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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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Røde Kors  hjelper  mennesker i hele ver
den, inkludert i nærmiljøene i Norge. 

Våre frivillige er til stede for mennesker 
som trenger støtte og hjelp. Vi avdekker og 
hindre nød. Vi gir rask respons og lindrer 
når krisen oppstår, og vi bidrar til å styrke 
lokalsamfunnet i etterkant. Røde Kors er 
verdens største humanitære bevegelse, 
med unik tilgang og 
tillit i kriseområder. 
2015 har vært et sær
deles utfordrende år: 
De humanitære be
hovene er større enn 
noen gang.

Krigen i Syria er inne i 
sitt sjette år. Den hu
manitære situasjonen 
har gått fra vondt til 
verre. 13,5 millioner 
mennesker er avhen
gig av nødhjelp. Som 
en av få humanitære 
aktører, får vi tilgang i 
alle de syriske distrik
tene. Vi deler ut mat, 
vann og medisiner. Vi 
evakuerer og yter før
stehjelp. Vi er til stede 
og gir håp. 

Det er også krig og konflikt i land som Irak, 
Jemen, Den sentralafrikanske republikk 
og SørSudan. Millioner av mennesker er 
tvunget på flukt. I 2015 krysset mer enn én 
million mennesker Middelhavet i båt. Minst 
3.371 mennesker druknet. Flyktningkrisen 
har satt Europa, Norge og vår organisasjon 
på prøve. Vi har vært til stede for flyktnin
gene langs fluktruten i Europa, og vi har 
vært til stede i Norge. Norges Røde Kors  
sendte i høst en helseklinikk til Idomeni i 
Hellas, på grensen mot Makedonia. Her ble 
12.000 mennesker behandlet fra oktober til 
desember. Vi sendte også personell til Tysk
land for å sette opp en flyktningeleir. 

I Norge var Røde Kors en viktig støtteak
tør til myndighetene i håndteringen av de 
31.145 asylsøkerne som ankom i 2015. Vi 
var til stede på registrerings og akuttmot
tak over hele landet og driftet en akuttinn
kvartering i Oslo etter anmodning fra UDI. 
Over 4500 frivillige engasjerte seg i Røde 
Kors sine migrasjonsaktiviteter. 

Vi opplevde et enormt engasjement rundt 
flyktningsituasjonen og stor pågang av 
nye frivillige. 22.000 henvendte seg i 2015 
med ønske om å bli frivillig. Pågangen var 
enkelte steder nesten større enn vi klarte 
å håndtere, men mange nye frivillige fikk 
opplæring og er i gang blant annet som 
flyktningguide eller på asylmottak. Nå ar
beider organisasjonen med å ta vare på de 
nye frivillige. 

Debattklimaet i Norge snudde på senhøs
ten fra å hilse asylsøkerne velkommen til 
å bli mer fremmedfiendtlig. Røde Kors har 
hele tiden vært den humanitære stemmen 

og tydelig sagt i fra når regjeringen ikke 
har ivaretatt de humanitære behovene el
ler lagt frem forslag til asylinnstramninger 
som bryter med folkeretten.

Mer ekstremvær og flere naturkatastrofer 
har satt Norges beredskap på prøve. Antall 
redningsaksjoner for Røde Kors er tredo

blet de siste ti årene, 
fra 350 aksjoner i 2005 
til nærmere 1.000 ak
sjoner i 2015. Stadig 
flere går i fjellet, men 
ikke alle er like gode 
til å bedømme forhold 
og egne ferdigheter. 
De siste årene har hjel
pekorpset fått stadig 
mer å gjøre.

I april ble fem millio
ner mennesker ram
met av et kraftig jord
skjelv i Nepal. Røde 
Kors i Norge sendte et 
feltsykehus og helse
personell, samt samlet 
inn 40 millioner kroner 
til jordskjelvofrene. Nå 
fortsetter gjenopp
byggingen i Nepal. 

I 2015 markerte Røde Kors i Norge sitt 
150årsjubileum ved å ha en lands dekkende 
turné og utplassere 400 røde samtale
benker. I 2016 samles vi om TV aksjonen  
23. oktober. Da skal vi rette søkelyset mot 
alle ofrene for krig og konflikt, både ute 
og her hjemme. Vi skal gjøre TVaksjonen 
til den viktigste dugnadsmarkeringen 
noen sinne – nettopp fordi de humanitære 
 behovene er så enorme både internasjo
nalt, nasjonalt og lokalt. 

Sammen får vi hjelpen helt frem.

Åsne Havnelid
Generalsekretær

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors

Større humanitære behov
 Sammen får vi hjelpen helt frem 

Over 1 million mennesker krysset Middelhavet. 3.371 mennesker druknet utenfor Europas kyst. 
(FOTO: Caroline Haga/IFRC)



Sammen sørger vi for helhetlig beredskap og et mer inkluderende samfunn.
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Jubileumsturné over hele landet 
Som en del av jubileumsmarkeringen 
besøkte Røde Kors i løpet av 2015 
nesten 100 steder over hele landet. 
Mottoet i jubileumsåret var «til stede – 
nær deg». 

Røde Kors feiret sine 150 år i Norge med 
å gjøre det de kan best – å være til stede. 
Rettere sagt med å være litt ekstra til stede 
på nærmere 100 små og store steder 
under en jubileumsturné over det ganske 
land.

Det hele ble sparket i gang på Geilo rett 
før påske. Gjennom jubileumsåret har 
målet vært å vise frem Røde Kors sine 
aktiviteter i lokalmiljøet og samtidig peke 
på de lokale humanitære behovene. Et 
annet viktig mål var å rekruttere flere frivil
lige og medlemmer rundt i landet og å 

øke stoltheten til organisasjonen for både 
frivillige og ansatte.

Turneen bestod av en mobil møteplass der 
folk kunne komme innom for en hyggelig 
prat. Man kunne melde seg som frivillig, få 
informasjon om hva Røde Kors gjør lokalt 
og hva man kan gjøre for å bidra. I tillegg 
var det et eget barnetelt med førstehjelps
dukken Henry. På turnéen var Henry med 
som en levende maskot som lærte barna 
hva man skal gjøre når det skjer en ulykke.

Jubileumsturnéen gikk over stort sett  
hele landet og siste stopp var i Oslo  
17. september. I tillegg til det faste inn
holdet ble møteplassen supplert med 
lokale publikumsaktiviteter, med blant 
annet omvisninger, barneaktiviteter, 
debatter, konserter og foredrag.

Rundt 20.000 mennesker besøkte den flyttbare møteplassen, over 5.000 barn deltok på førstehjelpskurs med Henry og det ble stekt 
tusenvis av vafler og delt ut kaffe og is. Her fra Vefsn i Nordland fylke. (Foto: Røde Kors). 

I forbindelse med at Røde Kors i Norge 
fylte 150 år i 2015, ga Posten Norge ut 
fire frimerker for å markere jubileet.

