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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 Kors-prinsippene.

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 Kors-organisasjon.  
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 Kors-foreningene har samme status og deler 
samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.
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Røde Kors kunne i 2009 se tilbake på 150 års stolt historie. Med over 100 millioner frivillige i 186 land er 
Røde Kors i en unik posisjon for å hindre og lindre menneskelig nød lokalt, nasjonalt og globalt.
 
de frivillige er selve fundamentet i Røde Kors. Takket være alle engasjerte frivillige fikk over 1.400 barn 
og voksne i 2009 en etterlengtet ferie gjennom Ferie for alle, 6.500 barn og ungdom fikk leksehjelp og 
barn og unge fikk tilbud om voksenkontakt gjennom telefon- og internett-tjenesten Kors på halsen. Røde 
Kors Flyktningguide er nå etablert på over 90 steder i norge, og nettverksarbeidet er nå etablert i 37 
 kommuner.
 
i 20 år var Terje liens (63) eneste selskap fuglen Pippen og ølet. Til slutt orket han ikke mer, ensomheten 
ble uutholdelig. - Jeg ble tipset om Røde Kors’ Besøkstjeneste, og så møtte jeg Kristine. det var som å 
komme fra mørket til lyset, forteller han.  Annenhver uke får han besøk av besøksvenninnen sin, Kristine 
Johansen.  da tar Terje på seg skjorte og slips, han gleder seg og føler seg ikke ensom lenger. 
 
Besøkstjenesten i Røde Kors feiret sitt 60-årsjubileum i 2009. dette er Røde Kors’ største aktivitet mot 
 ensomhet og isolasjon.Tjenesten har vokst i takt med at stadig flere opplever ensomhet og sosial 
 utestenging, og har nå over 5.600 aktive besøksvenner. 
 
i 2009 var det rekordmange hjelpeaksjoner. hjelpekorpset gjennomførte 983 aksjoner. 6.500 aktive 
 frivillige i hjelpekorpset nedla rundt 70.000 timer gjennom året, dobbelt så mange som året før. 
 
internasjonalt var 2009 et utfordrende år. Krigen i Gaza krevde mange menneskeliv, store skader og 
ødeleggelser.  Palestina Røde halvmåne (PRCS) hadde rundt 200 frivillige, 60 leger og 120 medisinsk 
personell som aktivt var med i krisearbeidet i Gaza. Kirurger og sykepleiere fra den internasjonale Røde 
Kors-komiteen (iCRC) ble også sendt inn for å hjelpe de krigsskadde, og mange Røde Kors-foreninger la 
ned en stor innsats for å få inn nødhjelp.  
 
På Sri lanka opplevde flere hundre tusen sivile en desperat situasjon i konflikten mellom srilankiske 
 myndigheter og Tamiltigrene. 20 millioner mennesker på Afrikas horn er fortsatt rammet av matmangel 
som følge av feilslåtte avlinger.i Swat-dalen i Pakistan ble minst to millioner mennesker internt  fordrevet 
som følge av massive kamphandlinger. lokale Røde Kors- og Røde halvmåneforeninger bisto med 
 distribusjon av mat og nødly i samarbeid med iCRC. 
 
Røde Kors er til stede når konflikter eller katastrofer rammer. Men like viktig er vårt arbeid for å forebygge 
humanitære katastrofer, herunder konsekvensene av klimaendringene. Sterkere Røde Kors-foreninger 
over hele verden er av avgjørende betydning for at samfunnene skal være rustet til å stå imot når 
 humanitære katastrofer rammer.   

 

Sven Mollekleiv Børge Brende
President  Generalsekretær

Frivilligheten 
er gullet i 
Røde Kors
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krigen 
i gaza 

Fanget  
i kampsonene  
på sri lanka 

i følge palestinske helsemyndigheter omkom  
1415 mennesker og 5300 ble såret i løpet av 
krigen som varte en knapp måned i Gaza. 

Kampene gjorde hjelpearbeidet svært vanskelig.
hundrevis av frivillige og ansatte fra Palestinsk Røde 
halvmåne og det internasjonale Røde Kors satte egne 
liv i fare da de deltok i det medisinske hjelpearbeidet, 
reparerte skader på viktig infrastruktur og sørget for 
mat og husly til krigens ofre. 

Situasjonen var katastrofal for tusener av 
sivile som ble avsperret i et lite område ved 
kysten nord på Sri lanka, etter at konflikten 
mellom srilankesiske myndigheter og Tamil-
tigrene ble trappet opp i slutten av januar. 

hundrevis av tamilske familier i norge mistet kon-
takten med sine slektninger på Sri lanka, og over 
250 av dem henvendte seg til Røde Kors’ oppsporings-
tjeneste for å få hjelp til å finne sine kjære som var 
savnet i konfliktområdene.

F e b r u a r 

stemmer verdt å høre 
etter at gateopptøyer raste blant frustrert 
ungdom i Oslo i vinter, ytret politikere, 
forskere og kommentatorer sin mening om 
feilslått integrering. i mars ga Røde Kors 
ordet til ungdommene, gjennom konfe-
ransen ”Stemmer som er verdt å høre”. her 
fortalte ungdom som føler seg marginalisert 
sine historier fra scenen,  mens representan-
ter fra myndighetene lyttet fra salen. 

mars                                                                                    

J a n u a r    

Fakkeltog: 8. januar møtte nærmere 20 000 mennesker opp på 
Youngstorget i Oslo for å markere sin støtte til ofrene i Gaza,  
i form av et fredelig fakkeltog. Lignende markeringer ble holdt  
i byer i hele landet. Foto: olav SaltboneS/Røde KoRS

Førstehjelpskurs: Røde Kors i Norge har vært til stede på 
Sri Lanka i mange år, blant annet i forbindelse med hjelpearbeidet 
etter tsunamien i 2004. Her mottar sårbare mennesker fra risiko-
gruppene opplæring i grunnleggende førstehjelp. 
Foto: olav SaltboneS/Røde KoRS.

Personlig historie: F.v. Hadia Tajik, Libe Rieber-Mohn og Fabian 
Stang lytter til 17 år gamle Rikards historie om et liv fylt av rus 
fra 11-års alderen og hans kamp for å komme ut av det, på Røde 
Kors-konferansen ”Stemmer verdt å høre”. 
Foto: olav SaltboneS/Røde KoRS.

Mange er  avhengige av  vår  hje lp, 
der for  er  v i  avhengig av  din .
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kronprinsen mottok 
Fjellskikkprisen  

røde kors 150 år! 

3. april mottok h.K.h Kronprins haakon Røde 
Kors Fjellskikkpris 2009. Prisen deles hvert år 
ut av Røde Kors landsråd for hjelpekorps.
 
- Kronprinsen har spilt en viktig rolle i forhold til å 
synliggjøre fjellsikkerhet og sette fokus på klimasaken 
overfor en ny generasjon som ferdes i fjellet, sa lands- 
rådsleder for Røde Kors hjelpekorps og jurymedlem 
Jahn Petter Berentsen, under utdelingen.

8. mai feiret Røde Kors sin 150-årsdag, og sin 
unike rolle som Genèvekonvensjonenes  vokter 
og verdens største humanitære frivillige nett-
verk. i forbindelse med feiringen var Røde 
Kors blant annet vert for en konferanse med 
fokus på nøytralitet i humanitært arbeid. Blant 
foredragsholderne var president i Røde Kors 
i norge, Sven Mollekleiv og vinner av nobels 
fredspris i 2008 Martti Ahtisaari. 

a p r i l   

m a i 

til topps på galdhøpiggen
i juni bega nesten 1000 mennesker fra 
over 40 nasjoner seg ut for å nå toppen av  
Galdhøpiggen, 2469 moh. «Til topps»-turen 
var i regi av Røde Kors og inkluderings-  
og mangfoldsdirektoratet.

halvparten av deltakerne hadde innvandrerbakgrunn, 
og i flere måneder hadde gruppene trent sammen  
et par ganger i uken for å komme til toppen. Med  
seg på turen hadde de vinneren av årets Fjellskikkpris,  
Kronprins haakon, som roste alle de frivillige som  
ivaretok sikkerheten i fjellet og gjorde turen mulig.

Utmerkelse: Landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps og 
jurymedlem Jahn Petter Berentsen og president Sven Mollekleiv 
overrakte Fjellskikkprisen 2009 til Kronprins Haakon. 
Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Lang histotie: I år er det 150 år siden Røde Kors ble 
opprettet. Siden den gang har organisasjonen utviklet seg til å 
bli verdens største humanitære organisasjon. I dag er Røde Kors 
tilstede i 186 land og med mer enn 100 millioner frivillige – som til 
sammen representerer et unikt internasjonalt nettverk. 
Foto: Astrid Arnslett/Røde Kors

Til topps: Glade deltakere fra mange nasjoner 
har nådd toppen av Galdhøpiggen i juni.  
Foto: Olav Saltbones/Røde Kors

J u n i

er  verdens største  humanitære organisas jon. 

