
vi innvandrere. På leksehjelp 
møter vi ungdom og på ferie
leir for barnefamilier med svak 
økonomi treffer vi barn. Vi ser 
hvor viktig det er å jobbe fore
byggende med ensomhet, før 
problemene utvikler seg og i 
verste fall ender i psykiske pla
ger, skolefrafall og lediggang. 
Derfor har vi tatt til ordet for 
at vi må etablere flere åpne og 
 inkluderende møteplasser i 
lokal miljøet med trygge voksne 
til stede. 

Vi har også tatt til ordet for at 
ventetiden på asylmottak må 
bli kortere og bedre, for å redu
sere belastningen det er å få liv
ene sine satt på vent.

Gjennom frivillige medmennesker er vi 
lokalt til stede for dem som har aller mest 
behov for beskyttelse, støtte og hjelp. Vi er 
i beredskap, vi taler de svakes sak og vi har 
løpende omsorgsaktiviteter. Alt dette skal 
vi fortsette med inn i vårt 150årsjubileum 
i 2015. For hver dag ser vi at vårt arbeid 
 nytter. Vi gjør en forskjell. 

Røde Kors i Norge sendte over 50 delegater og utstyr til Sierra Leone i 
 kampen mot ebola-smitten.  Innsatsen bidro til at smittetallet raskt  
gikk ned. (Foto: Røde Kors)

Åsne Havnelid
Generalsekretær

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

Viktigere enn noen gang
 Lokalt, nasjonalt og internasjonalt



Statsministeren hedret 
 frivillige
– Frivilligheten representerer noe av det beste ved Norge, sa 
statsminister Erna Solberg, da hun åpnet kampanjen «Gled en 
frivillig».

Røde Kors har 42.000 frivillige som hver dag jobber for å gjøre 
hverdagen bedre for andre. Gjennom «Gled en frivillig» ønsket 
Røde Kors fokus på sine frivillige, som er hele grunnstammen 
i organisasjonen. Denne aprildagen ble de satt pris på av Erna 
Solberg under arrangementet i Oslo. 

Sammen med blant andre ordfører i Oslo Fabian Stang, 
 konferansier OddBjørn Hjelmeset, generalsekretær Åsne 
Havnelid og president Sven Mollekleiv delte statsministeren ut 
medaljer til 100 frivillige for å hedre at de er frivillige.

Viktig med samarbeid når 
 katastrofen rammer
Brannene i Lærdal og Flatanger og flommene på Vestlandet har 
aktualisert behovet for beredskapsavtaler og felles øvelser. Godt 
samarbeid mellom frivillige beredskapsorganisasjoner og kom
muner er hovedårsaken til at beredskapsarbeidet har fungert. 
Tett lokalt samarbeid mellom kommune, nødetater og frivillige 
beredskapsorganisasjoner som Røde Kors, er helt nødvendig for å 
løse oppgavene i en krise. 

Vi så det sist da Flåmselven gikk over sine bredder. Evakueringen 
av 155 personer gikk smertefritt på grunn av god samhandling 
og kunnskap om lokale forhold. Uten samarbeid mellom det 
 offentlige og frivillige kunne dette gått mye verre. Våre frivillige er 
trent i førstehjelp, psykososial støtte, søk, redning og krisehånd
tering, 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.

Matkrise i Syria
6.5 millioner syrere har for lite mat og 
trenger hjelp snarest. Det internasjo
nale samfunn svikter både politisk og 
humanitært. 

 Våre frivillige forteller om grusomme 
møter med foreldre som ikke har nok 
mat til barna sine. Spebarn som ikke har 

klart seg, og at underernæring har ført 
til at kvinner har mistet barn de bærer 
på, forteller president i Røde Kors, Sven 
Mollekleiv. Konflikten i Syria har nå pågått 
i over 4 år. – Vi må ikke glemme sivilbe
folkningen og de humanitære lidelsene de 
utsettes for, understreker Mollekleiv.

Statsminister Erna Solberg takket alle frivillige for deres viktige 
 innsats. (Foto: Benjamin Ward/Røde Kors)

Frantz Henriksen og Øyvind Aarethun Lysne sto midt mellom 
 flammene og jobbet natten igjennom med å få kontroll over brannen. 
(Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Hver dag deler Røde Kors/Røde Halvmåne ut matrasjoner til syriske  familier som er helt 
avhengig av nødhjelp utenfra. Her i Yalda, Syria. (Foto: Ibrahim Malla/Røde Kors) 

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

ÅRET 2014
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En million samtaler i løpet av 30 år
I 2014 markerte Kors på halsen sitt 30års
jubileum. Gjennom tre tiår har de svart på 
over en million samtaler fra barn og unge 
om alt mellom himmel og jord. De siste 
årene har samtaler om psykisk helse økt. I 
dag er en av ti henvendelser krisepregede. 

Kors på halsen har brukt  jubileumsåret 
på å feire de frivillige med  konferanser, 
 intimkonserter, nye nettsider, 

reklame filmer og med markering av 
tjenesten på ulike arrangementer og 
ovenfor en rekke samarbeidspartnere. 
Kors på halsen startet på  telefon i 1984 
og har vært i konstant utvikling siden den 
gang. I dag er de frivillige til stede både på 
telefon, epost, chat og forum. 

Leve ikke vente
I Norge venter flere tusener flyktninger på å få en kom
mune å bo i. Dette er mennesker med positivt svar på 
asylsøknaden og som dermed har oppholdstillatelse i 
landet. Å måtte bo i mottak når man har fått oppholds
tillatelse i Norge er en måte å få satt livet sitt på vent. 

Røde Kors Ungdom gjennomførte i 2014 kampanjen 
«Leve ikke vente». Gjennom kampanjen påvirket de 
 kommunestyrer til å vise hjerterom ovenfor flyktninger 
i Norge og sørge for at alle flyktninger med opphold 
skal få en norsk kommune å bo i. De har både gratulert 
 kommuner som er gode på bosetting, og oppfordret de 
som ikke er like gode til å bosette flere. En del av Leve 
ikke ventekampanjen handlet om å gjøre ventetiden 
i asylmottak så god som mulig. Ved å være tilstede på 
 mottakene med aktiviteter bidrar Røde Kors Ungdom til 
å gjøre en  vanskelig ventetid litt lettere. 

Røde Kors Ungdom gratulerer Oslo kommune med å bosette det antallet 
 flyktninger de ble forespurt fra Integrerings- og mangfolds direktoratet.  
(Foto: Røde Kors Ungdom)

Takket være medlemmer og givere er vi i stand til å opprettholde  
våre lokale humanitære aktiviteter også i 2015. 

140 Røde Kors frivillige i Kors på halsen svarer på omkring 20.000 henvendelser 
i året fra barn over hele landet. (Foto: Margrethe Myhrer)
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Røde Kors lanserte i august rapporten 
”Felles beredskap  felles ansvar» som 
tar for seg den lokale beredskapen i et 
klimaperspektiv. Ekstremvær blir en større 
utfordring i årene som kommer, og vil øke 
i omfang og hyppighet. 

Tre av ti kommuner har ikke etablert 
rutiner for varsling av frivillige bered
skapsorganisasjoner ved ekstraordinære 
hendelser. – Jeg er bekymret for at det kan 
gå utover liv og helse, sier Åsne Havnelid, 
generalsekretær i Røde Kors.

 Endringene i ekstremværet vil sette 
oss på nye prøver og vil få konsekvenser 

beredskapsarbeidet både for kommuner 
og frivillige organisasjoner, sier hun og 
legger til at kunnskap om lokale for
hold og rask respons er nødvendig for å 
avverge menneskelige og store materielle 
skader.

  Samarbeid er nødvendig for å takle 
store kriser, og når tre av ti kommuner 
ikke har varslingsrutiner er det alvorlig. Vi 
oppfordrer alle til å samarbeide med frivil
lige før krisen er et faktum. Både brannen 
i Lærdal og ekstremværet Dagmar viste at 
innsatsen til frivillige var helt avgjørende 
for redningsarbeidet, sier Havnelid.

Etter flommen i Odda brukte Odda  
Røde Kors Hjelpekorps båt for å lete etter 
personlige eiendeler som ble skylt ut i 
sjøen sammen med vrakgods.  
(Foto: Oddgeir Øystese/NRK)

Beredskaps-Norge må takle  
økt  ekstremvær



En som har tid
I en travel hverdag er det ikke alltid folk 
har tid til å slå av en prat. Derfor setter 
Hally enormt pris på besøksvennen 
Elisabeth som tar seg tid til henne.  Det 
er godt med noen som kommer bare for 
å bli kjent med deg. Og som kun skal sitte 
og prate. For man trenger jo det også når 
man bor alene, sier Hally Johansen (77 år).

Det er der frivilligheten skiller seg fra de 
som jobber i omsorgsboligen hun bor i 
eller i hjemmetjenesten til kommunen.  
De har ikke tid til å prate så mye. De har en 
jobb de skal gjøre og så må de videre. Det 
er greie folk i hjemmetjenesten altså, men 
de har ikke så mye tid, sier Hally.

I et halvt år har hun fått ukentlig besøk 
av Røde Korsfrivillige Elisabeth Enger 
(52). De to damene koser seg i hverandres 
 selskap og har alltid mye å prate om.

 Elisabeth kjente Røde Kors godt fra før 
gjennom venner og familie og hun synes 
det er flott at det er en stor og ordentlig 
organisasjon, med et nøytralt grunn
lag som gir plass til alle. Uavhengig av 
bakgrunn.

 Det er hyggelig å kunne gjøre en forskjell 
for noen når man har muligheten til det. 
Det betyr mye for meg å være med i en 
organisasjon jeg kan være stolt av, med 
verdier som jeg står inne for, sier hun.

Enorme behov i Gaza
Behovet for medisiner, utstyr til operasjo
ner, ambulanser og psykososial støtte er 
enormt og stadig økende på Gaza. 