 Det er en stor ære. Og spesielt å få 
representere Røde Kors. Jeg er meget stolt 
og helt målløs, sa Margit Slaatto om at 
hun nå pryder nesten 1,6 millioner norske 
frimerker.

De fire frimerkene som ble utgitt i 
forbindelse med 150års jubileet har 
motiver som viser bredden i Røde Kors 
sine aktiviteter; søk og redning, besøks
tjenesten, internasjonalt arbeid og ett som 
 representerer frivilligheten.

Røde Kors-frimerker

Tone Wisting, Margit Slaatto og Åsne Havnelid under lanseringen av jubileumsfrimerkene på 
Uranienborghjemmet. (Foto: Thomas Andre Syvertsen)



Røde Kors i påskeberedskap
For 60. gang ble fjellredningstjenes-
ten koordinert fra infosentralen på 
Golsfjellet. Frivillige fra Røde Kors 
Hjelpekorps var som vanlig i beredskap 
og klar til å ta imot påsketuristene som 
inntar fjellheimen. 

Denne påsken gikk også startskuddet 
for Røde Kors sin omreisende turné som 
markerte 150årsjubileet til Røde Kors. 
Første stopp for turneen var Geilo lørdag 
28. mars.

I tillegg til hjelpekorpsene, var også fri
villige fra andre Røde Korsaktiviteter i 
sving gjennom påsken over hele landet.

Mange steder i landet flyttet Røde Kors
frivillige ut i fjellheimen og ut til kysten, for 
å være nærmere der påsketuristene ferdes.

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

Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps bruker sin 
ferie og fritid for å være i beredskap i påsken. 
(Foto: Røde Kors)
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Gi papirløse reell tilgang til helsehjelp!
«Regjeringen må legge til rette for at 
papirløse får grunnleggende helsehjelp. 
Alle mennesker har krav på grunnleggende 
 helsehjelp. Vi oppfordrer regjeringen til å gi 
papirløse som oppholder seg i Norge reell 
tilgang til helsehjelp, basert på medisinske 
vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og 
menneskerettslige prinsipper». 

Dette var et felles opprop fra Røde Kors, 
Kirkens Bymisjon, Amnesty International, 
Leger uten grenser, Antirasistisk Senter, 
NOAS, LHLs internasjonale tuberkulose
stiftelse, Norsk Folkehjelp, Den norske 
legeforening, Den norske jordmorforening 

og Norsk Sykepleierforbund som ble 
 oversendt helseminister Bent Høie.

Det strider med menneskerettighetene, 
mener organisasjonene.

 I dag har papirløse som oppholder seg 
i Norge kun rett på øyeblikkelig hjelp, 
og må betale de faktiske kostnadene for 
helsehjelpen de mottar. Det betyr at en 
marginalisert gruppe mennesker som 
i mange tilfeller lever i nød, har svært 
begrenset tilgang til medisinsk behand
ling, sier president i Røde Kors i Norge, 
Sven Mollekleiv.

Alle mennesker har krav på grunnleggende 
helsehjelp. (Foto: Røde Kors)

Åpnet nytt ebola-senter i Sierra Leone
I desember oppdager Røde Kors et nytt 
område med mange ebola-smittede øst 
i Sierra Leone, og i januar ble det åpnet 
et nytt ebola-senter i byen Kono. 

 2015 begynte med det travleste døgnet 
på ebolasenteret i Kenema der 64 
pasienter var innlagt. 14 norske Røde 
Korsdelegater var på jobb i Sierra Leone 
sammen med et internasjonalt team og 
flere hundre lokalt ansatte, forteller Tonje 
Tingberg, som var teamleder ved senteret.

I Konodistriktet er tilgang til dem som er 
syke ett av de største problemene.  Fordi 
veiene i Kono er så dårlige, er det vanske
lig for syke å komme seg til sykehus. Den 

dårlige fremkommeligheten gjør det også 
vanskelig å nå ut med informasjon som 
er helt avgjørende for at folk skal kunne 
forebygge ebolasmitte, sier Tingberg.

 Vi måtte handle raskt, og bestemte 
oss for å sette opp et nytt behandlings
senter i nærheten av distriktssykehuset 
i Kenema. Vi hjalp til med rengjøring og 
rutiner for å hindre ebolapasienter fra å 
smitte andre pasienter. Vi satt opp telt og 
var raskt i gang med å behandle de første 
pasientene, forteller Tingberg. I Kenema 
har ebolasenteret behandlet mer enn 600 
pasienter. 

Nå overlever rundt 60 prosent av alle som 
legges inn med påvist ebola-smitte, sier 
Tonje Tingberg som ledet arbeidet ved Røde 
Kors sitt ebolasenter i Kenema. (Foto: Røde Kors)



Nepal ble rammet av et kraftig jordskjelv
Mer enn 800.000 hus ble ødelagt av de 
to store jordskjelvene i Nepal i april og 
mai. Ett år etter jordskjelvet er beho-
vene fortsatt store. 

I månedene etter jordskjelvet fikk 130.000 
familier verktøy og presenninger for å 
lage midlertidige boliger, og mange bor 
fremdeles i slike midlertidige skur. Det vil 
ta lang tid å bygge opp hus og bygninger 
igjen.

Dagen etter jordskjelvet 25. april ble det 
klart at omfanget av ødeleggelsene var så 
store at det var behov for et feltsyke hus fra 
Norge. 13.000 pasienter ble behandlet på 
Røde Kors sitt feltsykehus i Sindhupalchok. 
Til sammen har 3 millioner mennesker fått 
hjelp av Røde Kors i Nepal.

 Ødeleggelsene etter jordskjelvet var 
enorme. Jeg var i Nepal da det andre skjel
vet kom. Redselen folk opplever etter en 
slik dramatisk hendelse er vanskelig å sette 
seg inn i, men nepalerne har gjennom det 
siste året vist hvor sterke de er, sier Åsne 
Havnelid, generalsekretær i Røde Kors.

Nå, ett år etter, er det fremdeles  
4 millioner mennesker som ikke har et 
skikkelig hjem etter katastrofen.

I nødhjelpsfasen ble det delt ut presennin
ger, tau, planker og verktøy, slik at folk selv 
kunne bygge midlertidige boliger. Men 
det har aldri vært meningen at folk skal bo 
slik over tid.

 Nå er det viktig at byggingen av 
 permanente hus kommer raskt i gang. Det 
tar tid å komme i gang med gjenoppbyg
gingen etter en så stor katastrofe, men 
myndig hetene i Nepal må nå komme med 
tydelige prioriteringer, slik at arbeidet 
med å bygge hus kan starte. Så lenge folk 
mangler et trygt og permanent sted å bo, 
vil det være vanskelig for mange å komme 
tilbake til hverdagen, sier Havnelid.

Folk i Norge viste stort engasjement, 
og ga til sammen 39 millioner kroner til 
nødhjelpsarbeidet i Nepal. Mye av dette 
ble brukt på Røde Kors sitt feltsykehus i 
den akutte fasen av hjelpearbeidet, og 
vil bli brukt i gjenoppbyggingen i årene 
fremover.