Som medlem i Røde Kors bidrar du til å  
opprettholde viktige omsorgsoppgaver 

– også i ditt nærmiljø.
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J u l i   

a u g u s t

s e p t e m b e r

brende besøkte konflikt-
herjede pakistan  

rekordmange 
hjelpeaksjoner

Under sitt besøk i Pakistan i juli møtte general- 
sekretær Børge Brende noen av de over to  
millioner menneskene som var blitt drevet på flukt 
etter de voldsomme kampene nordvest i landet. 

- Røde Kors og Pakistan Røde halvmåne har gitt nødhjelp til 
hundretusener av mennesker siden konflikten begynte i mai 
i år. nå skal vi sørge for at mange snart kan stå på egne bein, 
sa Brende.  Røde Kors driftet til sammen syv leire for de som 
ble drevet på flukt av kampene, og var i en periode den eneste 
hjelpeorganisasjonen som hadde tilgang til de mest konflikt-
fylte områdene.

Ved inngangen til august hadde frivillige i Røde 
Kors hjelpekorps allerede deltatt i 656 aksjoner. 
dette er 90 flere enn i samme periode i fjor, og  
en økning på nesten 200 siden 2007.

- Vi registrerer at antall hjelpekorps-aksjoner øker jevnt, år  
for år. derfor øker vi også vår innsats for å forebygge ulykker, 
sier landsrådsleder for Røde Kors hjelpekorps Jahn Petter  
Berentsen. i ferien fikk over 100 frivillige hjelpekorpsere  
spesialtrening i å drive søk og redning langs vann.

katastrofer 

rammer asia
i slutten av september ble millioner av mennesker  
i Asia rammet av naturkatastrofer. Røde Kors  
mobiliserte over hele verden for å hjelpe ofrene.

Tyfonene «Ketsana» og «Parma» forårsaket enorme ødeleg-
gelser på Filippinene og i Vietnam. Samoa og omkringliggen-
de øyer ble rammet av en tsunami, og indonesia ble rystet av 
et ødeleggende jordskjelv. hjelpemannskaper fra Røde Kors 
jobbet på spreng i flere uker for å nå frem med  
nødvendig hjelp til ofrene i alle katastrofeområdene. 

Besøkte leirene: Generalsekretær i Røde Kors Børge Brende 
møtte flyktninger i Swabi-leiren som en del av sin reise til  
nordvest-Pakistan i sommer. Foto: Olav Saltbones/Røde Kors.

Ruster hjelpekorpsene: Før sommeren ble 100 hjelpekorpsere 
spesialtrent i å drive søk og redning langs vann. Her fra en vann-
redningsøvelse i Oslo. Foto: Ståle Wig/Røde Kors.

Nødhjelp:  Sårt tiltrengt nødhjelp kommer frem til de som ble 
rammet av naturkatastrofene.  Foto: IFRC

Røde Kors  avdekk er, h indrer  og l indrer  og nød.
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skjærgårdsferie for alle 

største hjelpeaksjon på 15 år

i høstferien ble Røde Kors-senteret haraldvigen  
i skjærgården utenfor Kristiansand gjestet av  
40 barn. lek, bading og fiske stod på menyen,  
en førstegangsopplevelse for mange av barna. 

Mange barn i norge lever i utrygge hjem preget av vold, rus, 
fattigdom og sykdom. Røde Kors tilbyr derfor barn fra vanske-
ligstilte familier å være med på ferieleir. - hvert år gir Røde 
Kors gode ferieopplevelser til hundrevis av barn gjennom 
Ferie for alle.  Men vi får etter hvert så mange henvendelser 
at vi ikke klarer å bære denne aktiviteten alene. Vi har nå bedt 
myndighetene om støtte, slik at vi kan gi alle som trenger det 
mulighet til å delta, forteller generalsekretær Børge Brende.

i det som var Røde Kors i norges største hjelpe-
aksjon på 15 år, bisto hundrevis av frivillige over 
hele landet helsemyndighetene i massevaksinas-
jonen mot svineinfluensa. 

- Vår oppgave er å informere, snakke med folk, hjelpe dem 
med registrering og kølapper, og sørge for at alt går greit på 
tross av lang ventetid, sa henrik Bækken Borg, som var frivillig 
på vaksinasjonssenteret på Tøyen.

Fikk fisk for første gang: Børge Brende møtte ivrige barn under 
sitt besøk på Haraldvigen. Her viser Winta Mussir (11) stolt fram 
dagens fangst. Foto: Ida Håvik/Røde Kors

Samarbeid: Zahra Ali Osman fra bydel Gamle Oslo og Henrik 
Bækken Borg fra Røde Kors hjelper de frammøtte med å orientere 
seg på vaksinasjonssenteret på Tøyen. Foto: Olav Saltbones/ 
Røde Kors.

n O v e m b e r

D e s e m b e r                                                                                    

O k t O b e r

besøkstjeneste i 60 år

Gode venner: - For noen år siden kom jeg til et punkt der jeg 
ikke orket å være ensom lenger. Jeg ble anbefalt å oppsøke Røde 
Kors’ besøkstjeneste, og der møtte jeg Kristine. Det var som å gå 
fra mørket til lyset, forteller Terje Lien (63). Kristine og Terje har 
utviklet et varmt vennskap som er basert på glede og trygghet 
begge veier. Foto: Egil Hansen

For 60 år siden ble Besøkstjenesten til Røde Kors i 
norge startet. Besøkstjenesten drives med innsats 
fra frivillige i alle aldre som vil være til støtte og 
oppmuntring for mennesker som har behov for 
kontakt, enten de bor hjemme eller på institusjon. 

T i lbak ebl ikk  2009

ÅRSBeReTninG 2009
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For Røde Kors har 2009 vært et år preget 
av omstilling, både organisatorisk og øko-
nomisk. i løpet av året har det vært arbeidet 
målrettet for å tilpasse organisasjonen til 
endrede økonomiske realiteter som følge 
av inntektsbortfall. dette er gjort samtidig 
som de humanitære aktivitetene så langt 
som mulig har vært skjermet. en vellykket 
omstilling gjør at organisasjonen går inn i 
2010 godt rustet til å møte de humanitære 
utfordringene nasjonalt og internasjonalt.

det har i 2009 vært avholdt ni møter i 
landsstyret og 21 møter i landsstyrets 
 arbeidsutvalg. 

Børge Brende tiltrådte som ny general-
sekre tær i Røde Kors i juni 2009.

OmsOrg
hver femte nordmann opplever ensom-
het, og hele 70 000 nordmenn sier de ikke 
har noen de kan snakke med om alvorlige 
problemer. halvparten av oss frykter at vi 
ikke vil få den omsorgen vi trenger når vi 
blir gamle. 

i 2009 fylte Røde Kors Besøkstjeneste 60 år. 
Med 5600 aktive frivillige er dette organisa-
sjonens største aktivitet mot ensomhet 
og isolasjon. i tillegg kommer Røde Kors’ 
nett verksarbeid for mennesker som har 
kommet ut fra soning, som har hatt et 
rus problem eller som sliter med psykiske 
lidelser. Slike nettverk er nå etablert i 37 
kommuner og har nærmere 1300 deltakere. 

Røde Kors har også en viktig oppgave i 
å møte behovene til mennesker med en 
 annen kulturell barkgrunn enn den norske. 
Røde Kors Flyktningeguide er nå etablert 
91 steder i landet – mange steder som en 
del av det obligatoriske introduksjons-
programmet. 

i 2009 hadde Røde Kors et styrket fokus på 
særlig sårbare migranter. 27. oktober åpnet 
Røde Kors et eget helsesenteret for papir-
løse innvandrere i samarbeid med Kirkens 
Bymisjon. Senteret tilbyr grunnleggende 
helsetjenester gjennom frivillige allmenn-
leger, psykologer, kiropraktorer og fysio-
terapeuter. 

Utlendingsinternatet på Trandum er et 
midlertidig oppholdssted for utlendinger 
som har fått endelig avslag på søknad om 
opphold i norge, og som politiet mener at 
det er fare for vil unndra seg utsendelse 
eller som ikke oppgir sin identitet. Røde 
Kors vedtok i 2009 å etablere en besøks-
ordning til internatet for å tilby medmen-
neskelig kontakt til de som må oppholde 
seg der. Målet for 2010 er å ha en gruppe av 
spesialopplærte frivillige som foretar jevn-
lige besøk til utlendingsinternatet. 