Frivillige i Palestinsk Røde Halvmåne og 
den internasjonale Røde Kors komiteen 
(ICRC) jobber dag og natt inne i Gaza for 
å møte de stadig økende behovene blant 
lokalbefolkningen.

 Med livet som innsats jobber våre 
frivillige og ansatte i Røde Kors og Røde 
Halvmåne med å dekke medisinske behov. 
De reiser inn i konfliktområdene og eva
kuerer og transporterer skadde og døde. 
Siden opptrappingen av konflikten 7. juli 
har Palestinsk Røde Halvmåne mistet to av 
sine frivillige, 15 av deres ambulanser er 
ødelagt og deres sykehus og helseklinik
ker har blitt angrepet, sier Åsne Havnelid, 
generalsekretær i Røde Kors.

Siden starten av konflikten har over 1.300 
palestinere mistet livet, av dem rundt 300 
barn og 200 kvinner, ifølge tall fra FN. Den 
internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) 
beskriver dagens situasjon på Gaza som 
den verste noensinne.

 Midler som samles inn via Røde Kors her 
i Norge gis direkte til ICRC og Palestinsk 
Røde Halvmåne. Begge har sendt ut 
appeller hvor de etterspør midler til å 
dekke medisiner, ambulanser, helseperso
nell, mat, drivstoff, tepper, vann, kuvøser 
til babyer på sykehus... Alt. Vi oppfordrer 
nå det norske folk til å hjelpe oss med å nå 
ut med hjelp til de som trenger det mest, 
avslutter Havnelid.

Hally er ikke like lett til beins som før og må 
bruke rullatoren for å komme seg rundt. Det 
er en ekstra trygghet å kunne ha med seg 
besøksvennen Elisabeth på gåtur.  
(Foto: Thomas André Syvertsen/Røde Kors). 

Palestina Røde Halvmåne evakuerer sårede 
og omkomne fra ødelagte bygninger etter 
israelske angrep. Her under en humanitær 
våpenhvile som ICRC hadde fått i stand for å 
få tilgang til nabolaget Alshijaia, hvor over 
100 døde i løpet av én natt. (Foto: PRCS)

Takk for at du er med og gjør en forskjell i menneskers liv.
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Røde Kors hjelper folk fra vannmassene over 
hele det rammede området på Balkan. Dette 
bildet er fra Serbia. (Foto: Røde Kors)

Stor innsats for å hjelpe  flomrammede
Flere tusen frivillige fra Røde Kors har 
evakuert folk fra vannmassene på Balkan, 
deler ut mat, rent vann og tepper, samt 
driver evakueringssentre. 

 Det er en enorm innsats som legges 
ned av frivillige og ansatte i Røde Kors i 
Bosnia & Herzegovina, Serbia og Kroatia, 
sier utenlandssjef i Røde Kors, Tørris Jæger. 
– De har svømt gjennom flommen for å 
redde liv, driver evakueringssentre, deler 
ut mat, vann og annen nødhjelp. 

I Norge har det vært et stort engasjement 
for å hjelpe og Røde Kors har fått inn over 
1,3 millioner kroner.

 Vi har sett et fantastisk engasjement i 
Norge, og mange har startet innsamlinger. 
Røde Kors i Norge støtter flomarbeidet 
over hele Balkanområdet med de inn
samlede midlene, som for det meste vil 
gå til Røde Korsforeninger i Bosnia & 
Herzegovina og Serbia. I tillegg har vi 
bevilget 300.000 kroner av egne midler, 
sier Jæger.



Ebola: Vår største operasjon
Det er de som er de virkelige heltene, sier 
sykepleier Bjørn Fougner om de lokale 
helsearbeiderne.

Når vi reiser hjem igjen etter en måned så 
fortsetter kampen for å bli kvitt ebola, sier 
smittevernslegen Siri Johanne Boye.

De norske Røde Korsdelegatene har 
sammen med et internasjonalt Røde Kors
team lagt fundamentet for et sykehus som 
skal isolere 60 ebolapasienter, for å hindre 
at viruset sprer seg.

Møte med frivillige og lokale helsearbei
dere gjorde sterkest inntrykk av alt.  Den 
finnes ingen medisin, og heller ingen 

vaksine. Derfor er det så viktig å skille de 
som er smittet fra de friske. Jeg har aldri 
opplevd en sykdom som har skapt så mye 
redsel og angst som denne gjør, sier Bjørn 
Fougner.

 Vi har vært der i fire uker og reiser hjem 
igjen. De frivillige står midt oppe i det og 
mange opplever press fra familiene om å 
holde seg unna ebolajobben. De har den 
samme humanitære bakgrunnen og viljen 
til å hjelpe sine landsmenn og til å stoppe 
ebola. De er modige. Selv om mange også 
selv er redde, sier Siri Johanne Boye.

 Det har vært en fest å få lov til å skrive 
historien til Røde Kors, sier forfatter og 
historiker Eldrid Mageli som i fem år har 
jobbet med historieboken. 

 Det er flott å ha Røde Kors sin historie 
samlet mellom to permer, og Eldrid Mageli 
har med denne praktboken gjort vår lange 
og stolte historie tilgjengelig for oss alle, 
sa  president Sven Mollekleiv i forbindelse 

med lanseringen av historieboken som nå 
er  tilgjengelig for publikum.

I boken trekkes de store linjene fra starten 
i 1865 og frem til i dag. Fra å være en 
 ubetydelig avlegger av en internasjonal 
organisasjon på 1800tallet, vokste Røde 
Kors utover 1900tallet til å bli en sentral 
aktør i det norske velferdssamfunnet.

Når pasienter med ebola eller mistanke om viruset skal behandles, må helsepersonell være 
kledd i beskyttelsesdrakter. (Foto: Røde Kors)

Forfatter Eldrid Mageli og president Sven Mollekleiv viser stolt fram jubileumsboka 
«Med rett til å hjelpe». (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Røde Kors takker alle som har gitt oss bidrag til  
våre ulike innsamlingsaksjoner gjennom 2014.
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10 år siden tsunamien i Sørøst-Asia
10 år etter at tsunamien tok over 226.000 
liv i SørøstAsia har flere hundre tusen 
 mennesker i de rammede områdene fått 
hjelp til å bygge opp livene sine igjen. 
Millioner av mennesker i 14 land ble 
rammet, og hver og en har sin unike histo
rie om hvordan livene etter tsunamien ble 
forandret.

Som en del av 10årsmarkeringen etter 
tsunamien 2. juledag 2004, lanserte Røde 
Kors en ny webside der mange av disse 
historiene blir fortalt.

Katastrofen var så omfattende at verdens
samfunnet aldri før hadde sett noe 
lignende. Tsunamien medførte en av de 
største nødhjelpsoperasjonene i historien 
og Røde Kors i Norge samlet inn over 415 
millioner kroner til hjelpearbeidet fra det 
norske folk. 

Det å styrke forebygging i lokalsamfunn 
og gjøre dem mindre avhengig av uten
forstående hjelp i katastrofer, har vært et 
av de viktigste resultatene av satsningen 
etter tsunamien. Nå 10 år etter er de fleste 
av prosjektene våre blitt ferdigstilt. 

«Med rett til å hjelpe»  
- Historien om  Norges Røde Kors
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Året 2014 ble nasjonalt preget av økt  
  fokus på å motvirke ensomhet og 

bidra til økt sosial inkludering gjennom 
 frivillig innsats. Den store aktiviteten innen
for  redning og beredskap fortsatte, og ikke 
minst brannen i Lærdal viste kraften i fri villig 
arbeid. Røde Kors Ungdom gjennomførte 
kampanjen «Leve ikke vente  for kortere 
og bedre ventetid i asylmottak». Røde Kors 
driftet humanitære tiltak og tilbud om akutt 
overnatting for fattige tilreisende flere ste
der i landet. I 2014 var 43.000 frivillige i 
Røde Kors. Det internasjonale arbeidet ble 
først og fremst preget av Ebolaepidemien 
i VestAfrika og krigen i Syria. Røde Kors i 
Norge satte et ekstra fokus på angrep på 
helsearbeidere og institusjoner og de store 
humanitære konsekvensene dette har for 
sivilbefolkningen.

Det 39. landsmøtet i Norges Røde Kors ble 
avholdt i Trondheim i oktober. Landsmøtet 
valgte nytt landsstyre for perioden 2014
2017, og Sven Mollekleiv ble gjenvalgt som 
president. 

REDNING OG BEREDSKAP 
Røde Kors Hjelpekorps deltok i 2014 i 970 
aksjoner der 1.467 personer fikk assistanse. 
8.475 mannskaper var involvert fordelt 
på 38.173 timer. Over 160 frivillige fra 21 
hjelpe korps var med og gjorde en innsats 
under brannen i Lærdal. Gjennom  påsken 
la  hjelpekorpset ned 1.943 timer hvor 
639  frivillige deltok i 184 oppdrag og 398 
 skadede ble behandlet. 

Norgesmesterskapet for hjelpekorps ble 
avholdt på Øyer i Oppland, hvor Oslo Røde 
Kors Hjelpekorps gikk av med seieren for 
fjerde året på rad. Årets Hjelpekorpskonfe
ranse trakk mer enn 300 hjelpekorpsere på 
ledernivå, fordelt på i underkant av 130 ulike 
korps fra hele landet. 

Fjellskikkprisen 2014 gikk til OddBjørn 
Hjelmeset for hans energiske innsats for å 

fremme frilufts og vinterglede, samt huma
nitære verdier både i og utenfor TV ruta.

Norge har flest fritidsbåter per innbygger i 
verden, men kun en av fire bruker rednings
vest når de er på sjøen. Hjelpekorpsets Trygg 
sommerkampanje hadde budskapet «Barsk 
i vest». Vi hyllet menn som bruker rednings
vest i båt, tar ansvar og tenker egen og 
andres sikkerhet. 