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

Feltsykehuset til Røde Kors i Sindhupalchok behandlet 12.600 pasienter (Foto: Thea Rabe/Røde Kors). 
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Folk får det verre i Syria
Etter fire år med borgerkrig rammes 
folk stadig hardere. Selv om mer 
nødhjelp slipper inn, blir gapet mellom 
behovene og nødhjelpen stadig større. 

Fire år med borgerkrig har ødelagt hele 
landet, og hverdagen til syrerne.

Nesten alle er berørt av borgerkrigen og 
de dramatiske følgene. Før konflikten 
startet, var Syria et land med veldig få 
fattige. Kun 1,7 prosent av befolkningen 
levde under fattigdomsgrensen i 2004. I 
løpet av 2015 forventet vi at 90 prosent av 
befolkningen kommer til å leve under

fattigdomsgrensen. Det er den direkte 
konsekvensen av borgerkrigen, sier Sven 
Mollekleiv, president i Røde Kors.

Av de som har flyktete over grensen, opp
holder nesten alle seg i nabolandene. 95 
prosent av det totale antall flyktninger fra 
Syria oppholder seg i nabolandene: Tyrkia, 
Libanon, Jordan, Irak og Egypt.

 Det er derfor Røde Kors mener også 
Norge må ta imot flere syriske flyktnin
ger, fordi kapasiteten i nabolandene er 
sprengt, sier Mollekleiv.

Bilde fra en nødhjelpsutdeling i Kiswah i 
 utkanten av Damaskus. (Foto: Ibrahim Malla/IFRC). 



Røde Kors takker alle som har gitt bidrag til våre ulike innsamlingsaksjoner gjennom 2015.
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300 mennesker fra hele 
 verden til  toppen av Norge
300 mennesker fra alle verdens  hjørner gikk også 
dette året til toppen av Galdhøpiggen som er en del 
av  inte grerings arrangementet Til Topps som gikk av 
 stabelen i juni.

Til Topps er Norges største integrerings arrangement, og ble 
arrangert for 9. gang. Med både barne, likestillings 
og  inkluderingsminister Solveig Horne og været på laget 
gikk nesten 300 mennesker fra hele verden til toppen av 
Galdhøpiggen. I likhet med mange av de påmeldte var dette 
Solveig Hornes første tur til toppen av Norge.

 Dette er et helt fantastisk tiltak. Det å få gå på fjellet med 
ungdom som kommer fra mange forskjellige land, høre dem 
snakke norsk og å få vise dem Norge på denne måten er flott, 
sa Horne.

På to dager var rundt 1400 mennesker på tur i området rundt 
Lom. Røde Kors arrangerer Til Topps i samarbeid med Integre-
rings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommune sektorens 
interesse- og arbeidsgiver organisasjon (KS) og Den norske 
 Turist forening (DNT). Foto: Nicole Portheim /Røde Kors

Økt behov for gratis ferietilbud

Røde Kors har doblet kapasiteten på sitt 
sommerferietilbud for barn i familier 
med svak økonomi. 

På fem år har Røde Kors etablert over 900 
nye plasser, men må likevel avslå flere 
søkere enn tidligere. – Det er et økende 
behov for gratis ferieaktiviteter, sier gene
ralsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

 Vi har jobbet veldig målrettet for å øke 
kapasiteten på ferietilbudet vårt. Men vi 
ser at etterspørselen øker fortere enn vi 
klarer å utvide, sier Havnelid.

I sommer var 2000 barn og voksne på ferie 
med frivillige, fordelt på 40 opphold. Røde 
Kors merker veldig stor pågang.

Havnelid er bekymret over at skillet 
mellom fattig og rik blir større i Norge. 
Ulikheter rammer barn spesielt hardt. 
Over 80.000 barn lever i dag i familier med 
vedvarende svak økonomi.

 Når flertallet opplever stor materiell 
velstand, blir hverdagen desto mer utfor
drende for barna som faller utenfor, sier 
Havnelid.

Hun er stolt over alle de Røde Kors
frivillige som bruker en uke av sin 
sommerferie på å skape gode feriemin
ner for andre. Oppholdene i regi av Røde 
Kors er aktivitetsferier for familier på ulike 
leirsteder i Norge.

Røde Kors får økonomisk støtte fra Barne, 
ungdoms og familiedirektoratet og flere 
aktører i næringslivet som MøllerGruppen, 
Gjensidigestiftelsen, DiplomIs, Caverion, 
Canon og Lego. Dette bidrar til at flere 
barn og familier kan dra på ferie og dele 
gode opplevelser sammen med frivillige 
fra Røde Kors. 

Ferie for alle skaper gode minner for store og små. (Foto: Røde Kors)



Takk for at du er med på å gjøre en forskjell i menneskers liv.
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-Der andre ikke når frem med nødhjelp 
når Røde Kors bevegelsen frem med 
hjelp grunnet lokal tilstedeværelse, sa 
Ban Ki-moon da han besøkte Røde Kors 
i Norge. 

 I mange områder i verden i dag er det for 
farlig for internasjonale humanitære orga
nisasjoner å hjelpe. Men takket være Røde 
Kors og Røde Halvmånebevegelsen når 
hjelpen ut til dem som trenger det mest, 
gjennom de lokale delene av organisa
sjonen. De er der før kriser oppstår. Det sa 
FNs generalsekretær, Ban Kimoon, da han 
besøkte Røde Kors sitt humanitære forum 
6. juli.

Spesielt pekte Ban Kimoon på Syria som 
eksempel der andre humanitære orga
nisasjoner er avhengige av Syria Røde 
Halvmåne for å hjelpe mennesker inne i 
det krigsherjede landet.

FNs generalsekretær besøkte Røde Kors 
for å delta i en paneldebatt om lokal 
beredskap. Med i panelet var utenriks
minister Børge Brende, president i Norges 
Røde Kors, Sven Mollekleiv og president 
i Afghanistan Røde Halvmåne, Fatima 
Gailani.

Lokale hjelpearbeidere er helt essensi
elt for å nå ut til dem som trenger hjelp. 
Dessverre ser vi nå at lokale hjelpearbei
dere i økende grad blir angrepet og drept. 
Vi må gjøre mer for å beskytte de lokale 
hjelpearbeiderne, avsluttet Ban Kimoon.

Ban Ki-moon: Røde Kors når frem der  andre ikke kan

Ban Ki-moon presiserte viktigheten av lokal beredskap da han besøkte Røde Kors i Norge.  
(Foto: Røde Kors)

Det er ett år siden de store kamphand-
lingene på Gaza som pågikk i femti 
dager. For lite er gjenoppbygget, mener 
Røde Kors. 

Konsekvensene av krigshandlingene sist 
sommer er fortsatt veldig tydelige på 
Gazastripen. Ødeleggelsene er enorme, 
og veldig lite har blitt bygget opp igjen.