Antall barn i fattige familier i norge økte 
fra 50000 i 2000 til cirka 85000 i 2006. 
 Ferie for alle er et av tilbudene Røde Kors 
har for  familier med dårlig økonomi, og 
i 2009 arrangerte Røde Kors ferie for over 
1400 barn og voksne. Med tilstrekkelig 

finansier ing, ville vi kunne gitt tilbud til 
dobbelt så mange, og det er et mål for 2010 
å øke  antallet barn som får dette tilbudet 
 betydelig.

hver tredje elev fullfører ikke videre-
gående skole. For mange får dette store 
konse kvenser i form av utestenging fra 
 arbeidslivet og en vanskelig start på 
 voksenlivet. Røde Kors driver leksehjelp 133 
steder i norge, og i 2009 fikk 6.400 barn og 
ungdom leksehjelp av over 1.400 frivillige 
leksehjelpere. 

Røde Kors har også et dialogtilbud rettet 
mot barn og unge gjennom telefon 
og internett. Både antall henvendelser 
til telefonen og alvorlighetsgraden i 
 hen vendelsene øker. Til sammen kom 
det 26.361 henvendel ser i løpet av året, 
 sammenlignet med 24.570 året før. 

Røde Kors-telefonen om  tvangsekte skap 
mottok 561 henvendelser i 2009 og det 
har vært en markant stigning i antall 
 henvendelser siden 2006. 48 personer som 
tok kontakt i 2009 hadde akutt og omfat-
tende behov for hjelp. 

reDning Og bereDskap 
hjelpekorpset gjennomførte 983  aksjoner 
i 2009, en økning på 25 prosent fra 2008. 
 Totalt nedla hjelpekorpsets frivillige ca 70 
000 timer i 2009, dobbelt så mange som 
året før. Antall aksjoner har økt markant 
de siste tre årene. noe av forklaringen er at 

ÅRSBeReTninG 2009

Røde Kors’ oppdrag er å hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 
398 lokalforeninger. Foreningene og nettverket av frivillige utfører en rekke rednings- og 
omsorgsaktiviteter som hjelper mennesker i sårbare livssituasjoner i lokalsamfunnene.

Røde Kors i Norge er en av 186 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger som sammen med 
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde 

Halvmåneforeninger (IFRC) søker å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden.
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mange nordmenn er aktive i naturen både 
sommer og vinter, som gir et økende antall 
utrykninger. i tillegg har Røde Kors mange 
dyktige aktive frivillige, slik at det er mulig 
å bistå ved i stadig flere tilfeller når anmod-
ningen kommer fra hovedredningssen-
tralene, Akuttmedisinsk kommunikasjons-
sentral eller politiet.

røDe kOrs ungDOm 
Røde Kors Ungdom har aktiviteter innenfor 
internasjonal humanitær rett, seksuell helse, 
migrasjon og internasjonalt utvekslings-
arbeid og har et stadig voksende medlems-
tall. det legges vekt på å fremme demokratisk 
deltakelse, blant annet gjennom påvirknings-
torg som metode for deltakelse og påvirkning. 
i 2009 ble lederen av Røde Kors Ungdom, 
 Camilla helgesen, oppnevnt som medlem 
av Youth Commission, ungdommens øverste 
styrende organ i Røde Kors-bevegelsen. 

internasJOnalt arbeiD
landsstyret vedtok i 2009 en strategi for det 
internasjonale arbeidet for Røde Kors i norge. 
Strategien innebærer at Røde Kors i norge 
skal respondere effektivt ved  internasjonale 
katastrofer gjennom opplært personell og 
forhåndslagret materiell til feltsykehus og 
feltklinikker. Videre skal vi være en aktiv på-
driver for å styrke Røde Kors- bevegelsens 
arbeid innenfor mine- og våpenarbeid, 
oppsporing, internasjonal  humanitær rett 
og internasjonal katastrofelovgivning. Og vi 
skal delta aktivt i utviklingen av bevegelsens 
forebyggende helsearbeid og være en lang-
siktig partner for søsterforeninger i deres 
arbeid med å styrke egen kompetanse og 
kapasitet. 

naturkatastrofer og konflikt medførte store 
humanitære utfordringer også i 2009. Bare i 
Asia rammet tsunami, tyfoner og jordskjelv 
flere millioner mennesker og tusener ble 
drept. Konflikten i Gaza krevde mer enn 
1.300 menneskeliv og over 5.600 palestinere 
ble skadet. Røde Kors i norge støttet iCRC og 
Palestinsk Røde halvmånes arbeid for å gi 
medisinsk assistanse, gjenoppbygge vann- 
og sanitærinfrastrukturen samt styrking av 
helseinfrastrukturen. Som en konsekvens av 

massive militære angrep i Swatdalen i nord-
Pakistan ble 2-3 millioner mennesker internt 
fordrevet. Røde Kors i norge støttet iCRC og 
Pakistan Røde halvmånes drift av syv flykt-
ningleire, distribusjon av mat og hushold-
ningspakker og opprettelse av nødly for alle 
dem som midlertidig stod uten bolig. 

i Kongo har langvarig konflikt medført 
enorme humanitære behov. Utstrakt bruk av 
seksuell vold som en del av krigføringen har 
medført særlige humanitære behov og sær-
skilte tiltak for å hjelpe dem som er rammet. 
nødhjelp til flyktninger og gjenforening av 
familiemedlemmer som har kommet bort 
fra hverandre har vært prioriterte aktiviteter 
for Røde Kors i norge. På Afrikas horn er 20 
millioner mennesker berørt av tørke, kon-
flikt og kronisk fattigdom. Spesielt hardt 
rammet er Somalia hvor Røde Kors i norge 
støttet iCRCs arbeid. intern konflikt i Jemen 
har ført til at tusenvis av familier er drevet 
på flukt. Med støtte fra Røde Kors i norge 
har iCRC og Jemen Røde halvmåne hjulpet 
30 000 internt fordrevne med beskyttelse, 
mat, rent vann og helsetilbud. Sårede har 
blitt evaku ert og brakt til sykehus, mer enn 

9 tonn  helseutstyr har blitt distribuert til 
helseklinikker og det er iverksatt utviklings- 
og helseprosjekt som foreløpig når 26.000 
mennesker. 

Utenriksdepartementet er en viktig samar-
beidspartner i vårt nødhjelpsarbeid. Røde 
Kors har inngått et trepartssamarbeid med 
Ud og iCRC som understreker den unike 
 humanitære rollen Røde Kors har i kon-
fliktsituasjoner og som forplikter partene 
finansielt. Røde Kors har også inngått en 
treårig samarbeidsavtale med Ud om fore-
bygging av naturkatastrofer.
 
i november 2009 avholdt den internasjonale 
Røde Kors-bevegelsen generalforsamling 
og delegatråd der de 186 Røde Kors- og 
Røde halvmåneforeningene vedtok en over-
ordnet strategi for de kommende ti årene. 
Røde Kors i norge foreslo og fikk enstem-
mig vedtatt en resolusjon som forplikter 
 nasjonalforeningene og iCRC til å  arbeide 
aktivt for å begrense den humanitære 
trusselen visse typer våpen utgjør for sivil-
befolkningen, herunder håndvåpen, atom-
våpen og kjemiske og biologiske våpen. 

pÅvirkningsarbeiD 
Røde Kors har et gjennomgående godt 
omdømme i befolkningen. Arbeidet med 
på starte opp et helsesenter for papirløse 
innvandrere, samt besøksordningen på 
Trandum er eksempler på prosesser som 
har vært avhengig av politisk dialog og på-
virkningsarbeid i 2009.  Røde Kors har også 
avgitt en rekke innspill og uttalelser til for-
skrifter, meldinger, lovforslag og reformer 
som har hatt humanitær betydning. i til-
legg til kontinuerlig dialog med relevante 
departementer, har innspill til den nye 
regjeringsplattformen, statsbudsjett 2010 
og Samhandlingsreformen vært av spesiell 
viktighet i 2009. 

støtteaktørrollen
den 21. august 2009 vedtok Kongen 
i Statsråd en resolusjon som formelt 
 anerkjenner Røde Kors som støtteaktør for 
norske myndigheter på det humanitære 
området, også i fredstid. Resolusjonen 
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 innebærer en ytterligere anerkjennelse av 
Røde Kors som humanitær samarbeids-
partner for norske myndigheter. 