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) 
hadde ved årsslutt 93 aktivitetsgrupper med 
til sammen 997 deltakere rundt om i landet. I 
samarbeid med NordAurdal Hjelpekorps og 
Oppland Røde Kors, ble det arrangert vinter
leir i Valdres med 50 deltakere i  alderen 
1317 år. I august ble en nasjonal RØFFleir 
arrangert på Haraldvollen med mer enn 190 
RØFFungdommer fra hele landet. 

I 2014 deltok 6.000 frivillige i grunnopp
læring i psykososial førstehjelp. I løpet av tre 
år har 18.000 frivillige og ansatte i Røde Kors 
lært seg 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. Blant 
kursdeltakerne var også Kronprins Haakon. 

For Røde Kors er det viktig å ta vare på våre 
frivillige og ansatte i etterkant av den inn
satsen de gjør når krisen eller katastrofen 
rammer. For å gjøre oss enda bedre i stand 
til dette, styrket vi i løpet av året vårt helhet
lige program for ettersamtale. Programmet 
hadde ved årsskiftet 83 kvalifiserte sam
taleledere fordelt på Røde Kors’ 19 distrikts
kontorer. 

Når krisen eller katastrofen blir så langvarig 
eller omfattende at de normale innsats
styrkene ikke lenger har kapasitet til å takle 
utfordringene, blir det viktig å mobilisere 
kvalifisert frivillighet. Beredskapsvakt er en 
ekstra ressurs for det offentlige beredskaps
apparatet, og er med på å styrke beredska

pen i lokalsamfunnet. Ved utgangen av året 
hadde Røde Kors 5.079 beredskapsvakter 
fordelt på 102 lokalforeninger i 17 distrikter. 

51,2 millioner mennesker er på flukt i  verden. 
På grunn av krig, konflikt og katastrofer blir 
familier borte for hverandre. Barn forsvin
ner fra foreldrene sine og mange familier 
splittes 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 2014 registrerte vi 500 
nye oppsporingssaker som omfatter flere 
tusen savnede. 20 % av sakene om fatter 
enslige mindreårige. Denne gruppen er 
ekstra  sårbar, og har et spesielt behov for å 
gjenforenes med sine nærmeste. 

Norge har cirka 100.000 blodgivere. Fagmil
jøet mener at vi fortsatt mangler 25.000 give
re for å være beredskaps messig  dekket. Røde 
Kors verver rundt 90 % av nye  blodgivere, 
hovedsakelig på nett sidene www.GiBlod.no. 
I 2014 meldte 15.665  personer seg gjennom 
denne tjenesten. I tillegg verver lokalfore
ningene omtrent 5.000 givere årlig. 

OMSORGSAKTIVITETER 
Røde Kors’ omsorgsaktiviteter skal styrke 
tilhørighet og trygghet for mennesker i 
sårbare livssituasjoner. Røde Kors har nå 13 
nasjonale kjerneaktiviteter: Besøkstjenesten, 
Nettverksarbeid, Visitortjenesten, Flyktning
guide, Aktiviteter på asylmottak, Barnas 
Røde Kors, Ferie for alle, Leksehjelp, Norsk
trening, Kors på halsen – dialogtilbudet for 
barn og unge, Vitnestøtte, Gatemegling og 
Nattevandring. 

Røde Kors arbeider kontinuerlig med å 
 motvirke ensomhet og bidra til økt sosial 
inkludering. Gjennom et mangfold av aktivi
teter skapes muligheter til økt sosial kontakt 
og gode møter mellom mennesker. 

Vår største kjerneaktivitet innenfor omsorg 
og sosial inkludering er Besøkstjenesten. I 

ÅRSBERETNING 2014

Røde Kors´ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 382 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 Halvmåne-foreninger. Sammen med  
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde 

Halvmåne-foreninger (IFRC), søker disse å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden.
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2014 utførte ca. 7.000 besøksvenner i Røde 
Kors en ukentlig innsats både i private hjem 
og ved institusjoner. 

I 2014 etablerte Røde Kors satsingen Senior
kraft. En mangedobling av eldrebefolknin
gen vil gi en kraftig økning av udekkede 
omsorgsbehov og vil skape en stor utfor
dring for velferdssamfunnet. Samtidig er 
seniorer en ressurs som bør komme sårbare 
grupper i alle aldre til gode. 

Røde Kors nettverksarbeid retter seg mot 
mennesker som av ulike grunner opplever 
ensomhet og ønsker sosiale relasjoner og 
trygge sosiale nettverk. I 2014 deltok 2.270 
deltakere og 584 frivillige i ulike nettverks
tiltak over hele landet.

Røde Kors visitortjeneste engasjerer fri villige 
som samtalepartnere for innsatte i 34 norske 
fengsler. Visitortjenesten legger vekt på å nå 
innsatte i varetekt og utenlandske fanger. I 
2014 gjennomførte 450 visitorer nesten 
5.000 besøk. 

Antall asylsøkere og flyktninger til Norge har 
ligget stabilt høyt de siste årene. Røde Kors’ 
arbeid innen migrasjon og flerkultur i Norge 
skal dekke humanitære behov og sikre et 
mer inkluderende samfunn.

Aktiviteten Norsktrening skaper møter 
 mellom norsktalende frivillige og innvandre
re. Aktiviteten har på kort tid blitt populær 
og etterspurt. I 2014 ble aktiviteten gjen
nomført på 48 steder med 698 frivillige og 
2.632 deltakere. 

I aktiviteten Flyktningguide kobles en norsk 
guide og en flyktning sammen, på bakgrunn 
av alder, kjønn og interesse. I 2014 hadde 
Flyktningguiden aktivitet på 88 steder 
over hele landet. 1.426 flyktninger deltok 
i  aktivitet med 1.319 guider. Røde Kors er 
i samarbeid med ca. 70 asylmottak og har 
et stort utvalg av aktiviteter for beboerne. 
Vi arbeider 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 for syvende gang. Hele 1.345 
deltakere gikk mot Galdhøpiggen, 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 går 
sammen hele året. For mange er Til Topps 
også veien inn i frivilligheten. I Sogn og Fjor
dane var hele 70 prosent av de frivillige på 
Ferie for alle tidligere Til Topps deltakere. 

I BARK (Barnas Røde Kors) skaper vi lokal 
magi! BARK er til for alle barn. Sammen frem
mer vi mestring, moro og mangfold – ute i 
det fri. Det startes stadig nye BARKgrupper 
rundt i Norge, og i 2014 deltok 2.025 barn i 
alderen 613 år i til sammen 87 grupper. 708 
frivillige bidrar til at dette er mulig.

Ferie for alle er en fast post på statsbudsjet
tet, og politikerne anerkjenner Ferie for alle 
som et viktig tilbud for barnefamilier med 
svak økonomi. I 2014 var det rekordstor 
pågang til ferieoppholdene og 3.070 barn 
og voksne var på ferie med Røde Kors, ledet 
av 523 frivillige. 

Kors på halsen er et gratis og anonymt 
 samtaletilbud der barn og unge kan snakke 
om utfordringer i hverdagen. I 2014 besvarte 
frivillige ved Kors på halsen 13.183 henven
delser. 

Mange barn og unge i Norge får ikke den 
hjelpen de trenger med leksene hjemme. I 
2014 tilbød Røde Kors leksehjelp på 127 ste
der rundt om i hele landet, og 1.142 frivillige 
bidro med å gi leksehjelp til 6.057 barn og 
unge. 

Røde Kors har utviklet Gatemegling som en 
metode for å forebygge vold og  kriminalitet 
blant unge. Ungdom mellom 1325 år utrus
tes med redskaper for egen konflikthånd
tering og megling i ungdomskon flikter. 
Aktiviteten er nå i gang på 25 steder i ni 
distrikter i landet og det er innledet samar
beid med Røde Kors i Danmark, Belize og 
Zimbabwe. I 2014 deltok 2.120 ungdom
mer i Gatemegling. I tillegg fikk 300 voksne 

opplæring i forebyggende voldsarbeid for 
og med unge.

Nattevandring er en nasjonal kjerneaktivitet. 
og «Ungdom trenger trygghet» er overskrif
ten for satsningen og aktiviteten har i dag 
45 grupper med til sammen 2.200 frivillige.

I 2014 har Røde Kors driftet humanitære til
tak for fattige tilreisende i Oslo,  Trondheim 
og Kristiansand. Tiltakene har vært delvis 
finansiert av tilskudd fra Justis og bered
skapsdepartementet. I Oslo har Røde Kors, 
sammen med Kirkens Bymisjon, driftet et 
helårstilbud om akutt overnatting for  fattige 
tilreisende. Erfaringene fra tiltaket har vært 
svært gode. Det ble registrert totalt 33.218 
overnattinger fordelt på 2.044 enkeltperso
ner i 2014. Over 514 frivillige bisto i driften 
av tiltaket. I Kristiansand har Røde Kors, i 
samarbeid med andre organisasjoner,  driftet 
akuttovernatting for fattige tilreisende 
på vinterstid, i tillegg til et helårs sanitær
anlegg. I Trondheim opprettet Røde Kors, 
sammen med Kirkens Bymisjon, et vinter
tilbud om akuttovernatting.

 I 2014 har Helsesenteret for papirløse, som 
Røde Kors drifter sammen med  Kirkens 
Bymisjon, behandlet 1.060 pasienter. 
Helse senteret har hatt tre prosjekter innen 
psykiske helse, hiv og seksuelt overfør
bare infeksjoner. 150 frivillige var tilknyttet 
 senteret.