 Røde Kors mener partene i en konflikt 
må sikre at gjenoppbygging faktisk skjer 
etter at kamphandlingene er avsluttet. 
Regelverket for dette er per i dag for svakt, 
sier Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde 
Kors. Hun besøkte selv Gaza i april, og ble 
grepet av de massive ødeleggelsene som 
fremdeles er tydelige.

 Situasjonen er vanskelig for mange, fordi 
det ikke kommer inn nok materiell til å 

gjenoppbygge. Dette påvirker hele økono
mien på Gaza, og ikke minst til hver enkelt 
familie. Det er skuffende å se at stater lover 
å bidra med finansiering uten at de følger 
opp med å gi penger, sier Havnelid.

Innbyggerne på Gazastripen er vant med 
konflikt, og veldig mange vet hva de kan 
gjøre for å minske risikoen for at noe skjer 
med dem.

 Jeg møtte flere som hadde gjort så mye 
de kunne for å sørge for familiens sikker
het. De som bor der vet mye om hvordan 
de håndterer kriser, likevel vet vi at over 
2.200 mennesker ble drept. En frivillig jeg 
snakket med, en mor til tre, splittet fami
lien i tre grupper, i frykt for at alle skulle bli 
drept, sier Havnelid.

Store ødeleggelser og lite er gjenoppbygget. 
(Foto: Olav A. Saltbones)

Gjenoppbyggingen i Gaza må gå fortere
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Røde Kors har mange aktiviteter over hele landet for 
flyktninger og asylsøkere. 

De aller fleste av disse aktivitetene krever kursing og opplæ
ring, slik at man blir trygg på rollen man skal ha og blir rustet 
til å bistå asylsøkere og flyktninger på en god måte.

Røde Kors er overveldet av den støtten og ønsket om å bidra 
som befolkningen viste. Mange av flyktningene som kommer 
til Norge i dag er mennesker som skal bli en del av lokalsam
funnet vårt. Bli en ny nabo. En arbeidskollega. Kanskje også 
en venn.

Røde Korsfrivillige var inne på venteværelset hos Politiets 
Utlendingsenhet på Tøyen. Vi har bidratt til å sikre overnat
tingstilbud for asylsøkere i Oslo, Østfold, Vestfold og Telemark. 
Men det aller viktigste var å være til stede og møte våre 
medmennesker på flukt med verdighet, varme og omsorg. Et 
behov som ofte ikke dekkes av politiet eller utlendingsmyn
dighetene. Spesielt så vi et stort behov for omsorg, trygghet 
og informasjon fra mange av de mest sårbare, gravide, barn 
som flyktet alene og barnefamilier.

Petter Due fra Røde Kors i Sarpsborg tok imot flyktninger som kom 
over grensen, og sørget for overnatting og mat på Røde Kors-huset i 
 Sarpsborg. Til høyre står Tom Erik Guttulsrød. (Foto: Ådne Sinnes/Politiforum)

Røde Kors opplevde rekordrask respons 
fra det norske folk på flyktningkrisen i 
Europa. 1,2 million kroner kom inn på i 
overkant av ett døgn. 

Røde Kors sine frivillige var ute og hjalp 
flyktningene i Hellas, Italia, Serbia, 
Makedonia og Ungarn. Pengene fra Norge 
gikk blant annet til mat, vann og sanitære 
artikler.

 Situasjonen for flyktningene var prekær, 
og Røde Kors jobbet på spreng for å bistå 
med praktisk assistanse og støtte over hele 
kontinentet. Både der flyktningene kom i 
land og langs rutene, sier Havnelid.

Langs ruten, som omtales som Balkan
ruten var også de nasjonale Røde 
Korsforeningene i sving med hjelpear
beidet.  Med så store grupper underveis 
var det behov for mat, vann og førstehjelp 
langs rutene de tok. Også i Makedonia, 
Serbia og Ungarn var Røde Kors ute med 
hjelp til flyktningene, sier Havnelid.

Italia er det største ankomstlandet i Europa 
for båtflyktninger. De seks første måne
dene i 2015 ankom 137 000 flyktninger. 
Dette er en økning på 83 prosent fra 2014, 
da det totalt kom 170 000 flyktninger.

På flukt gjennom Europa: En far bærer sin datter på vei til togstasjonen i Gevgelija i 
Makedonia. (Foto: Stephen Ryan/IFRC)

Rekordrask respons hos norske givere

Mange ønsket å hjelpe



- Tusen takk for hjelpen, sier en takk nemlig mamma 
Reem. 

Håpet er et trygt og fredelig liv i Tyskland.   Vi var livredde 
da vi skulle krysse havet. Jeg kan ikke svømme. Hvem skulle 
reddet barna mine hvis noe hadde skjedd?  Vi hadde ikke 
noe valg, vi kunne ikke leve i Syria lenger. Flukten har vært 
vanskelig, men hvis Gud vil kommer vi oss helt frem til 
Tyskland, forteller mamma Reem som har krysset Egeerhavet 
med gummibåt med sine fire barn.

 Med kulden får vi inn stadig flere pasienter med mer alvor
lige infeksjoner, som lungebetennelse. Vi gjør det vi kan for 
dem, de får medisiner, tørre sokker og nye sko. Det er lite 
annet vi kan gjøre, sier lege David Schebesta som dagen før 
behandlet 200 pasienter alene.

Fra oktober til desember har mer enn 
12.000 fått behandling på Røde Kors sin 
helseklinikk i Idomeni, på den greske 
siden av grensen mot Makedonia. 

Delvis stengte grenser fører til en høy 
belastning på Hellas, et land med store 
økonomiske utfordringer. Det er et euro
peisk ansvar å løse denne utfordringen og 
sikre verdigheten til mennesker på flukt 
gjennom Europa.

Hver dag ankommer ca. 3.000 migranter 
sjøveien til Hellas  totalt har over 900.000 
ankommet Europa sjøveien i år. På en dag 
ankom det 4.600 flyktninger til Athen fra 
de greske øyene.

Lege David Schebesta undersøker 7 år gamle Sana i Røde Kors sin 
helseklinikk i Idomeni, Hellas. (Foto: Røde Kors/Maria Korkunc)

En viktig oppgave for frivillige i Hellas Røde 
Kors er å aktivisere barna som er på flukt 
med sine foreldre. (Foto: Thomas A. Syvertsen).

65.000 frivillige fra Røde Kors har vært involvert i arbeidet med å hjelpe flyktninger på vei gjennom 
Europa. 475.000 mennesker har til nå fått hjelp av Røde Kors mens de har vært i transitt gjennom Europa.
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12.000 pasienter behandlet i Hellas

Røde Kors har nå nødhjelpsoperasjoner 
i flere land i Europa for å hjelpe hundre-
tusenvis av sårbare flyktninger. 

I alt sitt internasjonale arbeid bistår Røde 
Kors i Norge på forespørsel fra Den inter
nasjonale Røde Korsbevegelsen og lokale 
Røde Korsforeninger.