økOnOmiske HOveDlinJer
Årsregnskapet omfatter den ideelle 
 organisasjonen norges Røde Kors, som 
er en forening uten økonomisk vinning 
som formål. Konsernregnskapet omfatter 
foreningsregnskapet og dattersel skapene, 
norges Røde Kors Sentrene AS, Røde 
Kors husene AS og Røde Kors Førstehjelp 
AS. Årsregnskapet omfatter således ikke 
 distrikts- eller lokalforeningene til norges 
Røde Kors. 

Regnskapet for 2009 viser et overskudd på 
46 millioner kroner både for foreningen 

og når datterselskaper inkluderes. norges 
Røde Kors Sentrene AS har et overskudd på 
0,1 millioner kroner, Røde Kors husene AS 
har et underskudd på 0,6 millioner kroner 
og Røde Kors Førstehjelp AS har et under-
skudd på 3,6 millioner kroner.

Brutto midler anskaffet til humanitære 
formål i 2009 var 1 144 millioner kroner 
for foreningen og 1 181 millioner kroner 
inkludert datterselskaper. Oppgangen i 
inntekter sammenlignet med 2008 skyldes 
en netto bedring i finansinntektene med 
450 millioner kroner, økning i kompensa-
sjon for tap av inntekter ved bortfall av 
 spilleautomater med 100 millioner  kroner, 
og en økning i offentlige tilskudd til det 
internasjonale arbeidet med 60 millioner 

kroner. Røde Kors hadde i 2009 statsinn-
tekter på 508 millioner kroner. Av disse 
var 490 millioner kroner anskaffet til Røde 
Kors’  internasjonale arbeid og 18 millioner 
 kroner til Røde Kors’ arbeid i norge. 

Med bakgrunn i finanskrisen og usikkerhet 
knyttet til andre inntektskilder har Røde 
Kors i 2009 gjennomført en omstillings-
prosess. denne prosessen har medført 
kostnadskutt og styrket arbeidet for å øke 
organisasjonens inntekter. Aktivitetsregn-
skapet viser at Røde Kors i foreningen 
 brukte 48 millioner kroner til administra-
sjon av organisasjonen (44 millioner når 
datterselskaper inkluderes). dette utgjør 
4,4 prosent av de samlede kostnadene. 
det er i tillegg fordelt 72 millioner kroner 
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i felleskostnader som iKT, regnskap/lønn, 
servicetorg og eiendom på aktivitetene. 
Felleskostnadene er redusert med 12 
 millioner kroner i forhold til 2008. 

Røde Kors presenterer sitt årsregn-
skap  etter aktivitet for 2009 i henhold til 
foreløpig regnskapsstandard for ideelle 
organisa sjoner. Røde Kors har i 2009 brukt 
991 millioner  kroner i foreningen til for-
målet –  humanitært arbeid (1 016 millioner 
kroner inkludert datterselskaper). dette ut-
gjør 90 prosent av de samlede kost nadene. 
Tilsvarende tall var 87 prosent i 2008 og 
79 prosent i 2007. Kostnadene til formål 
er fordelt på de fire landsmøtevedtatte 
hovedmålene til Røde Kors i norge. 

i tiden med automatinntekter ble det 
bygget opp en finansportefølje, og avkast-
ningen av denne skal gi et årlig bidrag til 
Røde Kors’ humanitære arbeid. Røde Kors 
hadde ved utgangen av året plassert 1.897 
millioner kroner i markedsbaserte finansi-
elle omløpsmidler. Alle plasseringene er 
i verdipapirfond og er sammensatt med 
hensyn til sikkerhet, risikospredning og 
likviditet. Som følge av finanskrisen ble 
det i 2008 bokført et betydelig regnskaps-
messig tap. Gjennom oppgangen i aksje-
markedene i 2009 har den samlede verdien 
av investeringene økt med 212 millioner 
kroner, slik at det regnskapsmessige tapet 
fra 2008 nå er så godt som hentet inn igjen. 

Midlene forvaltes i samsvar med styrets 
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 
 konfliktsituasjoner. Videre har Røde Kors 
nulltoleranse i forhold til 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 gjennomgang 

av alle investeringer for å sikre at disse er i 
 henhold til de etiske retningslinjene. 

Renteporteføljen har moderat kreditt-
risiko og en god spredning på utstedere 
og antall papirer. Pengemarkedsfondene 
hadde en gjennomsnittlig løpetid på 0,23 
og obligasjonsfondene på 3,32. Røde Kors 
har tilfredsstillende likviditet og det er 
ikke besluttet å innføre tiltak som endrer 
 likviditetsrisiko. 

Følgende disponering av årets resultat 
foreslås: Overføring fra formålskapital med 
eksternt pålagte restriksjoner, 37  millioner 
kroner; overføring fra egenkapital med 
selvpålagte restriksjoner, 29 millioner 
 kroner; overføring til annen formålskapital, 
112 millioner kroner. 

landsstyret bekrefter at årsregnskapet i 
samsvar med regnskapsloven § 3-3a er 
avgitt under forutsetning om fortsatt drift. 

inntektskilDer
Røde Kors mottok i 2009 215 millioner 
 kroner som kompensasjon for tapte 
 inntekter fra automatvirksomheten. Fra 
1.1.2009 er det innført ny tippenøkkel som 
gir Røde Kors en andel av norsk  Tippings 
overskudd. dette vil først få effekt for 
 utbetaling i 2010. 

Pantelotteriet Panto ble satt i drift i 2008, 
og ved utgangen av 2009 var lotteriet i 
funk sjon ved 740 panteautomater. inntek-
tene fra lotteriet var 5 millioner kroner i 
2009. Røde Kors solgte sin eierandel i nor-
ske Spill AS i 2008, men er fortsatt formål 
i selskapet. i 2009 ga dette 650 000 kroner 
i inntekter. Røde Kors eier også en mindre 
andel i  selskapet Fair Chance Group AS, 
som har utviklet et konsept for lotteri ved 
kassapunktet. Konseptet fikk en positiv 
 tilrådning fra lotteritilsynet, men saken 
ligger fortsatt til videre konsesjonsbehand-
ling hos Kulturdepartementet. 

Regjeringen har satt av en post i statsbud-
sjettet for 2010 på ca 400 millioner kroner 
til kompensasjon for frivillige organisa-

sjoners mva-kostnader. Posten skal økes 
til 1,2 milliarder kroner i 2014. Frivillighets-
registeret ble åpnet i desember 2008 og gir 
tilgang på midler fra norsk Tippings Gras-
rotandel. Gjennom 2009 er det lagt ned et 
betydelig arbeid i alle organisasjonsledd 
for å registrere lokalforeningene i Frivillig-
hetsregisteret, og for å påvirke spillere til å 
gi Grasrotandelen til den lokale Røde Kors-
foreningen.

Ved utgangen av året hadde Røde Kors 
31.096 faste givere og 135.399 betalende 
medlemmer. Faste givere har økt med 
 nærmere 1.000 fra året før, mens medlems-
tallet er redusert med 10.167. 

inntektene fra næringsliv var for 2009 på kr 
41 millioner kroner. hovedpartnere er: Tine, 
Statoil, Rema 1000, Det norske Veritas, Aker 
Solutions og Møllergruppen. næringslivs-
samarbeidet er en viktig inntektskilde for 
Røde Kors, men også en arena for å fremme 
frivilllighet og profilere Røde Kors’ aktivi-
teter.

persOnal Og milJø
Røde Kors har et partssammensatt 
 Arbeids miljøutvalg (AMU), hvor også 
 representanter fra Bedriftshelsetjenesten 
deltar. det er valgt hovedverneombud og 
det er verneombud i hvert verneområde 
med over 10 årsverk. Bedriftshelse tjenesten 
er rådgiver i sykefraværsoppfølging og 
 tilrettelegging av arbeidsplasser. en intern 
arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført i 
2009 er fulgt opp blant annet med hMS-
kurs for ledere og verneombud. 

Sykefraværet i 2009 var på 5,3 prosent mot 
4,8 prosent i 2008. Sykefraværet er fordelt 
på 1,5 prosent korttid og 3,8 prosent 
langtid. det har i 2009 ikke vært rappor-
tert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker 
blant ansatte. 

Røde Kors arbeider aktivt for å unngå 
 diskriminering og fremme likestilling 
 innenfor vår virksomhet, og tilstreber i 
lik behandling av alle ansatte uansett 
 etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
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hudfarge, språk, religion og livssyn. Røde 
Kors har fokus på mangfold og etterspør 
søknader fra personer med minoritets-
bakgrunn i alle stillingsannonser.

Røde Kors har som mål å være en 
 arbeidsplass hvor det ikke forekommer 
 diskriminering på grunn av nedsatt funk-
sjonsevne, og det legges vekt på å tilrette-
legge de fysiske forholdene slik at virksom-
hetens ulike funksjoner kan benyttes av 
flest mulig. 