Å skulle vitne etter å ha opplevd eller sett en 
kriminell handling, kan føles både  vanskelig 
og krevende. En vitnestøtte fra Røde Kors 
kan være svært verdifull i en slik situasjon 
ved å gi medmenneskelig støtte, veiled
ning og praktisk hjelp. 36 domstoler tilbyr 
vitnestøtte, det var 368 aktive vitnestøtter 
og antall biståtte vitner i 2014 var 9.000. 
Vitnestøtteordning benyttes mest av  vitner 
mellom 16 og 25 år. Medarbeidere fra dom
stoladministrasjonen, domstolene og frivilli
ge fra Røde Kors bidrar også med vitnestøtte 
i Polen og Litauen. 

RØDE KORS UNGDOM 
Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjo
nen til Røde Kors som arbeider for å bedre 
livene til unge mennesker gjennom frivillig 
arbeid. Organisasjonen ønsker å være tals
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person for unge i sårbare livssituasjoner og 
arbeider for å øke medmenneskelighet og 
toleranse. I 2014 hadde Røde Kors Ungdom 
45 lokallag rundt om i landet.

I 2014 gjennomførte Røde Kors Ungdom 
den nasjonale kampanjen «Leve ikke vente». 
I Norge bor det over 5.000 flyktninger med 
oppholdstillatelse på asylmottak. Med kam
panjen var målet å gjøre ventetiden så kort 
som mulig ved å påvirke kommuner som 
ikke bosetter nok flyktninger til å ta ansvar. 
I NordTrøndelag satset de frivillige på å 
utvide aktivitetstilbudet på mottak, de fri
villige i Akershus arrangerte en stor konsert 
hvor både asylsøkere og politikere ble invi
tert. Røde Kors Ungdom var i direkte kontakt 
med mellom 40 og 50 kommuner.

For å gjøre ventetiden på asylmottak litt 
 lettere arrangerer frivillige i Røde Kors 
Ungdom aktiviteter på mottak. Røde Kors 
Ungdom har sosiale aktiviteter for barn og 
ungdom på 13 asylmottak i Norge.

Røde Kors Ungdom avholdt rollespillet «På 
flukt» for 1.552 unge personer på 14 steder 
i landet, for å gi dem en opplevelse av flykt
ningsituasjonen. Det ble avholdt kurs og 
utdannet 37 nye instruktører. Omkring 200 
frivillige fra Røde Kors Ungdom er i sving for 
å arrangere rollespillet.

Gjennom sosiale møteplasser ønsker Røde 
Kors Ungdom å forebygge ensomhet og 
sosial ekskludering blant unge. De sosiale 
møteplassene har mange forskjellige aktivi
teter som engasjerer og fastholder de unge 
frivillige. Dette bidrar til å møte lokale huma
nitære behov blant unge.

Røde Kors Ungdom, Røde Kors Omsorg 
og Unge LEVE samarbeidet om å produ
sere  filmen «Leve». I «Leve» presenterer fire 
unge mennesker sine historier om egne 
selvmordsforsøk. Filmen ble vist på Littera
turhuset i Oslo, på NRKprogrammet Aktuelt 
og Aftenposten.no.

I 2014 har Røde Kors Ungdom arbeidet med 
å fornye sin seksualopplysning der det ble 
satt et sterkere fokus på seksuell gjensidig
het/samtykke, grensesetting og normstyrt 
seksualitet. Røde Kors Ungdom har arbei

det for å sette bedre seksualundervisning 
på dagsorden. Gjennom å gå i dialog med 
politikere, delta i høringsprosesser og sam
arbeide med helsesøstre og andre relevante 
partnere.

Røde Kors Ungdom har i 2014 vært til stede 
på store russearrangement og fester, for å 
 distribuere kondomer, glid og informere om 
sikrere sex. Frivillige i Rogaland, Oslo, Opp
land, Møre og Romsdal, Nordland, Troms 
og Telemark Røde Kors Ungdom besøkte 
lokale russearrangementer, med flere tusen 
deltakere.

I 20132014 utvekslede Røde Kors Ungdom 
ungdomsdelegater med Nepal, Colom
bia og Zimbabwe Røde Kors. Det ble siste 
runde med Zimbabwe Røde Kors, i stedet 
kom Lesotho Røde Kors inn som ny part
ner i programmet fra og med utvekslingen 
20142015. 

INTERNASJONALT ARBEID 
Det overordnede målet for det internasjo
nale arbeidet i regi av Norges Røde Kors 
er å bidra til økt robusthet i lokalsamfunn 
utsatt for katastrofer, kriser og underlig
gende sårbarhet. Røde Kors’ nettverk av 
frivillige verden over spiller en avgjørende 
rolle for umiddelbar respons. Et kontinuerlig 
fokus på å opprettholde og forbedre deres 
responsevne er derfor sentralt. 

Norges Røde Kors støtter International 
Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies (IFRC) med å sikre at aktiviteter er 
ikkediskriminerende og fremmer likestilling 
mellom kjønnene og respekt for mangfold. 

I 2014 mottok Røde Kors totalt kr 558,5 
millioner fra Utenriksdepartementet (UD) 
(inkludert administrasjonstilskudd på 18,2 
MNOK). Av disse gikk 73 millioner til IFRCs 
forebyggings og katastrofeinnsats, og 
420 millioner kroner gikk til International 
Committee of the Red Cross (ICRC). Bevilg
ningene til ICRC inngår som en del av tre
parts avtalen mellom UD, ICRC og Norges 
Røde Kors for perioden 20122015. 

Av de totalt kr 558,5 millioner mottatt fra UD 
i 2014 ble 121,6 millioner bevilget over fire 
flerårige tematiske samarbeidsavtaler med 

UD 20122014  om katastrofeforebygging, 
Afghanistan, miner og våpen, samt en min
dre avtale om beskyttelse av og tilgang for 
helsehjelp. Avtalene er avgjørende for å sikre 
langsiktige resultater i programarbeidet. 

Norges Røde Kors har en fireårig samar
beidsavtale med NORAD på kr 78 millioner 
(inkludert kr 8 millioner fra UD som kana
liseres gjennom NORAD til programmer i 
Pakistan og SørSudan), hvorav kr 15 millio
ner gikk via IFRC. 

Norges Røde Kors fikk støtte fra European 
Community Humanitarian Office (ECHO) til 
ulike prosjekter, fortrinnsvis i LatinAmerika 
og til den humanitære katastrofen i Syria.

Ebolaepidemien i VestAfrika nådde nyhets
bildet i midten av august. De lokale Røde 
Kors foreningene var engasjert i arbeidet 
med å bekjempe epidemien helt fra den 
oppstod i Guinea i desember 2013. I løpet 
av sommermånedene ble det klart at epi
demien var ute av kontroll og Norges Røde 
Kors bestemte i juli å støtte operasjonen i 
Sierra Leone. Behandlingssenteret i Kanema 
hadde kapasitet til 60 pasienter. I desember 
ble det klart at det var behov for enda et 
Røde Kors ebola behandlingssenter, i Kono, 
hvor antall smittede og døde viste en alar
merende stigning. Våre delegater jobbet tett 
med Sierra Leone Røde Kors frivillige både 
ved klinikkene og i lokalsamfunnene. Totalt 
ble 653 Ebolapasienter behandlet. Røde 
Korsdelegatene i ebolaoperasjonen fikk 
god mediedekning, noe som bidro positivt 
til rekrutteringen gjennom hele perioden. I 
løpet av 2014 var totalt 158 (92 menn og 66 
kvinner) ute på kortere eller lengre oppdrag 
for Norges Røde Kors.

Krigen i Syria er inne i sitt fjerde år, og har 
resultert i den største humanitære krisen 
på flere tiår. Halvparten av Syrias opprinne
lige befolkning på 22 millioner er drevet på 
flukt. Antallet mennesker som trenger hjelp 
i landet har økt fra 1 million i 2012 til mer 
enn 12 millioner. Nesten halvparten av dem 
som trenger hjelp i Syria er barn, og tre mil
lioner barn går ikke på skole. Over 200.000 
mennesker har mistet livet siden starten 
av krigen, og over en million er skadet. 
Syria Røde Halvmåne (SARC) er i dag den 
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største leverandøren av humanitær hjelp 
i Syria med 3.000 frivillige som bidrar dag
lig i hjelpe innsatsen. 60 % av FNs nødhjelp 
distribueres av SARC, i tillegg til hjelpen fra 
Røde Korsbevegelsen. I 2014 nådde SARC 
over 3,5 millioner mennesker hver måned. 
Prisen for å hjelpe har vist seg høy  47 fri
villige i Syria har så langt i konflikten mistet 
livet.  Krigen i Syria har store konsekvenser 
for nabolandene. I Libanon er hver femte 
innbygger nå flyktning fra Syria. For å avlaste 
det økte presset på helsesystemet har Liba
non Røde Kors i 2014 sørget for at 86.677 
personer har fått primærhelsetjenester fra 
seks mobile klinikker. Norges Røde Kors har 
støttet klinikkene siden 2013, i tillegg til 
vann, sanitær og hygienetilbud i utvalgte 
teltleirer. 

President Sven Mollekleiv besøkte i novem
ber 2014 Tyrkia Røde Halvmåne (TRH). 
Med selvsyn kunne han se hvordan Norges 
Røde Kors  med midler fra UD  bidrar til at 
 Tyrkia Røde Halvmåne kan tilrettelegge for 
at 230.000 syriske flyktninger får trygge og 
gode leveforhold. Besøket i Tyrkia resulterte 
i en avtale om at Norges Røde Kors – med 
egne midler, samt med støtte fra Statkraft 
og UD – skal styrke Tyrkia Røde Halvmånes 
mobile kjøkkenprosjekt. Kjøkkenet har en 
kapasitet på 5.000 varme måltider per dag. 