Røde Kors i Norge støtter arbeidet som 
pågår i Europa, i Syria og i nabolandene 
med personell, utstyr og økonomiske 
midler. Lokale Røde Korsfrivillige jobber 
på spreng for å bistå med praktisk assis
tanse og støtte over hele kontinentet. Vi er 
til stede over hele Europa. I Hellas, Tyskand, 
Italia, Makedonia, Ungarn og Serbia har vi 
nå ekstraordinære nødhjelpsoperasjoner. 

Røde Korsfrivillige bidrar med helse, 
trygghet og omsorg under hele den 

dramatiske fluktruten gjennom Europa. 
Traumatiserte mennesker mottar et smil 
og omsorg. Skadede og syke mottar 
førstehjelp og sårbehandling. Våre frivillige 
deler ut mat og hygieniske artikler. 

Flyktningene ønsker ikke å bli på de greske 
øyene, men søker seg til fastlandet og 
videre inn i Europa for å sikre en trygg 
framtid. Hver eneste dag krysser tusenvis 
av mennesker grensen til Makedonia.

2 år gamle Maria har med seg en bamse og 
en bok om prinsesser på flukt gjennom Eu-
ropa. Sammen med familien har hun forlatt 
Syria, på jakt etter en trygg fremtid  
(Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors).

Røde Kors i Europa

Håpet om et bedre liv



Syrisk Røde Halvmåne (SARC) jobber på 
spreng for å sikre at innbyggerne i Aleppo 
og andre syriske byer har det de trenger 
når vinteren kommer og kulden setter 
inn. Med utdeling av pledd, madrasser og 
varme klær bidrar Syrisk Røde Halvmåne 
(SARC) til at innbyggerne er bedre rustet 
til å takle vinterkulden. De har fjorårets 
rekordkalde vinter friskt i minne.

 Vinteren i fjor var den kaldeste på flere 
tiår, et hundretalls mennesker frøs ihjel. 
Også i år møter mange vinteren uten 
tak over hodet. I tillegg mangler mange 
elektrisitet og andre former for oppvar
ming, forteller Ola Ulmo, landansvarlig for 
Norges Røde Kors i Syria.

Siden konflikten startet for 4,5 år siden har 
over 4 millioner syrere flyktet ut av hjem
landet sitt, mens mer enn 6,5 millioner er 
internt fordrevne i det borgerkrigsherjede 
landet. Over 13,5 millioner mennesker 
inne i Syria er nå helt avhengige av 
nødhjelp.   Flere millioner har ikke noe 
sted å bo og dårlig tilgang til oppvarming. 
Støtten fra norske givere utgjør forskjellen 
mellom liv og død, sier Ulmo.

Norges Røde Kors, med støtte fra 
Utenriksdepartementet og den Europeiske 
Union (ECHO), har støttet Syrisk Røde 
Halvmånes nødhjelpsoperasjon siden 

tidlig 2013. Støtten inkluderer blant annet 
matpakker, hygienepakker og vann og 
sanitæraktiviteter.

Syrisk Røde Halvmåne deler ut pledd og madrasser til innbyggere i Aleppo.

Gjennom støtten fra Norges Røde Kors vil Syrisk Røde Halvmåne (SARC) kunne gi hjelp til rundt én million 
 mennesker i 2015. Det er et viktig bidrag i en av verdens største humanitære katastrofer.
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Bekymret for vinteren i Syria

Trude Rensel (26) er besøksvenn for 
Karin Bunæs (78). Til tross for den store 
aldersforskjellen, er de som venninner 
å regne. 

Klokken har blitt et par minutter over 12. 
Karin er nøye med tiden, dersom besøks
venn Trude blir noen minutter for sen, 
hender det hun ringer for å høre at alt er 
bra. 

 Karin har alltid døren åpen når jeg 
kommer, forteller Trude på veien opp 
trappen. Det har hun i dag også. I det 
døren går opp, sitter hun spent på en stol i 
gangen, tydelig glad for å få besøk.

Karin og Trude kommer godt overens. 
De ler og fniser som om de skulle vært 

jevngamle. Innimellom går de seg en tur 
rundt huset eller på kjøpesenteret. Men 
det er alltid hjemmebakt på bordet og 
kaffe i koppen. For Karin er besøkene et 
høydepunkt.

De to har vært besøksvenner i nesten ett 
år, og møter hverandre et par ganger i 
måneden. Trude setter stor pris på å få 
besøke Karin.

 Hun er lett å snakke med og tar meg 
godt imot. Tiden står litt stille når jeg er på 
besøk hos henne, forteller Trude og opp
fordrer andre til å bli besøksvenner.

 Det er hverken en plikt eller en jobb. Det 
er bare hyggelig. 

Trude (26) og Karin (78) er gode venner, 
til tross for den store aldersforskjellen. 
Foto: Maria Korkunc/Røde Kors

Besøksvenner for livet

350 nye besøksvenner i august
Høsten 2015 gjennomførte Røde Kors en meget vellykket rekrutteringskampanje for å få flere 
 besøks venner, støttet av Telenor. Nesten 350 personer over hele landet meldte seg som frivillige  
til Røde Kors sin besøkstjeneste.
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Året 2015 ble preget av innsatsen for 
 flyktningsituasjonen. Røde Kors var til 

stede i Syria, langs reiseruten i Europa og i 
Norge. De humanitære behovene innenfor 
omsorg, redning og beredskap utløste frivil
lighetens kraft, og Røde Kors opplevde stor 
pågang av mennesker som ønsket å bidra. 
Å være til stede for unge mennesker på flukt 
var også et av satsingsområdene til Røde 
Kors Ungdom. Det internasjonale arbeidet 
ble i tillegg til hjelpearbeidet i Syria preget 
av jordskjelvene i Nepal.

De fleste organisasjoner består ikke så lenge 
at de opplever sitt eget 150årsjubileum. 
Norges Røde Kors passerte denne mile
pælen bedre rustet enn noen gang. Den 
humanitære, internasjonale og allmenn
gyldige karakteren gjør at organisasjonen 
stadig er like aktuell. Gjennom 150årsjubi
leet ønsket vi å styrke vår humanitære aktivi
tet både i Norge og internasjonalt. Slagordet 
for jubileet var «Til stede – nær deg», mens 
visjonen var «å skape møter mellom men
nesker for et varmere samfunn». Det ble 
gjennomført en jubileumsturné med arran
gementer på 100 steder, som sammen med 
arrangementer og møteplasser på stiftelses
datoen 4. november, viste Røde Kors´ betyd
ning og lokal tilstedeværelse. 

REDNING OG BEREDSKAP 
Flyktningsituasjonen, leteaksjoner, ulykker, 
ras, skred og flom har krevd mer respons av 
Røde Kors i 2015 enn tidligere. Røde Kors
beredskapen ble forhøyet flere ganger 
gjennom året, etter varsel om ekstremvær. 
Røde Kors har kontinuerlig fokus på å bygge 
beredskapen til å kunne assistere myndighe
tene ved behov før, under og etter en krise 
eller katastrofe.