Røde Kors har 53 prosent kvinner i ledende 
stillinger. det er ikke funnet vesentlige for-
skjeller i lønnsplasseringer grunnet kjønn. 

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

Røde Kors forurenser ikke det ytre miljø 
utover det som er vanlig for den virksom-
heten som drives. 

klima
landsstyret vedtok i 2009 Røde Kors’ klima-
plattform med tiltak for å redusere sårbar-
heten for klimaendringer; redusere risiko, 
bygge katastrofeberedskap og utvikle 
 responskapasiteten for katastrofer. Røde 
Kors er også opptatt av å redusere klimaut-
slipp i egen organisasjon, og det er igang-
satt en prosess for å definere og implemen-
tere konkrete tiltak.

Sven Mollekleiv
President norges Røde Kors

 linda Motrøen Paulsen    Svein erik Aasen Jahn Petter Berentsen  hanne heggdal
 Visepresident Visepresident

  eva Brennvik Camilla helgesen øyvind Bruflat Tone Sissel Kise

 eva lervåg Gjersvold nils henrik Jenssen Snorre Gundersen Sverre lagerløv

 Bitten linge Ronald Rindestu Roy-André Sørheim ellen M. haaland

Børge Brende
Generalsekretær
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Alle beløp i nOK 1 000

 kOnsern FOrening

 2009 2008  note  2009  2008

   anskaFFelse av miDler

 32 356 34 299 Medlemsinntekter  32 356  34 299 

 507 603 444 667 Tilskudd - offentlig 1 507 603  444 667 

 225 141 121 521 Tilskudd - andre 2 225 141  121 521 

 106 589 109 168 innsamlede midler og gaver 3 105 403  107 954 

   Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:   

 61 745 65 620 - operasjonelle aktiviteter som oppfyller 

   organisasjonens formål 4 36 991  39 733 

 17 946 12 991 - aktiviteter som skaper inntekter  6 560  3 897 

 229 606 -221 532 Finans- og investeringsinntekter  230 015  -220 295  

 1 180 986 566 734  bruttO miDler anskaFFet til Humanitære FOrmÅl   1 144 069  531 776 

   FOrbrukte miDler  5, 9, 10, 11

 73 733 105 718 Kostnader til anskaffelse av midler 6, 8 59 350  97 768 

   Kostnader til formålet:   

   - kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org.formål 7  

 70 895 86 124 1. Talsperson og oppslutning om internasjonal humanitær rett  70 895  86 124 

 580 776 534 260 2. handle når ulykker og katastrofer rammer  580 776  534 260 

 158 088 146 491 3. Gi hjelp og omsorg  132 103  121 462 

 207 094 203 315 4. Uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt  207 094  203 315 

 44 379 42 274 Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 8 47 933  42 239 

  -28 694 Resultat fra tilknyttede selskap 13  

 1 134 964 1 118 182  sum   1 098 150  1 085 168 

 46 022 -551 448  Årets aktivitetsresultat   45 919  -553 392 

   tillegg/reDuksJOn FOrmÅlskapital

   Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner  -36 664  -56 081 

   Formålskapital m/selvpålagte restriksjoner  -29 008  -52 776 

   Annen formålskapital  111 591  -444 535 

   sum DispOnert   45 919  -553 392 

AKTiViTeTSReGnSKAP
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BAlAnSe PR 31.12

Alle beløp i nOK 1 000

 kOnsern FOrening

 2009 2008  note  2009  2008

   eienDeler

   anleggsmidler

   varige driftsmidler

  319 230   326 736  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 12 271 579  276 629 

  25 335   36 038  driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler 12 21 389  31 851 

  344 565   362 774  sum varige driftsmidler  292 968  308 480  

   Finansielle anleggsmidler 

   0   0  investeringer i datterselsk. og tilknyttede selsk. 13 30 319  33 919 

  3 223   3 223  investeringer i aksjer og obligasjoner 14 3 223  3 223 

  5 188   13 383  Andre langsiktige fordringer 15 37 983  46 178 

   8 411   16 606  sum finansielle anleggsmidler  71 525  83 320 

 352 976   379 380  sum anleggsmidler  364 493  391 800  

   Omløpsmidler   

  21 069   31 136  Varelager 16 20 748  30 792 

  13 509   33 829  Kundefordringer  11 671  32 776 

  3 878   4 897  Andre fordringer 17 3 668  4 677 

  1 897 040   1 843 052  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 18 1 897 040  1 843 052 

  206 771   195 075  Kontanter, bankinnskudd og lignende 19 192 942  179 680 

  2 142 267   2 107 989  sum omløpsmidler  2 126 069  2 090 977  

   2 495 243   2 487 369    sum eienDeler   2 490 562  2 482 777  

   FOrmÅlskapital Og gJelD

   Formålskapital

  223 780   260 445  Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner 20 223 780  260 445 

  278 316   307 324  Formålskapital m/selvpålagte restriksjoner 20 278 316  307 324 

  1 869 296   1 757 601  Annen formålskapital 20 1 870 623  1 759 032  

  2 371 392   2 325 370  sum formålskapital  2 372 719  2 326 801 

 16 087 18 672 langsiktig gjeld 21 16 087  18 672 

   kortsiktig gjeld 

  39 029   54 561  leverandører  36 266  52 899 

  15 271   16 540  Skyldig offentlige avgifter  13 988  14 906 

  20 408   31 411  Ubrukte statsmidler  20 408  31 411 

  33 056   40 814  Annen kortsiktig gjeld 22 31 093  38 087

  107 764   143 326  kortsiktig gjeld  101 755  137 303 

  123 851   161 998  sum gjeld  117 842  155 975  

  2 495 243   2 487 369    sum FOrmÅlskapital Og gJelD   2 490 562  2 482 777 
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lAndSSTYReTS GOdKJenninG 
AV ÅRSReGnSKAPeT 2009

Oslo, 16. april 2010

 linda Motrøen Paulsen    Svein erik Aasen Jahn Petter Berentsen  hanne heggdal
 Visepresident Visepresident

  eva Brennvik Camilla helgesen øyvind Bruflat Tone Sissel Kise

 eva lervåg Gjersvold nils henrik Jenssen Snorre Gundersen Sverre lagerløv

 Bitten linge Ronald Rindestu Roy-André Sørheim ellen M. haaland

Sven Mollekleiv
President norges Røde Kors

Børge Brende
Generalsekretær
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KOnTAnTSTRøMOPPSTillinG

Alle beløp i nOK 1 000

 kOnsern FOrening

 2009 2008    2009  2008

 46 022 -522 754 Årets aktivitetsresultat  45 919 -553 392

   pOster i aktivitetsregnskapet sOm 

   ikke Har Direkte likviDitetseFFekt

 20 800 16 819 +  avskrivninger , nedskrivninger og reversering av nedskrivninger  16 983 13 925

 -241 880 +/-  tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler  -241 1 062

 20 559 17 699 sum  16 742 14 987

   investeringer, avHenDelser Og Finansiering

 -4 804 -16 861 -  anskaffelse av andre varige driftsmidler  -3 684 -15 632

 2 454 866 +  salgssum ved avhendelse av andre varige driftsmidler  2 454 983

 0 -75 +/-  netto investering/avhendelse i plasseringer ikke virkelig verdi  3 600 -7 075

 8 194 11 640 +  tilbakebetaling utlån, langsiktige og kortsiktige  8 194 13 616

 -2 585 -4 251 -  tilbakebetaling av langsiktig og kortsiktig gjeld  -2 585 -4 251

 3 259 -8 681 sum  7 979 -12 359

   anDre enDringer   

 21 339 -9 758 +/-  endringer i kundefordringer, andre fordringer  22 114 -10 153

 -35 562 -14 803 +/-  endringer i leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld  -35 548 16 251

 10 067 294 +/-  endring varelager  10 044 204

 -4 156 -24 267 sum  -3 390 6 302

 65 684 -538 004 sum likviDitetsenDringer gJennOm Året  67 250 -544 462

 2 038 127 2 576 131 +  likviditetsbeholdning 1.1.  2 022 732 2 567 194

 2 103 810 2 038 127 =  likviditetsbeholdning 31.12.  2 089 982 2 022 732

   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 av 1998 og foreløpig regnskaps-
standard for ideelle organisasjoner.  

kOnsOliDeringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter foreningsregn-
skapet og datterselskapene, norges Røde Kors 
Sentrene AS, Røde Kors husene AS og Røde Kors 
Førstehjelp AS. Konsernregnskapet er utarbeidet 
som om konsernet var en økonomisk  enhet. 
Transaksjoner og mellomværende mellom 
 selskapene i konsernet er eliminert. Konsern-
regnskapet er utarbeidet etter ensartede prin-
sipper, ved at datterselskapet følger de samme 
regnskapsprinsipper som morselskapet. 