Tyfon Haiyan, som rammet store deler av 
Filippinene i november 2013, førte til mas
sive ødeleggelser hvor mer enn 16 mil
lioner mennesker ble rammet. Takket være 
den enorme responsen fra private givere, 
næringsliv og UD har Norges Røde Kors 
kunnet fortsette sitt arbeid på Filippinene 
etter at feltsykehusene ble pakket ned. I 
ØstSamar, en av de aller fattigste regio
nene i Filippinene, har Norges Røde Kors i 
nært samarbeid med Filippinsk Røde Kors 
og ICRC bygget over 800 hus og tilhørende 
latriner, og gitt 500 familier oppstartspakker, 
slik at de kan reparere deler av sine ødelagte 
hus selv.

Norges Røde Kors fortsatte i 2014 sitt arbeid 
for å styrke Afghanistan Røde Halvmåne 
(ARH) blant annet med logistikkutvikling og 

korrupsjonsforebygging. Det ble satt i gang 
et nytt bilateralt prosjekt som støtter ARHs 
nyetablerte avdeling for å sikre et kjønns
perspektiv inn i alle aktiviteter. I samarbeid 
med IFRC støtter Norges Røde Kors ARH 
med helseopplæring i lokalsamfunnene og 
mobile helseklinikker. 

51 dager med konflikt på Gaza sommeren 
2014 fikk store humanitære konsekvenser. 
Over 2.000 mennesker ble drept, inkludert 
500 barn. Flere enn 11.000 ble skadet, og av 
disse var 3.400 barn. Palestina Røde Halv
måne (PRCS) spilte en svært viktig rolle i å 
gi humanitær hjelp under krisen. Norges 
Røde Kors bidro med ekstra midler blant 
annet til PRCS’ sykehus og tepper til hjem
løse familier. 

Den væpnede konflikten i Ukraina har ført 
til omfattende menneskelige lidelser og 
tap av liv, samt store ødeleggelser av eien
dom og infrastruktur. Norges Røde Kors har 
vært i nær kontakt med både ICRC, IFRC og 
Ukraina Røde Kors under de ulike fasene av 
konflikten, og har – med finansiering fra UD 
– støttet ICRCs arbeid i Ukraina.

Mange katastrofer når ikke gjennom i det 
norske nyhetsbildet. Røde Kors har en egen 
nødhjelpsreserve for raskt og uavhengig å 
kunne bidra i nødhjelpsoperasjoner. Eksem
pler på operasjoner som ble støttet i 2014 er:

• Kolera i SørSudan

• Flom på Balkan

• Flom i Nepal

• Flom i Pakistan

• Tørke i Honduras

• Pest på Madagaskar

• Flyktninger i Kenya

• Denguefeber i Guatemala

17 av 19 distrikter har hatt pågående sam
arbeid i Europa, Midtøsten og Afrika i 2014. 
Årssamlingen om distriktssamarbeid ble 
gjennomført på Gardermoen i november 
med representanter for 17 distrikter, i tillegg 
til landsstyret og ansatte fra hovedkontoret. 

MEDIEARBEID OG POLITISK 
 PÅVIRKNING

En viktig del av Røde Kors’ mandat er å delta 
i den humanitærpolitiske debatten og sikre 
at humanitære utfordringer blir satt på den 
nasjonale og internasjonale dagsorden. I 
2014 satte Røde Kors i Norge blant annet et 
ekstra fokus på angrep på helsearbeidere 
og institusjoner og de store humanitære 
konsekvensene dette har for sivilbefolk
ningen. Dessverre har situasjonen i Syria 
aktualisert utfordringen. Syria er ett av flere 
eksempler på et endret globalt konfliktbilde 
hvor ikkestatlige væpnede grupper spiller 
en langt mer fremtredende rolle. Skal Røde 
Kors og andre humanitære aktører fortsatt 
ha tilgang til sårbare grupper i denne type 
konflikter må verdenssamfunnet i større 
grad åpne for ansvarliggjøring og dialog 
også med væpnede grupper. 

Samarbeid med det norske forsvaret om 
opplæring i internasjonal humanitærrett er 
høyt prioritert for Røde Kors, og internering 
av fanger under væpnet konflikt var tema 
for det årlige fordypningsseminaret som 
ble arrangert sammen med Forsvaret. Røde 
Kors skal samarbeide med Forsvaret om 
et prosjekt som skal integrere opplæring i 
humanitærretten i alle Forsvarets aktiviteter. 

Næringslivets samfunnsansvar var tema i en 
rapport Røde Kors publiserte og arrangerte 
en møterekke med sentrale aktører om. 
Flere norske bedrifter er engasjert i land 
preget av væpnet konflikt og uro, og de er 
avhengig av større kunnskap om humani
tærretten og menneskerettighetene for å 
kunne opptre ansvarlig. 

Røde Kors har ansvar for å møte dagens 
humanitære utfordringer, men vi må også 
forberede oss på morgendagens. Klimaend
ringene vil også ramme Norge, og vil stille 
store krav til vår felles beredskap. Under 
Arendalsuka lanserte Røde Kors rapporten 
«Felles beredskap  felles ansvar». Rappor
ten var skrevet sammen med Meteorologisk 
institutt og Norges Vassdrag og energidi
rektorat (NVE). Den avdekket at Norge må 
være forberedt på mer ekstremvær i årene 
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som kommer, og at alt for mange kommuner 
mangler et godt og formalisert samarbeid 
med frivillige organisasjoner om beredskap. 
Rapporten viste behovet for at Røde Kors, 
som den største beredskapsorganisasjonen 
i Norge, er til stede i hele landet, og viktighe
ten av stabile økonomiske rammebetingel
ser for den frivillige beredskapen. 

Kommunikasjonsarbeidet har i 2014 vært 
rettet inn på å nå de tre målene om flere 
 frivillige, flere faste givere og å sikre våre 
økonomiske rammebetingelser. Arbeidet 
i egne kommunikasjonskanaler og sosiale 
medier er rustet opp. Det ble laget nye hjem
mesider til lokalforeningene, og gjennom
ført en rekke kurs for våre frivillige i bruk av 
sosiale medier og talspersonsrollen. Det var 
26.875 artikler som omtalte Røde Kors i 2014. 
Sakene som hadde størst tyngde gjennom 
året var oppslagene rundt «Gled en  frivillig» 
i forbindelse med påsken,  markering av tre 
år siden krigen startet i Syria, lansering av 
beredskap og klimarapporten under Aren
dalsuka, og ikke minst Ebolakrisen og vårt 
arbeid rundt dette. Hordaland, Telemark og 
Sogn og Fjordane topper listen over hvilke 
distrikt som hadde flest oppslag i 2014. 

ØKONOMISKE HOVEDLINJER 
Årsregnskapet omfatter den ideelle orga
nisasjonen Norges Røde Kors, som er en 
forening uten økonomisk vinning som for
mål. Konsernregnskapet omfatter forenings
regnskapet 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 2014 viser et 
driftsunderskudd på 56 millioner kroner for 
foreningen, og det samme når datterselska
per inkluderes. 

Norges Røde Kors Sentrene AS har i 2014 et 
underskudd på kr 0,5 millioner, og Røde Kors 
Førstehjelp AS et overskudd på kr 0,4 mil

lioner. For Røde Kors Husene AS er resultatet 
tilnærmet null, ettersom det ikke er aktivi
tet i selskapet. Fairchance Norway AS har et 
underskudd på kr 1,4 millioner. 

Brutto midler anskaffet til humanitære 
formål i 2014 var kr 1.592 millioner for for
eningen og kr 1.661 millioner inkludert 
datterselskaper. Røde Kors hadde i 2014 
statsinntekter på kr 744 millioner, herav kr 
690 millioner til Røde Kors’ internasjonale 
arbeid. Røde Kors mottok kr 21 millioner i 
statlige midler til nasjonale kjerneaktiviteter, 
samt kr 7 millioner fra ulike stiftelser. Behov 
for midler til etablering og styrking av kjer
neaktiviteter lokalt gjør at Røde Kors arbei
der stadig mer målrettet med å få ekstern 
økonomisk støtte både på kommunenivå, 
fylkesnivå og nasjonalt. 

I 2014 har Røde Kors samlet inn totalt kr 225 
millioner fra medlemmer, private givere og 
næringslivet. Inkludert i dette beløpet er 
også medlemskontingent og inntekter fra 
pantelotteriet Panto.

Inntektene fra næringslivet ble på totalt 
kr 76 millioner, medregnet Pantelotteri
inntektene, som utgjorde kr 26 millioner.  
Kr 31 millioner er fra inngåtte avtaler, og 
kr 12 millioner er fra innsamlinger. I 2014 
har Røde Kors hatt følgende hovedpart
nere: DNB, TINE, Det Norske Veritas og 
 GlaxoSmithKline. 

Ved utgangen av året hadde Røde Kors 
131.074 betalende medlemmer som bidro 
med kr 36 millioner i kontingenter. Den 
målrettede satsningen på å sikre oss økte 
og forutsigbare inntekter gjennom flere 
faste givere gir resultater. Antall faste givere 
ved årsskiftet var 61.420. Samlede inntekter 
fra faste givere ble kr 109 millioner. Tyfonen 
på Filippinene preget høsten, og Røde Kors 
samlet inn over kr 35 millioner til arbeidet 
med denne katastrofen, inkludert bidrag fra 
bedrifter. Vi har gjennom hele året jobbet for 
å samle inn mer penger til dem som er ram
met av den humanitære katastrofen i Syria, 
og samlet inn kr 18 millioner til dette. Totalt 
bidro private givere med nesten kr 199 mil
lioner til Røde Kors sitt arbeid nasjonalt og 
internasjonalt.

Røde Kors presenterer sitt årsregnskap 
for 2014 etter aktivitet, i henhold til regn
skapstandard for ideelle organisasjoner. For
eningen Norges Røde Kors har i 2014 brukt 
kr 1.237 millioner til humanitært arbeid 
(kr 1.267 millioner inkludert datterselska
per). Formålskostnadene utgjør 92,2 % av 
de samlede kostnadene i foreningen, det 
samme tallet som i 2014. 