Som et resultat av arbeidet innenfor strate
gien for samfunnssikkerhet og beredskap, 
som er utformet av komiteen for samfunns
sikkerhet og beredskap (KSB), har Røde 
Kors nå 91 samarbeidsavtaler mellom nor

ske kommuner og våre lokalforeninger om 
beredskap. Disse avtalene gir avgjørende 
kunnskap om hverandres ressurser og 
respektive roller før krisen inntreffer. Bered
skapsvakt er en ekstra ressurs for det offent
lige beredskapsapparatet, og er med på å 
styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Ved 
utgangen av året hadde Røde Kors 5.500 
beredskapsvakter fordelt på 116 lokalfore
ninger i 17 distrikter. 

I løpet av året har 6.000 frivillige og ansatte 
i Røde Kors lært seg psykososial førstehjelp, 
de har fått kunnskap om og ferdigheter i å 
takle egne reaksjoner og opplevelser gjen
nom strukturerte samtaler med ledere eller 
andre egnede ressurspersoner i Røde Kors. 
Dette er et ledd i å styrke Røde Kors’ bered
skapsevne og trygge den enkelte frivillige 
og ansatte i hvordan man skal møte men
nesker som har blitt utsatt for en krise eller 
katastrofe. 

Gjennom ulike kampanjer og aktiviteter 
har vi spredt kunnskap til befolkningen om 
hvordan ivareta egen og andres sikkerhet. 
Den årlige Fjellskikkprisen ble i 2015 tildelt 
TorEgil Fredriksen på vegne av alle hjelpe
korpsere som utøver et aktivt forebyggende 
arbeid for å sikre at alle får trygge og opp
levelsesrike turer i skog og fjell. I mai kom 
det påbud om bruk av flyteutstyr i småbåter. 
Holdningskampanjen «Barsk i vest» nådde 
mer enn 170.000 personer. På tross av påbu
det, er vårt budskap fremdeles viktig. Ni 
mennesker døde i ulykker med fritidsbåter i 
juni og juli. Sju av de omkomne brukte ikke 
vest. 

Grunnleggende kunnskap om førstehjelp 
kan redde liv, og Røde Kors har fortsatt stort 
fokus på kurs i livreddende førstehjelp. Som 
særskilt satsing har Røde Kors gitt 5.000 
barn grunnleggende kunnskap om første
hjelp gjennom dukkemannen Henry. Røde 
Kors’ app med førstehjelpstips er lastet ned 
110.000 ganger. I 2015 har tilgangen til blod 

vært alarmerende lav. Det ble gjennomført 
en kampanje på sosiale medier for å skaffe 
flere blodgivere, som resulterte i at 25.500 
nye potensielle blodgivere meldte seg på 
GiBlod.no. 

Hjelpekorpset er en sentral del av den fri
villige redningsberedskapen i Norge. Antall 
oppdrag for hjelpekorpsene er tredoblet de 
siste ti årene, fra 350 aksjoner i 2005 til nær
mere 1.000 aksjoner i 2015. Hjelpekorpset 
rykket ut til mange henteoppdrag. Spesi
elt på Trolltunga i Hordaland var det svært 
mange henteoppdrag, hele 22 ganger var 
lokale Røde Korsfrivillige involvert, mot fire 
ganger året før. Aktivitetsøkningen for hjel
pekorpsene er også knyttet til endringer i 
værsituasjonen, og det er en tendens til at 
hendelsene de kalles ut til, blir større, mer 
sammensatte og har lengre varighet.

For 60. år på rad ble Røde Kors sin innsats i 
påskefjellet koordinert fra infosentralen på 
Golsfjellet. Over 1.100 Røde Korsfrivillige 
deltok på 223 aksjoner i til sammen 2.182 
timer, og behandlet i overkant av 700 skader. 
Mannskapene kom fra over 100 ulike hjelpe
korps, og var til stede i 15 fylker på over 140 
vaktsentraler.

Hvert år konkurrerer hjelpekorpsene mot 
hverandre under NM for hjelpekorps. Årets 
mesterskap ble gjennomført i Levanger med 
SørTrøndelag Røde Kors Hjelpekorps som 
vinner.

Hjelpekorpsene så for første gang den posi
tive effekten av den systematiske priorite
ringsmetodikken (planprosessen) som er 
etablert av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps. 
For å sikre målrettet humanitær aktivitet, har 
Landsråd Røde Kors Hjelpekorps gjennom 
planprosessen gjennomført behovs og 
kapasitetsanalyser i alle distriktene. Lands
rådet satte fokus på 24 viktige områder for å 
styrke lokal operativ evne, hvorav 4 (tilgang 
til instruktører, videregående kompetanse 

ÅRSBERETNING 2015

Røde Kors´ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 379 lokalforeninger  
med et nettverk av frivillige som utfører en rekke rednings- og omsorgsaktiviteter i sine lokalsamfunn.

Norges Røde Kors er én av 190 nasjonale Røde Kors- og Røde Kors Halvmåne-foreninger. Sammen med  
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde 
Halvmåneforeninger (IFRC), søker disse å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden.
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på vannredning, friluftskompetanse og 
pasienttransport utenfor vei) ble prioritert. 
Høsten 2015 ble hele Røde Kors utfordret på 
kapasitet for å håndtere flyktningsituasjo
nen. Hjelpekorpsene bidro i vesentlig grad 
med å dekke akutte, humanitære behov 
som oppsto.

59,5 millioner mennesker er på flukt i verden 
(tall fra Flyktninghjelpen 2015), på grunn av 
krig, konflikt og katastrofer. Ofte blir familier 
splittet i forbindelse med flukt. Organisering 
av flukt via menneskesmuglere, stengte 
grenser, uoversiktlig informasjon og forvir
ring, kan føre til kaotiske situasjoner der 
familiene mister hverandre. Oppsporings
tjenestene i nasjonalforeningene i Mellom 
Europa har særdeles fått erfare dette. Over 
hele verden arbeider Røde Kors med å spore 
opp og gjenopprette kontakt mellom men
neskene. Røde Kors i Norge mottok 600 nye 
oppsporingssaker som omfatter flere tusen 
savnede, av disse gjelder 20 % enslige min
dreårige, en spesielt sårbar gruppe. 

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 mot
virke ensomhet og bidra til økt sosialinklu
dering. Gjennom et mangfold av aktiviteter 
skapes muligheter til økt sosial kontakt og 
gode møter mellom mennesker. 

Røde Kors største kjerneaktivitet innenfor 
omsorg og sosial inkludering er Besøks
tjenesten. 7.000 besøksvenner utførte en 
ukentlig innsats både i private hjem og ved 
710 institusjoner.