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i kon-
sernregnskapet basert på morselskapets anskaf-
felseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiser-
bare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som 
oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi 
på oppkjøpstidspunktet. eventuell merverdi eller 
mindreverdi ut over hva som kan henføres til 
identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres 
som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet 
avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes 
forventede levetid.

i konsernregnskapet brukes egenkapital-
metoden for tilknyttede selskaper. Andelen av 
resultatet er basert på resultatet etter skatt i det 
selskapet hvor man har investert med fradrag for 
interne gevinster og eventuelle avskrivninger på 
merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var 
høyere enn den ervervede andelen av balanse-
ført egenkapital. i resultatregnskapet er resultat-
andelen vist under finansposter.

i den grad datterselskapene er uvesentlige, er de 
unntatt fra konsolidering da de ikke har betyd-
ning for å bedømme norges Røde Kors’ stilling 
og resultat.

Datterselskaper/tilknyttet selskap
datterselskaper og tilknyttede selskaper vur-
deres etter kostmetoden i foreningsregnskapet. 
investeringen er vurdert til anskaffelseskost for 
aksjene med mindre nedskrivning har vært nød-
vendig. det er foretatt nedskrivning til virkelig

verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan 
antas å være forbigående og det må anses nød-
vendig etter god regnskapsskikk. nedskrivninger 
er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke 
lenger er til stede. 

inntektsFøring
Medlemsinntekter regnskapsføres når de mot-
tas. Tilskudd og gaver inntektsføres når orga-
nisasjonen har juridisk rett til tilskuddet eller 
gaven, og verdien kan måles pålitelig. Offentlige 
tilskudd som det knytter seg betingelser til 
inntektsføres i takt med forbruk av kostnader 
knyttet til den støttede aktivitet. ikke inntekts-
førte tilskudd regnskapsføres i balansen som en 
forpliktelse under Ubrukte statsmidler. Verdien 
av gaver måles til virkelig verdi på mottakstids-
punktet.

klassiFisering av kOstnaDer
i aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i 
tre hovedgrupper; kostnader til anskaffelse av 
midler, kostnader til formålet og administrasjons-
kostnader. 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.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf-
felseskost 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 avset-
ning 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 for ventede 
levetid. direkte vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet.

markeDsbaserte 
Finansielle OmløpsmiDler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
 vurderes til virkelig verdi på balansedagen. 
 endring i virkelig verdi resultatføres som finans-
inntekt/- kostnad. Alle finansplasseringene er i 
likvide pengemarkeds-, obligasjons- og aksje-
fond der det stilles daglige kurser. Markedsverdi 
og kostpris for de ulike plasseringene spesifi-
seres 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. opptjen-
ingstid 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 
således behandle 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 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.

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 13. 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 O - spesielle FOrHOlD

nytt hovedprogram for perioden 2009-2011 har medført endringer mellom kjerneområdene 1, 2 og 4 for tre områder/delmål; utvikle 
beredskap og katastroferespons hos søsterforeninger, mineofre/funksjonshemmede og ungdomsarbeid. Tallene for 2008 er justert for å 
få sammenlignbarhet.

Videre er det gjort ny gjennomgang av aktivitetsregnskapsrapporteringen og det er gjort følgende endringer, som også er 
 implementert i 2008-tallene:
– Kostnader til Røde Kors Butikken anses ikke som kostnader til anskaffelse av midler, men til kostnader til formål.  hensikten med 

 virksomheten er ikke å skape inntekter. Butikken er en distribusjonskanal for profilartikler og materiell for medlemmer og foreninger, 
og drives ut fra kostnadsdekning. 1) TnOK 8.479

– Profilering av Røde Kors’ formål (eksempelvis informasjon om internasjonal humanitær rett) har ikke til hovedhensikt å samle inn 
midler. derfor anses slike kostnader som kostnader til formål, ikke som kostnader til  anskaffelse av midler. 2) TnOK 3.800.

– Controllerfunksjonen har tidligere vært rapportert under kostnader til formål, og endres nå til felleskostnader til fordeling. 3) 
 TnOK 1.358.

  Opprinnelig reklassifisert andel andre Oppdatert

  2008 hovedprogram felleskost flyttinger 2008

1. Talsperson og oppslutning om internasjonal humanitær rett 62 991 163   86 124

 Mineofre/funksjonshemmede   25 255  

 Ungdomsarbeid  -2 285   

2.  handle når ulykker og katastrofer rammer 464 108  333 8 479 1) 534 260

 Mineofre/funksjonshemmede   -25 255    

 Utvikle beredskap og katastroferespons søsterforeninger  84 310  

 Ungdomsarbeid  2 285   

3.  Gi hjelp og omsorg 121 368  94  121 462

4.  Uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt 284 793  390 3 800 2) 203 315

 Utvikle beredskap og katastroferespons søsterforeninger  -84 310  -1 358 3) 

nOte 1 - OFFentlig tilskuDD         kOnsern Og FOrening
 

Alle beløp i nOK 1 000 2009 2008

Utenriksdepartementet 432 863 371 413

norad 56 970 59 363

Justisdepartementet 5 350 4 500

Barne, ungd. og familiedepartementet 1 815 1 849

Fredkorpset 1 366 2 216

landsrådet for barn og ung.org (lnU) 1 795 1 911

integrering og mangfoldsdirektoratet (iMdi) 2 693 802

helsedirektoratet 3 216 685

Forsvarsdepartementet 850 600

Andre  685 1 328

totalt 507 603 444 667

Tilskuddet  tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene.
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nOte 2 - tilskuDD anDre         kOnsern Og FOrening

Alle beløp i nOK 1 000 2009 2008

lotteri- og stiftelsestilsynet 215 159 115 868

echo 2 466 5 353

helse og rehabilitering 805 0

Svensk Røde Kors 6 440 0

Sosial- og helsedirektoratet 0 300

Andre 271 0

totalt 225 141 121 521

nOte 3 - innsamleDe miDler Og gaver

 kOnsern FOrening

Alle beløp i nOK 1 000 2009  2008 2009  2008

Bundne bidrag 401  3 127  401  3 127 

legater 314  84  314  84 

Frie gaver/bidrag 13 623  19 923  13 623  19 923 

Giverprogram 48 966  33 751  48 966  33 751 

næringsliv 22 039  21 057  21 277  20 198 

innsamlinger 7 098  14 395  7 098  14 395 

Minnegaver 162  75  162  75 

Gaver i form av tjenester og varer 8 005  10 712  8 005  10 712 

Arv 5 557  5 689  5 557  5 689 

investeringsstøtte 424  355  0  0 

sum 106 589  109 168  105 403  107 954 

nOte 4 - inntekter sOm OppFyller OrganisasJOnens FOrmÅl

Alle beløp i nOK 1 000 kOnsern FOrening

 2009  2008 2009  2008

inntekt fra nettbutikk 3 534 4 019 3 534 4 019

Salg førstehjelp 3 812 5 285 3 812 5 285

Annonseinntekter 717 562 717 562

deltageravgift 968 3 616 968 3 616

leieinntekter 18 348 17 236 18 348 17 236

Royalty 718 524 718 524

Andelsinntekter/overføringer utenlandsarbeid 6 022 5 845 6 022 5 845

Salgsinntekter primærkunder  24 754 25 887 0 0

Reiseprovisjoner 223 199 223 199

Andre inntekter 2 649 2 447 2 649 2 447

totalt 61 745 65 620 36 991 39 733
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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:

 2009 2008

Servicetorg/hR 9 861 12 130

eiendomsdrift 18 547 20 028

iKT 32 036 37 301

økonomifunksjon 11 471 13 793

sum 71 915 83 252

Felleskostnader  servicetorg/Hr  eiendom  ikt  regnskap/lønn  sum 

totalt 9 861 18 547 32 036 11 471 71 915 

Kostnader til anskaffelse av midler 1 847 3 474 6 000 2 148 13 470 18,73 %

Kostnader til formålet:      

1.  Talsperson og oppslutning om 

 internasjonal humanitær rett 1 214 2 283 3 944 1 412 8 853 12,31 %

2.  handle når ulykker og katastrofer rammer 2 370 4 457 7 698 2 756 17 281 24,03 %