Røde Kors brukte kr 40 millioner til admi
nistrasjon av organisasjonen. Dette utgjør 
3,0 % av de samlede kostnadene. I tillegg til 
de rene administrasjonskostnadene er det 
i 2014 fordelt kr 52 millioner i felleskostna
der 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 lang
siktig finansiering. Det er verken innsamlede 
midler eller offentlig støtte som er plassert i 
finansporteføljen, og avkastningen sikrer at 
vi kan ta ut kr 90 millioner hvert år til huma
nitær 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 
plassert kr 2.532 millioner 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 
retningslinjer. Røde Kors skal ikke investere i 
selskaper som bryter internasjonale konven
sjoner innen menneskerettigheter, arbeids
forhold, barnearbeid, på miljøområdet, eller 
selskaper som bidrar til alvorlige krenkelser 
av individers rettigheter i krig og 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. 
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Renteporteføljen har moderat kredittrisiko 
og en god spredning på utstedere og antall 
papirer. Pengemarkedsfondene hadde en 
gjennomsnittlig løpetid 0,20 og obliga
sjonsfondene på 5,31. Røde Kors har god 
likviditet og det er ikke besluttet å innføre 
tiltak som endrer likviditetsrisikoen. 

PERSONAL OG MILJØ 
Røde Kors har et partssammensatt arbeids
miljøutvalg, hvor også representanter fra 
bedriftshelsetjenesten deltar. Det er verne
ombud i alle verneområder med over 10 
årsverk. Bedriftshelsetjenesten er rådgiver 
i sykefraværsoppfølging og tilrettelegging 
av arbeidsplasser.

Sykefraværet i 2014 var på 4,8 %, som er en 
økning på 0,2 % i forhold til året før. Syke
fraværet er fordelt på 1,4 % korttidsfravær 
og 3,4 % langtidsfravær. Det har ikke vært 
alvorlige skader eller ulykker knyttet til virk
somheten.

Det ble gjennomført en organisasjonsun
dersøkelse i 2014. Undersøkelsen måler 
arbeidsglede, motivasjon, lederskap, sam
arbeid og arbeidsmiljø. Formålet er å bygge 
videre på organisasjonens sterke sider, og 
å utvikle områder der det er rom for forbe
dring. Resultatene viser et stabilt godt nivå 
siden sist undersøkelse totalt sett, hvor blant 
annet arbeidsgleden ble målt til 69 (av totalt 
100 mulige).

Røde Kors har i overkant av 50 % kvinner i 
ledende stillinger. Røde Kors oppfordrer alle 
kvalifiserte søkere til å søke utlyste  stillinger, 
uavhengig av alder kjønn, nasjonalitet eller 
etnisk bakgrunn og funksjonsevne. Arbeids
plassen tilpasses ved behov. Sosial inklude
ring og mangfold er viktig for Røde kors, og 
dette er blant hovedsatsingene i langtids
program og hovedprogram.

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 klimautslip
pene fra Røde Kors’ virksomhet.

FORTSATT DRIFT 
I samsvar med regnskapsloven § 33a 
bekreftes det at forutsetningene om fortsatt 
drift er til stede. Til grunn for antagelsen lig
ger resultatprognoser for 2015 og Røde Kors’ 
langsiktige strategiske prognoser for årene 
fremover. Røde Kors er i en sunn økonomisk 
og finansiell stilling. 
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AKTIVITETSREGNSKAP

Alle beløp i NOK 1 000
 KONSERN FORENING
 2014 2013  Note 2014 2013

   ANSKAFFELSE AV MIDLER 
 36 707  35 986  Medlemsinntekter  36 707  35 986
 744 604  741 949  Tilskudd  offentlig 1 744 604  741 949
 223 473  290 830  Tilskudd  andre 2 223 473  290 830
 220 200  193 958  Innsamlede midler og gaver 3 218 659  192 445
   Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:
 61 416  46 228   operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4 32 209  19 773
 66 300  57 128   aktiviteter som skaper inntekter  27 976  24 772
 308 039  331 053  Finans og investeringsinntekter  307 951  331 032
 115  147  Andre inntekter  115  147

 1 660 854  1 697 277  BRUTTO MIDLER ANSKAFFET TIL HUMANITÆRE FORMÅL   1 591 694  1 636 933

   FORBRUKTE MIDLER 5, 9, 10, 11 
   Kostnader til anskaffelse av midler 6, 8  
 48 476  57 856   kostnader til innsamlinger 6, 8 48 476  57 856
 54 997  42 463   andre kostnader til anskaffelse av midler  16 563  12 651
   Kostnader til formålet:   
 10  0   gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av org.formål  10  0
    kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org.formål 7
   2.1 Forebygger og responderer for å redde liv
 580 755  562 726   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  580 755 562 726
 8 530  4 676   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  8 530 4 676
 113 632  121 233   Kostnader til aktiviteter  113 632 121 233
   2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag   
 92 357  88 881   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  92 357 88 881
 19 169  17 720   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  19 169 17 720
 40 249  25 171   Kostnader til aktiviteter  40 249 25 171
   2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold   
      Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger   
 18 429  15 605   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  18 429 15 605
 38 547  38 388   Kostnader til aktiviteter  7 474 7 854
   3.1 Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RKforeninger   
 25 512  35 054   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  25 512 35 054
 41 721  42 426   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  41 721 42 426
 49 612  42 718   Kostnader til aktiviteter  49 612 42 718
   3.2 Forebygge og redusere sårbarhet gjennom hum påvirkningsarbeide  
 10     Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  10 
      Tilskudd til distrikt/lokalforeninger   
 31 983  31 568   Kostnader til aktiviteter  31 983 31 568
   3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon   
 6 335  10 318   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  6 335 10 318
 105 385  100 108   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  105 385 100 108
 95 046  87 207   Kostnader til aktiviteter  95 046 87 207
 40 010  31 073  Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 8 40 009  31 073

 1 410 709  1 355 190  SUM   1 341 198 1 294 845

 250 086  342 087  ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  250 436 342 087

   TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL   
   Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner  17 639 37 193
   Annen formålskapital  232 796 304 895

   SUM DISPONERT  250 436 342 087
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BALANSE PR 31.12

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING

 2014 2013  Note 2014 2013

   EIENDELER 

   Anleggsmidler

   Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

 25 477 25 273 Immaterielle eiendeler  0 0

 256 943 260 591 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 13 256 943 260 591

 22 597 21 439 Driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler 13 20 746 20 038

 305 017 307 303 Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler  277 689 280 629

   Finansielle anleggsmidler

 0 0 Investeringer i datterselskaper 14 28 500 28 500

 30 170 42 170 Investeringer i aksjer og obligasjoner 15 30 170 42 170

 6 656 448 Andre langsiktige fordringer 16 12 056 2 848

 36 825 42 618 Sum finansielle anleggsmidler  70 725 73 518

 341 842 349 921 Sum anleggsmidler   348 415 354 147

   Omløpsmidler

 24 492 21 100 Varelager 17 21 964 19 179

 38 087 28 587 Kundefordringer  31 214 24 326

 44 997 40 245 Andre fordringer 18 44 659 39 842

 2 531 869 2 308 186 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 19 2 531 869 2 308 186

 222 554 253 602 Kontanter, bankinnskudd og lignende 20 209 823 242 026

 2 861 999 2 651 719 Sum omløpsmidler   2 839 529 2 633 558

 3 203 841 3 001 640 SUM EIENDELER   3 187 944 2 987 705

   FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 

   Formålskapital

 291 973 274 334 Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner 21 291 973 274 334

 2 785 470 2 552 714 Annen formålskapital 21 2 773 439 2 540 644

 3 077 443 2 827 048 Sum formålskapital  3 065 412 2 814 978

      

 910 807 Langsiktig gjeld 22 310 207

   Kortsiktig gjeld

 48 793 53 459 Leverandører  43 481 48 707

 14 222 15 068 Skyldig offentlige avgifter  12 125 13 378

 19 318 58 882 Ubrukte statsmidler 1 19 318 58 882

 43 155 46 377 Annen kortsiktig gjeld  23 47 298 51 554

 125 488 173 786 Kortsiktig gjeld  122 221 172 521

 126 398 174 592 Sum gjeld    122 531 172 728

 3 203 841 3 001 640 SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   3 187 944 2 987 705
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING

 2014 2013   2014 2013

 250 086 342 086 Årets aktivitetsresultat  250 436 342 087

   POSTER I AKTIVITETSREGNSKAPET SOM 
   IKKE HAR DIREKTE LIKVIDITETSEFFEKT

 11 088 10 994 + avskrivninger, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger  10 447 10 284

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

 11 088 10 994 Sum  10 447 10 284

   INVESTERINGER, AVHENDELSER OG FINANSIERING

 8 526 29 739  anskaffelse av andre varige driftsmidler  7 470 4 188

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

 12 000 0 +/ netto investering/avhendelse i plasseringer   12 000 25 000

 6 298 1 148 + tilbakebet/ opptak fordring, lang og kortsiktige  9 208 1 148

 103 654  tilbakebetaling/+ opptak langsiktig gjeld    103 655

 -2 720 -29 405 Sum  -4 574 -28 534

   ANDRE ENDRINGER

 14 160 15 752 +/ endringer i kundefordringer og andre fordringer  11 705 11 946

 48 298 48 221 +/ endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  50 299 50 946

 3 393 8 775 +/ endring varelager  2 786 9 406

 33 265 +/ endring andre tidsavgrensninger    37 1 059

 -65 817 40 979 Sum  -64 828 49 465

 192 635 364 653 SUM LIKVIDITETSENDRINGER GJENNOM ÅRET  191 480 373 301

 2 561 788 2 195 482 + Likviditetsbeholdning 1.1.  2 550 212 2 176 909

 2 754 423 2 560 455 = Likviditetsbeholdning 31.12.  2 741 692 2 550 212

 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 
 konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjo
ner og mellomværende mellom selskapene i 
konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er 
utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at 
 datterselskapet følger de samme regnskaps
prinsipper 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 
 poster som forfaller til betaling innen ett år  etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til 
varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 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 
 anskaffelseskost og virkelig verdi. 