Satsingen Seniorkraft skal ruste organisasjo
nen til å være en god støtteaktør i møte med 
utfordringer knyttet til økende antall eldre. 
Satsingen har spesielt fokus på eldre som 

ressurspersoner. Besøksvenn med hund er 
i kraftig vekst, antallet ble nær doblet i 2015 
og teller over 500 i 18 av 19 fylker. Tiltaket er 
svært populært og effektivt for målgruppen. 

Det ble gjennomført et forprosjekt om Våke
tjeneste for ensomme døende, med lokal
foreningene Eidskog og Moss som piloter. 

I Barnas Røde Kors (BARK) skapes lokal magi! 
BARK er til for alle barn. Sammen fremmes 
mestring, moro og mangfold – ute i det fri. 
Røde Kors har 95 BARK – grupper fordelt 
over hele landet, og det startes stadig nye 
grupper. 635 frivillige bidrar til at dette er 
mulig. 

«Ferie for alle» er en fast post på statsbud
sjettet, og politikerne anerkjenner Ferie for 
alle som et viktig tilbud for barnefamilier 
med svak økonomi. Det var nok en gang 
rekordstor pågang til ferieoppholdene, og 
3.438 barn og voksne var på ferie med Røde 
Kors, ledet av 528 frivillige. 

«Kors på halsen» er et gratis, anonymt og 
lavterskel samtaletilbud der barn og unge 
kan snakke om utfordringer i hverdagen. 
Kors på halsen ser en økning i antall hen
vendelser på chat, og har derfor utvidet til
budet. Frivillige ved Kors på halsen besvarte 
12.819 henvendelser.

Mange barn og unge i Norge får ikke den 
hjelpen de trenger med leksene hjemme. 
Røde Kors kan ikke løse frafallsproblematik
ken alene, men kan være en viktig bidrags
yter i forebyggingsarbeidet. Røde Kors tilbyr 
leksehjelp i hele landet, både fysisk og digi
talt, og rundt 1.000 frivillige bidro med å gi 
leksehjelp til barn og unge. 

Røde Kors har utviklet Gatemegling som 
en metode for å forebygge vold og krimi
nalitet blant unge. Ungdom mellom 13 
og 25 år utrustes med redskaper for egen 
konflikthåndtering og ungungmegling. 
Aktiviteten er nå i gang på 27 steder i 10 dis
trikter, og det har vært samarbeid med Røde 
Kors i Danmark, Belize og Zimbabwe. 1.400 
ungdommer deltok i Gatemegling. I tillegg 
fikk 200 voksne opplæring i forebyggende 
voldsarbeid for og med unge.

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

Røde Kors nettverksarbeid retter seg mot 
mennesker som av ulike grunner opplever 
ensomhet og ønsker sosiale relasjoner og 
trygge sosiale nettverk. 4.000 deltakere og 
500 frivillige deltok i ulike nettverkstiltak 
over hele landet. 

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

Å skulle vitne etter å ha vært offer for, eller 
sett, en kriminell handling kan være en 
påkjenning for den enkelte. En vitnestøtte 
fra Røde Kors kan være svært verdifull i 
en slik situasjon ved å gi medmenneske
lig støtte, veiledning og praktisk hjelp. 41 
domstoler tilbyr vitnestøtte. Det var 363 
aktive vitnestøtter, og antall biståtte vitner 
var 10.500. Vitnestøtteordningen benyttes i 
størst grad av vitner mellom 16 og 25 år, de 
mest nervøse vitnene samt vitnene som vit
ner for første og andre gang. Medarbeidere 
fra domstoladministrasjonen, domstolene 
og frivillige fra Røde Kors bidrar også med 
vitnestøtte i Polen og Litauen.

Antall asylsøkere til Norge økte markant i 
siste halvdel av 2015, noe som førte til store 
udekkede, humanitære behov som følge av 
et presset mottakssystem. Røde Kors spilte 
en ny og utvidet rolle i den første mottakel
sen av asylsøkere til Norge. Organisasjonen 
etablerte raskt et akuttmottak for uregistrer
te asylsøkere i Pilestredet i Oslo, for å unngå 
overnatting og uverdige forhold i og uten
for politiets kontorer. Dette ble etter hvert 
et tilbud dedikert til enslige mindreårige 
asylsøkere som ventet på registrering. Som 
støtteaktør til norske myndigheter, etablerte 
også Røde Kors tilstedeværelse med frivillige 
og ansatte på politiets registreringssentral 
på Tøyen, og på myndighetenes ankomst
senter på Råde. 
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Med et sprengt transittsystem har utlen
dingsmyndighetene etablert akuttovernat
tingstilbud for asylsøkere over hele landet. 
Dette har ofte vært provisoriske løsninger, 
etablert på veldig kort tid og med lite tid til 
planlegging og samordning. Her har Røde 
Kors spilt en viktig rolle, både for lokale 
 myndigheter og private driftsoperatører. 
Røde Kors har opprettet, eller vært til stede 
på, 45 overnattingssteder i 17 av landets 
 fylker, og har bidratt med psykososial støtte, 
oppfølging av spesielt sårbare grupper, akti
visering av barn, bistand til barnefamilier, 
samt praktiske oppgaver knyttet til trans
port, innkjøp og førstehjelp. Røde Kors har 
også flere steder bidratt med helsetjenester i 
en kortere periode fram til lokale myndighe
ter har kommet i gang, noe som viser viktig
heten av organisasjonens arbeid i en prekær 
og raskt skiftende situasjon.

Aktiviteten Norsktrening skaper møter mel
lom norsktalende frivillige og innvandrere. 
Aktiviteten har på kort tid blitt populær og 
etterspurt. Flere av våre lokalforeninger har 
startet Norsktrening på asylmottak. Aktivi
teten ble gjennomført i 74 kommuner med 
700 frivillige og 3.000 deltakere. 

I aktiviteten Flyktningguide kobles en norsk 
guide og en flyktning sammen, på bakgrunn 
av alder, kjønn og interesse. 2.000 flyktnin
ger deltok i aktivitet med 1.300 guider på  
65 steder over hele landet. 

Røde Kors samarbeider med 85 asylmottak 
og har et stort utvalg av aktiviteter for bebo
erne. Arbeidet er særlig rettet mot barn og 
unge under 18 år og deres foreldre. Formålet 
er at beboerne kan få brukt sine ressurser i 
samvær og aktivitet med lokalbefolkningen, 
mens de venter på avgjørelsen av asylsøk
naden. 

I juni ble «Til Topps», Norges største og 
sprekeste markering av integreringsarbei
det, arrangert i Lom for åttende gang. 1.089 
deltakere gikk mot Galdhøpiggen. Til Topps 
arrangeres i samarbeid med Den Norske 
Turistforening (DNT), Kommunesektorens 
interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) 
og Integrerings og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi). Med fokus på inkludering og folke
helse, bidrar Til Topps til fysisk aktivitet, sam

tidig 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 frivillig
heten. 