3.  helse og omsorg 684 1 287 2 223 796 4 991 6,94 %

4.  Utvikle organisasjonen 2 770 5 210 8 999 3 222 20 201 28,09 %

Administrasjonskostnader 976 1 836 3 172 1 136 7 120 9,90 %

totalt 9 861 18 547 32 036 11 471 71 915 100,00 %

nOte 6 - kOstnaDer til anskaFFelse av miDler

Alle beløp i nOK 1 000 kOnsern FOrening

kostnader til innsamlinger 2009  2008  2009  2008

Medlem (verving/pleie) 8 500 23 445 8 500 23 445

innsamling og gaver 32 836 53 174 32 836 53 174

Spill/Royalty 3 189 2 432 3 189 2 432

Utvikling/nye inntekter/annet 1 357 0 1 357 0

Kostnader i datterselskap 14 383 7 950 0  0

Andel felleskostnader 13 468 18 717 13 468 18 717

sum 73 733  105 718  59 350 97 768
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nOte 7 - kOstnaDer til FOrmÅlet - FOreningen

Alle beløp i nOK 1 000

HOveDmÅl 1 –  røDe kOrs skal være talspersOn FOr mennesker i sÅrbare livsituasJOner,  
 Og sikre Oppslutning Om  internasJOnal Humanitær rett

–  Forankre aktiviteter/budskap i Røde Kors’ prinsipper, internasjonal humanitære rett, menneskerettigheter og styrende vedtak
–  Fremmer kunnskap om internasjonal humanitære rett i samarbeid med alle deler av Røde Kors og Røde halvmåne-bevegelsen
–  Utvikling av nasjonale og internasjonale forpliktelser som gir økt beskyttelse for mennesker i sårbare livssituasjoner
–  Røde Kors er talsperson mot urettferdighet, overgrep og brudd på menneskers rettigheter 

  2009  2008

nasjonalt  24 045  43 858

internasjonalt  37 992  32 237

Andel felleskostnader  8 858  10 029

sum  70 895  86 124

HOveDmÅl 2 – røDe kOrs skal HanDle nÅr ulykker Og katastrOFer rammer

–  har trenet personell, en effektiv organisasjon og nødvendig utstyr til å gi humanitær assistanse ved ulykker, kriser eller katastrofer
–  Tar en sentral rolle i utøvelsen i og utviklingen av det lokale, nasjonale og internasjonale beredskaps- og redningsapparatet
–  Forbereder seg på framtidige kriser og  katastrofer og utvikler metoder for å redusere konsekvensene av disse
–  Bidrar til at all katastroferespons skal sette lokalsammfunn i stand til å ta ansvar for egen gjenoppbygging
–  Bidrar til å utvikle beredskap og katastroferespons hos søsterforeninger 

  2009  2008

nasjonalt  9 794  62 773

internasjonalt  553 696  457 048

Andel felleskostnader  17 286  14 439

sum  580 776  534 260

HOveDmÅl 3 – røDe kOrs skal gi HJelp Og OmsOrg til mennesker i sÅrbare livssituasJOner

–  Fremmer tilhørighet og trygghet gjennom arbeid som forebygger vold og kriminalitet
–  Gir humanitær assistanse til mennesker uavhengig av deres juridiske status
–  Bidrar til å skape nettverk og inkluderende lokalsamfunn samt trygge oppvekstvilkår for barn og unge
–  Bidrar til å nå Røde Kors’ internasjonale målsettinger om å redusere dødelighet av sykdommer, redusere antall sykdommer,
    redusere omfang av sykdommer og andre trusler mot folkehelsen 

  2009  2008

nasjonalt  31 012  26 637

internasjonalt  96 106  88 847

Andel felleskostnader  4 985  5 978

sum  132 103  121 462

HOveDmÅl 4 –  røDe kOrs skal være en uavHengig, attraktiv, inkluDerenDe, 
 Frivillig Og meDlemsstyrt OrganisasJOn

–  er en åpen og inkluderende organisasjon der alle deler av organisasjonen jobber sammen for ett Røde Kors
–  har et sterkt og levende organisasjonsdemokrati med stor takhøyde for diskusjoner og meningsutveksling
–  er en organnisasjon der alle organisasjonsledd er til for å sette de frivillige best mulig i stand til å hjelpe dem som trenger bistand
–  øker medlemstallet og tilslutningen til organisasjonen
–  Tilbyr relevant kompetanseutvikling for frivillige, tillitsvalgte og ansatte og kvalitetssikrer alt vårt arbeid
–  Samarbeider med myndigheter, andre organisasjoner og private aktører når dette er hensiktsmessig
–  Sørger for stabile inntekter som sikrer best mulig hjelp til flest mulig mennesker og har fokus på effektiv ressursutnyttelse

  2009  2008

nasjonalt  156 604  140 586

internasjonalt  30 291  38 321

Andel felleskostnader  20 199  24 408

sum  207 094  203 315

i det å utvikle organisasjonen ligger her all økonomisk støtte til lokale ledd i norge og til søsterforeninger i andre land. 
Størstedelen av disse midlene brukes så igjen innenfor de tre første hovedmålene
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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.

 2009 2008 2007  2006  2005

Sum adm kostnader 47 933 42 239 44 925 46 652 58 202

Sum forbrukte midler 1 098 150 1 085 168 1 187 663 1 389 251 1 521 166

administrasjonsprosent 4,4 % 3,9 % 3,8 % 3,4 % 3,8 %

Kostnader til formålet 990 867 945 161 937 610 945 542 1 036 127

Sum forbrukte midler 1 098 150 1 085 168 1 187 663 1 389 251 1 521 166

Formålsprosent 90,2 % 87,1 % 78,9 % 68,1 % 68,1 %

økningen i administrasjonskostnader fra 2008 til 2009 skyldes nedskrivning av aksjeposten i norges Røde Kors Førstehjelp AS, 
samt nedskrivning av vår intranettløsning.

norges Røde Kors sendte kr 120,6 mill i kontante bidrag til iFRC og kr 304,8 mill til iCRC,  hvorav hhv 7,5% og 6,5% kan brukes til 
 administrasjon, håndtering og oppfølging av prosjektene.      
 

nOte 9 - artsinnDeling

 kOnsern FOrening

 2009 2008  Alle beløp i nOK 1 000 2009 2008

   inntekter   

  215 159   -    Andel tippenøkkel 215 159  0 

  517 586   566 188  Statsinntekter 517 586  566 188 

  106 587   109 167  Gaver og bidrag 105 403  107 954 

  112 048   112 910  Annen driftsinntekt 75 906  77 929 

  951 380   788 265  sum inntekter 914 054  752 071 

   kostnader   

  82 027   70 025  Varekostnad 73 371  63 450 

  211 930   198 086  lønnskostnad 192 784  181 048 

  17 300   16 819  Avskrivninger 13 483  13 925 

  168 829   218 813  Annen driftskostnad 160 080  212 341 

  648 424   610 878  Kontante bidrag 648 424  610 878 

  1 128 510   1 114 621  sum kostnader 1 088 142  1 081 642 

  -177 130   -326 356  Driftsresultat -174 088  -329 571 

   28 694  inntekter investering i tilknyttet selskap 0  0 

  17 172   21 565  Renteinntekter  17 581  22 802 

  212 434   -243 097  Verdiendring finansielle omløpsmidler 212 434  -243 097 

  3 500  0  nedskrivning aksjer/ansvarlig lån 7 100  0 

  2 954   3 560  Rentekostnader 2 908  3 526 

  223 152   -196 398  netto finansposter 220 007  -223 821 

  46 022   -522 754  Årsresultat 45 919  -553 392 

ÅRSRAPPORT 2009
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nOte 10 - antall Årsverk

 kOnsern FOrening

 2009 2008 2009 2008

Antall årsverk-fast ansatte 258 270 223 233

Antall årsverk-midlertidig ansatte 13 16 13 16

totalt 271 286 236 249

Gjennomsnittlig årsverk på distriktskontorene utgjorde hhv 183/31 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 502 7

Pensjonsutgifter 8 -

Annen godtgjørelse 61 -

Beløp gjelder for generalsekretær Børge Brende som startet 22.6. i perioden 1.1.-21.6.  fungerte Ole Jørge Krohn-nydal som konstituert 
generalsekretær.