VARIGE DRIFTSMIDLER OG RETTIGHETER
Varige driftsmidler og rettigheter balanseføres 
og avskrives lineært over eiendelens forven
tede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Driftsmidler og rettigheter som 
har en levetid på 3 år eller mer og har en verdi 
over kr 15 000 kan aktiveres i henhold til interne 
 retningslinjer.

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 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  resultatføres 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. opp
tjeningstid og lønn på pensjoneringstidspunk
tet. Det foreligger dermed for arbeidsgiver i 
prinsippet 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 
således behandles ordningen som en  ytelsesplan 
regnskapsmessig. Etter anbefalt praksis i Norge 
kan slike pensjonsplaner i dette tilfellet behand
les som en tilskuddsplan regnskapsmessig, som i 
praksis vil si at periodens pensjonskostnad er lik 
periodens tilskudd. 

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjons
ordning etter lov om obligatorisk tjenestepen
sjon. 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 2014 2013  

Utenriksdepartementet 604 171 617 920
Norad 85 612 78 570
Justisdepartementet 12 067 12 687
Barne, ungdom og familiedepartementet 2 500 2 500
Tilskudd fra Fordelingsutvalget (FUV) 1 264 1 504
Fredkorpset 2 205 2 809
Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 1 225 1 553
Helsedirektoratet/helsedepartementet 9 530 6 873
Forsvarsdepartementet 255 157
Lotteri og Stiftelsestilsynet 20 722 15 143
NAV 1 400 1 050
Kriminalomsorgsdepartementet 1 225
Andre  2 428 1 183

Totalt 744 604 741 949

Tilskuddene tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene. Av mottatte statsmidler er det  
pr 31.12.2014 TNOK 19 318 (TNOK 58 882 pr 31.12.2013). Disse forventes inntektsført i 2015 basert på pågående aktiviteter.

NOTE 2 - TILSKUDD ANDRE KONSERN OG FORENING

Alle beløp i NOK 1 000 2014 2013  

Lotteri og stiftelsestilsynet 208 619 264 611
Tilskudd fra søsterforeninger 6 747 11 283
Echo 3 761 8 254
Helse og rehabilitering 2 663 4 498
Landsrådet for barn og ung.org (LNU) 1 619 1 791
Andre 65 394

Totalt 223 473 290 830

NOTE 3 - INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER

 KONSERN FORENING
Alle beløp i NOK 1 000 2014 2013 2014 2013

Bundne bidrag 77  86  77  86 
Legater 1 150  757  1 150  757 
Frie gaver/bidrag 9 950  13 741  8 480  12 354 
Giverprogram 109 841  69 121  109 841  69 121 
Næringslivsavtaler 31 026  44 830  31 026  44 830 
Innsamlinger 33 344  50 767  33 344  50 767 
Minnegaver 323  289  323  289 
Gaver i form av tjenester og varer 5 205  5 342  5 205  5 342 
Arv 29 367  8 898  29 367  8 898 
Investeringsstøtte 71  126  0  0 

Sum 220 200   193 958  218 659 192 445 
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 NOTE 4 - INNTEKTER SOM OPPFYLLER ORGANISASJONENS FORMÅL

 KONSERN FORENING
Alle beløp i NOK 1 000 2014 2013 2014 2013

Inntekt fra Nettbutikk 5 074 3 879 5 074 3 879
Annonseinntekter 842 909 842 909
Deltageravgift 5 177 1 602 5 177 1 602
Leieinntekter 13 588 12 658 13 588 12 658
Royalty 269 354 269 354
Andelsinntekter/salg av utstyr utenlandsarbeid 6 324 71 6 324 71
Salgsinntekter primærkunder  29 206 26 454 0 0
Julekampanjen varesalg 224 0 224 0
Reiseprovisjoner 115 43 115 43
Andre inntekter 595 257 595  257

Totalt 61 416 46 228 32 209  19 773

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

 2014 2013  

Servicetorg/HR 6 270 10 564
Eiendomsdrift 11 334 9 939
IKT 21 511 20 081
Økonomifunksjon 12 876 11 508  

Sum 51 991 52 093  

Felleskostnader  Servicetorg/HR Eiendom IKT Økonomifunk. Sum 

Totalt 6 270 11 334 21 511 12 876 51 991  

Kostnader til anskaffelse av midler 304 550 1 043 624 2 523 4,9 %

Kostnader til formålet:       
2.1 Forebygger og responderer for å redde liv 3 286 5 940 11 274 6 748 27 248 52,4%
2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse 
 og livsgrunnlag 710 1 283 2 434 1 457 5 883 11,3%
2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold 121 219 415 249 1 004 1,9%
3.1 Bygger og utvikler sterke og 
 behovsrettede RKforeninger 546 987 1 874 1 122 4 529 8,7%
3.2 Forebygge og redusere sårbarhet 
 gjennom hum påvirkningsarbeide 150 270 513 307 1 240 2,4%
3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig 
 organisasjon 967 1 747 3 316 1 985 8 015 15,4%
Administrasjonskostnader 187 338 641 384 1 549 3,0 %

Totalt  6 270 11 334 21 511 12 876 51 991 100,0 %
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NOTE 6 - KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Kostnader til innsamlinger 2014  2013 2014  2013

Innsamling og gaver 41 211 50 342 41 211 50 342
Andel felleskostnader 14 221 11 549 14 221  11 549
Sum 55 431 61 891 55 431 61 891

Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader medgått for å opprettholde medlemstall og tilslutning 12 842 10 658 12 842 10 658
Spill/Royalty 976 660 976 660
Andel stabsfunksjon 223 198 223 198
Utvikling/nye inntekter/annet 180 34 180 34
Kostnader i datterselskap 38 436 29 812 0  0
Andel felleskostnader 2 342 1 102 2 342  1 102
Sum 55 000 42 464 16 563 12 651

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
 2014 2013

Nasjonalt 38 814 33 221
Internasjonalt 654 149 646 318
Andel felleskostnader 9 955  9 096
Sum 702 918 688 635

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

 2014 2013

Nasjonalt 24 500 22 432
Internasjonalt 125 956 107 376
Andel felleskostnader 1 321  1 601
Sum 151 776 131 408
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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.
 2014 2013

Nasjonalt 24 953 22 346
Internasjonalt 0 0
Andel felleskostnader 951  813
Sum 25 904 23 155

 2014 2013

Sum hovedmål 1-3 880 598 843 202

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.

 2014 2013 2012 2011 2010

Sum adm kostnader 39 949 31 073 21 503 43 339 39 285
Sum forbrukte midler 1 341 198 1 294 845 1 148 417 1 244 408 1 106 864

Administrasjonsprosent 3,0 % 2,4 % 1,9 % 3,5 % 3,5 %

      
Kostnader til formålet 1 236 200 1 193 264 1 071 473 1 146 435 1 002 409
Sum forbrukte midler 1 341 198 1 294 845 1 148 417 1 244 408 1 106 864

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

Innsamlingsprosent: 2014 2013 2012 2011 2010

Innsamlede midler og gaver  218 659 192 445 132 114 200 627 228 574
Sum innsamlede midler 218 659 192 445 132 114 200 627 228 574
Kostnader til anskaffelse av midler 65 039 70 508 55 414 54 633 57 901
Andre kostnader til anskaffelse enn innsamlingskostn. 16 563 12 651 12 409 5 907 
Kostnader til innsamling av midler 48 476 57 856 43 004 48 726 57 901
Netto innsamlede midler 170 183 134 588 89 110 151 901 170 673

Innsamlingsprosent 77,83 % 69,94 % 67,45 % 75,71 % 74,67 %
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NOTE 9 - ARTSINNDELING

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING
 2014  2013   2014  2013 

   Inntekter   
 744 604  741 949  Tilskudd  offentlig 744 604  741 949 
 223 473  290 830  Tilskudd  andre 223 473  290 830 
 220 202  193 958  Gaver og bidrag 218 659  192 445 
 164 538  139 489  Annen driftsinntekt 97 007  80 678 

 1 352 817  1 366 225  Sum inntekter 1 283 743  1 305 901 

   Kostnader
 53 044  60 271  Varekostnad 26 533  36 697 
 261 509  230 530  Lønnskostnad 232 802  205 574 
 11 055  10 994  Avskrivninger 10 447  10 284 
 34  Nedskrivninger
 185 447  172 432  Annen driftskostnad 171 796  161 325 
 898 282  877 834  Kontante bidrag  898 282  877 834 

 1 409 371  1 352 061  Sum kostnader 1 339 860  1 291 714 

 -56 554  14 164  Driftsresultat -56 117  14 186 

 6 442  4 737  Renteinntekter  6 233  4 518 
 301 718  326 514  Verdiendring finansielle omløpsmidler 301 718  326 514 
 1 520  3 329  Rentekostnader  1 398  3 131 

 306 640  327 922  Netto finansposter 306 553  327 901 

 250 086  342 086  Årsresultat  250 436  342 087 

   Disponering av årsresultat
   Overføring til/fra FK m/ekst restr 17 639  37 193 
   Overføring til annen formålskapital 232 796  304 895 

   Sum disponert 250 436  342 087 

NOTE 10 - ANTALL ÅRSVERK KONSERN FORENING
 2014 2013 2014 2013

Antall årsverkfast ansatte 269 267 216 207  
Antall årsverkmidlertidig ansatte 18 18 18 18

Totalt 287 285 234 225

Gjennomsnittlig årsverk på distriktskontorene utgjorde hhv 235/16 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 1 079 0
Pensjonsutgifter 21 0
Annen godtgjørelse 141 4

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: KONSERN FORENING
Revisortjenester 569 365
Andre attestasjonstjenester 833 825
Skatte og avgiftsrådgivning
Annen bistand 75 51

Alle beløp er eks. mva 1 477 1 241
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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 må
nedlig for lønnskostnader. Videre mottar distriktskontorene andel probono av fellestjenester som sentralbord, IKT, HR, regnskap og lønn. 