Generalsekretær har 6 måneders oppsigelsestid og det foreligger ingen sluttvederlagsavtale.

godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:  kOnsern FOrening 

Revisortjenester 719 550

Andre attestasjonstjenester 467 453

Skatte- og avgiftsrådgivning 111 77

Andre ikke-revisjonstjenester 42 31

Alle beløp er eks. mva



ÅRSRAPPORT 2009

24

nOte 12 - varige DriFtsmiDler

Alle beløp i nOK 1 000

kOnsern  tomter,    total automater,  total

  bygninger,  inventar,  transport-  inventar, utstyr  varige

  fast eiendom  utstyr midler  transportmidler  driftsmidler

Anskaffelseskost pr 1.1.09  373 012  97 069  17 585  114 654  487 666 

Tilgang i året  0  2 267  2 537  4 804  4 804 

Avgang i året  -1 470  -365  -2 164  -2 529  -3 999  

Anskaffelseskost 31.12.09  371 542  98 971  17 958  116 929  488 471 

Akkumulerte avskrivninger 1.1.09  46 276  73 776  4 845  78 616  124 892 

Årets ordinære avskrivninger  5 180  8 841  2 423  11 264  16 444 

Akk.avskr. avgang  0  -437  -1 349  -1 786  -1 786 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.09  51 456  82 180  5 919  88 094  139 550 

Akk. nedskrivninger 31.12.09  -856  -3 500   -3 500  -4 356 

Bokført verdi 31.12.09  319 230  13 291  12 039  25 335  344 565 

økonomisk levetid  50 - 100 år 3 - 5 år 3 - 5 år  

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

     

FOrening   tomter,    total automater,  total

  bygninger,  inventar,  transport-  inventar, utstyr  varige

  fast eiendom  utstyr midler  transportmidler  driftsmidler

Anskaffelseskost pr 1.1.09  316 282  88 562  16 082  104 644  420 926 

Tilgang i året   1 490  2 194  3 684  3 684 

Avgang i året  -1 470  -365  -2 164  -2 529  -3 999   

Anskaffelseskost 31.12.09  314 812  89 687  16 112  105 799  420 611 

Akkumulerte avskrivninger 1.1.09  39 653  68 715  4 078  72 793  112 446 

Årets ordinære avskrivninger  3 580  7 643  2 260  9 903  13 483 

Akk.avskr. avgang   -437  -1 349  -1 786  -1 786  

Akkumulerte avskrivninger 31.12.09  43 233  75 921  4 989  80 910  124 143 

Akk. nedskrivninger 31.12.09   -3 500   -3 500  -3 500 

Bokført verdi 31.12.09  271 579  10 266  11 123  21 389  292 968 

økonomisk levetid  50 - 100 år 3 - 5 år 3 - 5 år  

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

nOte 13 - investeringer i Datterselskaper Og tilknytteDe selskap

Alle beløp i nOK 1 000      egenkapital- resultat-

 anskaffelses- stemmeandel/ kost- balanseført balanseført andel andel

selskap år eierandel pris 31.12.09 31.12.08 pr 31.12.09 2009

norges Røde Kors Sentrene AS 2004 100 %  13 281   2 000   2 000   3 183   147 

hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

Røde Kors husene AS 2004 100 %  26 919   26 919   26 919   17 790   -640 

hausmannsgt. 7, 0186 Oslo       

Røde Kors Førstehjelp AS 2008 100 %  5 000   1 400   5 000   1 379   -3 551 

sum     45 200   30 319   33 919   



ÅRSRAPPORT 2009

25

nOte 14 - aksJer i anDre selskaper

Alle beløp i nOK 1 000 stemmeandel/ ansk.  balanseført  balanseført

 eierandel kost 31.12.09  31.12.08

aksjer i andre selskaper

Aksjer i «de 10 humanitære AS» 13 % 15  15  15 

Aksjer i Ambulanseforum AS 44 % 44  44  44 

Aksjer i Fair Chance Group AS 1 % 3 000  3 000  3 000 

Annet   164  164 

sum  3 059  3 223  3 223 

nOte 15 - anDre langsiktige FOrDringer

Alle beløp i nOK 1 000 kOnsern FOrening

  2009 2008 2009 2008

andre langsiktige fordringer

Andre langsiktige fordringer  som forfaller senere enn ett år utgjør:           

       lån til datterselskap   -     -     32 795   32 795 

       Fordring Voksentoppen Sykehus   -    6 874  -    6 874

       lån til Røde Kors foreninger - 2. prioritets pantelån   5 188  6 509  5 188  6 509

sum  5 188  13 383  37 983  46 178 

nOte 16 - varelager

Varelager omfatter hovedsakelig beredskapslager TnOK 12.071 og hjelpekorpsuniformer TnOK 6.047.  

nOte 17 - anDre FOrDringer

Alle beløp i nOK 1 000 kOnsern FOrening

  2009 2008 2009 2008

andre fordringer 

Påløpte inntekter  1 037  1 742  868 1 742 

Forskuddsbetalte kostnader  1 628  1 570  1 582 1 600 

Andre kortsiktige fordringer  1 213  1 585  1 218 1 335 

sum   3 878  4 897  3 668 4 677  
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nOte 18 - markeDsbaserte Finansielle OmløpsmiDler

Alle beløp i nOK 1 000    2009   2008

type fond markedsverdi kostpris avkastning markedsverdi kostpris avkastning

Obligasjonsfond  619 646   655 780  7,14 %  640 674   655 780  7,03 %

Pengemarkedsfond  419 667   406 274  4,34 %  383 345   363 433  6,00 %

Aksjefond  857 727   1 001 843  19,16 %  819 033   1 001 843  -31,47 %

sum  1 897 040   2 063 897  12,69 % 1 843 052   2 021 056  -12,55 %

Røde Kors har plassert 1.897 millioner kroner i markedsbaserte aksjer og obligasjoner. Alle plasseringene er i verdipapirfond og er sam-
mensatt 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 referan-
seindeksen).

Differanse-avkastning i 2009 var følgende: 
norske aksjer: 3.64 % 
Utenlandske aksjer: 3.92 % 
norske renter (norske obligasjoner + norsk pengemarked): 1.13 % 

Utenlandske renter: 1.69 %

 

nOte 19 - kOntanter Og bankinnskuDD

Alle beløp i nOK 1 000 kOnsern FOrening

 2009 2008 2009 2008

kontanter og bankinnskudd 206 771  195 075  192 942  179 680 

Av dette er følgende bundet:

Skattetrekk 11 847  11 549  10 920  10 685 

Ubenyttede statsmidler * 20 408  31 480  20 408  31 411 

sum bundne midler 32 255  43 029  31 328  42 096 

likvide midler disponibelt for norges røde kors 174 516  152 046  161 614  137 584 

* etter vilkårene for slike midler tilfaller godskrevne renter staten og ikke norges Røde Kors.
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nOte 20 - FOrmÅlskapital

Alle beløp i nOK 1 000

kOnsern  Formålskapital Formålskapital annen total

 ekstern restriksjon selvpålagt restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01.09 260 445  307 324  1 757 601  2 325 371 

Tilførte midler 85 564  27 358  119 438  232 359 

Midler overført til aktiviteter -122 228  -58 966  -5 143  -186 337 

Årets resultat -36 664  -31 608  114 295  46 022 

Omdisponerte midler  2 600  -2 600  0 

Formålskapital pr. 31.12.09 223 780  278 316  1 869 296  2 371 392 

FOrening Formålskapital Formålskapital annen total

 ekstern restriksjon selvpålagt restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01.09 260 445  307 324  1 759 032  2 326 801 

Tilførte midler 85 564  27 358  119 334  232 255 

Midler overført til aktiviteter -122 228  -58 966  -5 143  -186 337 

Årets resultat -36 664  -31 608  114 191  45 919 

Omdisponerte midler  2 600  -2 600  0 

Formålskapital pr. 31.12.09 223 780  278 316  1 870 623  2 372 719 

nOte 21 - annen langsiktig gJelD                                         kOnsern Og FOrening

Alle beløp i nOK 1 000   2009  2008

Pantelån Voksentoppen Betjeningsboliger   418  418 

Pantelån Voksentoppen Sykehus   0  7 274 

   418  7 692 

Andre forpliktelser   15 669  10 980 

sum   16 087  18 672 

gjeld sikret ved pant

Balanseført verdi - Voksentoppen   3 148  7 514 

Totalt balanseført verdi for pantsatte eiendommer   3 148  7 514

garantiforpliktelser
ikke regnskapsført selvskylderkausjoner:  Garantist for kr 54.000 til Bergen næringsråd 
  Garantist for Røde Kors Førstehjelp AS for økonomisk soliditet
  Garanti for kr 15.000.000 drammen Røde Kors

nOte 22 - annen kOrtsiktig gJelD

Alle beløp i nOK 1 000  kOnsern   FOrening

 2009  2008  2009  2008

Avsatte feriepenger  21 655   18 995   20 001   17 517 

Påløpte renter på Ud/norad-midler  4 948   4 045   4 948   4 045 

Forskuddsbetalte inntekter  1 562   3 881   629   2 626 

Annen kortsiktig gjeld  4 891   13 893   5 515   13 899 

sum  33 056   40 814   31 093   38 087 
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