 2014  2013

Fra IFRC
Direkte tilskudd til internasjonale aktiviteter 0 0

Gave varer til internasjonalt program (probono)

Til IFRC
Tilskudd til ulike programmer 130 927 147 458
Kontingent  4 562 7 458

Fra Røde Kors distriktskontor
Gaver til katastrofer 441 1 968
Dekning av lønn/reisekostnader  89 248 83 732

Til Røde Kors distriktskontor
Utlegg lønn/reisekostnader 89 248 83 732
Rammeoverføringer 69 106 66 748
Leverte tjenester (probono) 22 527 21 588
Videreformidling til Ferie For Alle 11 589 9 266
Støtte til diverse lokal aktivitet 9 894 10 348
Støtte omsorgsaktiviteter 15 629 9 373
Overføring vedrørende Røde Korstelefonen 4 175 4 200
Støtte til beredskaps og hjelpekorpsarbeidet 3 131 2 641
Overføring andel medlemskontingent 2 129 4 899
Videreformidling av næringslivsstøtte  3 052 3 092
Videreformidling fra ExtraStiftelsen 1 754 1 364
Støtte til barneaktiviteter 4 119 4 720
Støtte til ungdomsdelegater 375 605

Fra lokalforeninger
Gaver til katastrofer 1 450 8 430

Til lokalforeninger
Overføring andel medlemskontingent 25 270 21 813
Støtte til beredskaps og hjelpekorpsarbeidet 2 016 2 035
Støtte til diverse lokal aktivitet 1 535
Overføring andel Panto 9 817 8 566
Støtte omsorgsaktiviteter 1 536 2 515
Videreformidling fra FriFond 1 509 1 635
Støtte til barneaktiviteter  555
Videreformidling fra ExtraStiftelsen 625 1 225
Videreformidling av næringslivsstøtten  351

Til datterselskap
Kjøp av opphold ved senterne og førstehjelpsprodukter 1 371 1 674

Fra datterselskap
Husleie, telefoni og renter 2 709 2 618

Fra Norges Røde Kors Humanitære fond
Tilskudd til formål 400 660

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 25 656  320 127  127 120  18 000  145 121  490 904 
Tilgang i året 95  0  7 978  453  8 431  8 526 
Avgang i året 0  0  0  0  0  0 

Anskaffelseskost 31.12 25 751  320 127  135 098  18 453  153 552  499 430 
      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 382  58 680  106 864  13 281  120 145  179 207 
Årets ordinære avskrivninger 133  3 649  6 032  1 240  7 273  11 054 
Akk.avskr. avgang 0  0  0  0  0  0 

Akkumulerte avskrivninger 31.12 515  62 329  112 895  14 521  127 418  190 261 
      
Akkumulerte nedskrivninger 1.1 0  856  3 500  0  3 500  4 356 
Årets ordinære nedskriving 0  0  34  0  34  34 
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 25 235  256 943  18 668  3 932  22 597  304 777 

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

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  117 344  15 626  132 971  451 217 
Tilgang i året  7 470  0  7 470  7 470 
Avgang i året 0   0  0  0 

         
Anskaffelseskost 31.12 318 246  124 814  15 626  140 440  458 686 
     
Akkumulerte avskrivninger 1.1 57 655  97 848  11 548  109 396  167 051 
Årets ordinære avskrivninger 3 649  5 739  1 059  6 798  10 447 
Akk.avskr. avgang 0  0  0  0  0 

          
Akkumulerte avskrivninger 31.12 61 304  103 587  12 607  116 194  177 498 
Årets nedskrivninger   0  0  0  0 

Akk. nedskrivninger 31.12 0  3 500  0  3 500  3 500 
Bokført verdi 31.12 256 943  17 727  3 019  20 746  277 689 

     
Økonomisk levetid 50  100 år 3  5 år 3  5 år

NOTE 14 - INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER 

Alle beløp i NOK 1 000
 Anskaffelses- Stemmeandel/ Kost- Balanseført Balanseført Egenkapitalandel Resultatandel
Selskap år Eierandel pris 31.12.14 31.12.13 pr 31.12.14 2014

Norges Røde Kors Sentrene AS, 
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2004 100 % 13 281 2 000 2 000 1 595 560

Røde Kors Husene AS, 
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2004 100 % 26 919 100 100 112 9

Røde Kors Førstehjelp AS, 
Sandbrekkveien 95, 5225 Nesttun 2008 100 % 5 000 1 400 1 400 4 370 406

Fair Chance Norway AS, 
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2013 100 % 25 000 25 000 25 000 23 526 1 473

   70 200 28 500 28 500 29 603 -1 617
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NOTE 15 - AKSJER I ANDRE SELSKAPER
Alle beløp i NOK 1 000 Stemmeandel/ Ansk. Balanseført Balanseført
 Eierandel kost 31.12.14 31.12.13

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  0  12 000 
Aksjer i Fair Chance Group AS 1 % 3 047  1 947  1 947 
Annet  164  164  164 

Sum  43 270  30 170  42 170 

NOTE 16 - ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Andre langsiktige fordringer 2014 2013 2014 2013

Andre langsiktige fordringer som forfaller senere enn ett år utgjør:
 Lån til datterselskap 0 0 5 400 2 400
 Lån til Røde Kors foreninger  2.prioritets pantelån 6 656  448 6 656  448

Sum  6 656 448 12 056 2 848

NOTE 17 - VARELAGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
  2014 2013 2014 2013

Beredskapslager 20 396  17 214  20 397  17 213 
Andre varer 4 096  3 886  1 567  1 965 

Sum  24 492  21 100  21 964  19 179 

NOTE 18 - ANDRE FORDRINGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Andre fordringer 2014 2013 2014 2013

Påløpte inntekter 17 464 38 048   17 464 38 048 
Forskuddsbetalte kostnader 443  1 107  106 704 
Salg av Fridtjof Invest 27 000  27 000
Andre kortsiktige fordringer 90   1 090  90 1 090 

Sum   44 997  40 245 44 659 39 842

NOTE 19 - MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Alle beløp i NOK 1 000 2014 2013
Type fond Markeds- Kostpris Avkastning Avkastning Markeds- Kostpris Avkastning Avkastning 
 verdi    i % verdi    i %

Obligasjonsfond 826 893 784 233 65 182 8,68 % 710 943 704 915 18 543 2,68 %
Pengemarkedsfond 498 297 497 574 9 586 2,24 % 432 211 431 404 7 876 2,25 %
Aksjefond 1 206 679 721 208 224 296 21,42 % 1 165 032 845 274 298 057 32,49 %

Sum 2 531 869   2 003 015  299 064 13,89 %  2 308 186  1 981 593 324 476 17,11 %

Røde Kors har plassert 2.532 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 2014 var følgende: 
Norske aksjer: 2.8 % 
Utenlandske aksjer: 2.5 % 
Norske renter (Norske obligasjoner + norsk pengemarked): 0.6 % 
Utenlandske renter: 0.3 % 
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NOTE 20 - KONTANTER OG BANKINNSKUDD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Kontanter og bankinnskudd 2014 2013 2014 2013

 222 554  253 602  209 823  242 026 
Av dette er følgende bundet:
Skattetrekk 13 067  12 620  12 048  11 865 
Ubenyttede statsmidler * 25 224  58 882  25 224  58 882 

Sum bundne midler 38 290  71 502  37 272  70 747 

Likvide midler disponibelt for Norges Røde Kors 184 264  182 100  172 551  171 280 

* 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. 01.01 274 334  2 553 023  2 827 357 
Tilførte midler 192 496  232 447  424 943 
Midler overført til aktiviteter 174 857   174 857 

Årets resultat 17 639  232 447 250 086 

Omdisponerte midler/annet 0   0 

Formålskapital pr. 31.12 291 973  2 785 470  3 077 443 

FORENING Formålskapital Annen Total
 ekstern restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01 274 334  2 540 644  2 814 978 
Tilførte midler 192 496  232 796  425 292 
Midler overført til aktiviteter 174 857   174 857 

Årets resultat 17 639  232 796  250 436 

Formålskapital pr. 31.12 291 973  2 773 439  3 065 412 

Formålskapital med eksterne restriksjoner består av avsatte innsamlede midler som er øremerket til bestemte formål basert på givers 
ønske.

NOTE 22 - ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Annen langsiktig gjeld 2014 2013 2014 2013

Andre forpliktelser 910  807  310 207 

Sum 910  807  310  207 

Gjeld sikret ved pant
Balanseført verdi  Voksentoppen 2 453  2 589  2 453 2 589

Totalt balanseført verdi for pantsatte eiendommer 2 453 2589 2 453  2 589

Garantiforpliktelser
Ikke regnskapsført selvskylderkausjoner: Garantist for kr 54.000 til Bergen Næringsråd.
 Garanti for kr 15.000.000 til Drammen Røde Kors.

NOTE 23 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
 2014 2013 2014 2013

Avsatte feriepenger 26 035 24 338 23 567 22 130
Påløpte renter på UD/Noradmidler 1 237 1 099 1 237 1 099
Forskuddsbetalte inntekter 1 045 774 321 0
Innbetaling for viderebetaling 4 827 16 309 4 827 16 309
Annen kortsiktig gjeld 10 011  3 857 17 346  12 016

Sum 43 155 46 377 47 298 51 554
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