I 2015 har Røde Kors driftet humanitære 
tiltak for fattige tilreisende i Oslo, Trond
heim og Kristiansand. I Oslo har Røde Kors, 
sammen med Kirkens Bymisjon, driftet et 
helårstilbud om akutt overnatting for fattige 
tilreisende. Det ble registrert totalt 33.554 
overnattinger fordelt på over 1.000 enkelt
personer. Over 645 frivillige bisto i driften 
av Røde Kors’ del av tiltaket. I Kristiansand 
har Røde Kors, i samarbeid med andre orga
nisasjoner, driftet akuttovernatting for fat
tige tilreisende på vinterstid, i tillegg til et 
helårs sanitæranlegg. I Trondheim drifter 
Røde Kors, sammen med Kirkens Bymisjon, 
et vintertilbud om akuttovernatting. 

Helsesenteret for papirløse, som Røde Kors 
drifter sammen med Kirkens Bymisjon, har 
hatt 3.064 konsultasjoner. Helsesenteret har 
hatt tre prosjekter innen tannhelse, hiv og 
seksuelt overførbare infeksjoner. 175 frivil
lige var tilknyttet senteret. 

Røde Kors har utvidet den humanitære til
stedeværelsen med frivillige på  Trandum 
utlendingsinternat. Besøksordningen hadde 
38 frivillige som gjennomførte totalt 45 
besøk i løpet av året. 

Røde Kors mottok kr 43 millioner i statlige 
midler til nasjonale aktiviteter på omsorgs
feltet, samt kr 6 millioner fra ulike stiftelser. 
I tillegg mottok Røde Kors betydelig med 
midler til tiltak i forbindelse med den akutte 
flyktningsituasjonen i Norge. Disse ble for
delt til lokale tiltak som ble igangsatt høsten 
2015. Røde Kors har de siste årene hatt bety
delig økning i inntekter på omsorgsfeltet, og 
dette har bidratt til etablering og styrking av 
omsorgsaktiviteter lokalt.

RØDE KORS UNGDOM 
Å være til stede for unge mennesker på 
flukt var et av satsingsområdene i henhold 
til Røde Kors Ungdoms strategi 20152017. 
Røde Kors Ungdom så, i likhet med resten 
av organisasjonen, behov for raskt å imøte

komme situasjonen, og bisto distrikter som 
ønsket å starte opp eller videreutvikle sine 
aktiviteter for unge på asylmottak. Det ble 
vedtatt av Landsråd Røde Kors Ungdom 
å opprette en ny aktivitet kalt Flyktning
kompis. Bosettingsfasen kan være ekstra 
vanskelig for mange, og for å sikre at ingen 
flyktninger opplever utenforskap, ønsker 
Røde Kors Ungdom å koble unge flyktninger 
sammen med unge frivillige. I 2015 hadde 
Røde Kors Ungdom 21 faste aktiviteter med 
unge flykninger rundt om i landet. 

Røde Kors Ungdom avholdt rollespillet «På 
flukt» for 1.824 unge personer på 14 steder 
i landet. Det ble avholdt kurs og utdannet 
42 nye instruktører. 200 frivillige fra Røde 
Kors Ungdom er i sving for å arrangere rolle
spillet. 

Sosiale møteplasser er ett av satsingsområ
dene i Røde Kors Ungdoms strategi 2015
2017. Temakurset «sosiale møteplasser» ble 
ferdigstilt, og holdt mange steder i landet. 
Det ble utarbeidet håndbok med tips til 
hvordan starte opp, med eksempler fra 
sosiale møteplasser i organisasjonen. Røde 
Kors Ungdom har 29 sosiale møteplasser 
åpne for ungdom. 

Våre lokallag setter fokus på seksuell helse 
ved å markere verdens Aidsdag hvert år, ved 
å være til stede under russetiden og dele ut 
kondomer, samt ved å dra på skolebesøk og 
ha stand rundt omkring i Norge for å pro
motere sunne seksuelle verdier. Røde Kors 
Ungdom har i tillegg inngått et samarbeid 
med Norsk sykepleierforeningStudent 
(NSFstudent) for å gi ungdom et kvalitets
sikret supplement til seksualitetsundervis
ningen i skolen. 

20142015 utvekslet Røde Kors Ungdom 
ungdomsdelegater med Nepal, Colom
bia og Lesotho Røde Kors. Det ble fornyet 
utvekslingsrunde med disse i 20152016. 
Vertsdistrikter/lokalforening i Norge har for 
20142015 vært Oslo, Akershus og Karmøy/
Rogaland. For 20152016 har vertsdistrikter/
lokalforeninger i Norge vært Karmøy/Roga
land, Tromsø/Troms, og Telemark.

I 2015 gjennomførte Røde Kors Ungdom 
den nasjonale kampanjen «PRESS PAUSE du 
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er god nok». Med Press pause ønsket Røde 
Kors Ungdom åpenhet rundt stress, press 
og følelsen av ikke å strekke til, ved å under
streke at den enkeltes verdi er uavhengig av 
prestasjon. Politisk jobbet Røde Kors Ung
dom for større tilgang til helsesøstre, fordi 
dette kan gi unge et sted å henvende seg 
med bekymringer som kan være vanskelig 
å snakke om med andre. Ønsket er minimum 
én helsesøster per 550 elever.

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. Dette er nedfelt i Interna
sjonal strategi 20152020, der målene er å 
styrke nasjonalforeningspartneres kapasitet, 
forebygging av og respons i kriser, forbedre 
sårbare menneskers helse, redusere konse
kvensene av væpnet konflikt og vold, samt 
fremme inkludering av sårbare og margina
liserte mennesker. Røde Kors’ nettverk av 
frivillige verden over gir en særskilt tilgang 
til utsatte grupper og områder, og spiller en 
avgjørende rolle for rask respons. 

Norges Røde Kors støtter International 
Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies (IFRC) i dens koordinerende rolle, 
og i utvikling av fagområder og verktøy som 
kommer alle 190 nasjonalforeninger til 
gode. Norges Røde Kors arrangerte i anled
ning 150årsjubileet  sammen med IFRC 
 en stor internasjonal konferanse i Oslo, 
«Resilience for Real: How to strengthen the 
resilience of communities exposed to con
flict and disasters». Et stort antall søsterfore
ninger, International Committee of the Red 
Cross (ICRC), norske myndigheter, frivillige 
organisasjoner, FN, Verdensbanken, OECD, 
forskere og næringsliv deltok.

I april inngikk Røde Kors en ny global sam
arbeidsavtale med Utenriksdepartementet 
(UD) for 20152017. Denne samlet flere tidli
gere tematiske og landvise avtaler under en 
felles paraply. Avtalen er på kr 185 millioner 
årlig. UD innvilget ytterligere kr 83 millioner 
til Røde Kors’ internasjonale arbeid i respons 
på søknader oversendt UD i løpet av året. 
Norges Røde Kors bidro i tillegg med kr 30 

millioner i programstøtte fra egne midler. 
Av den totale programstøtten ble kr 67 
millioner kanalisert til IFRCs forebyggings 
og katastrofeinnsats, og kr 36 millioner til 
ICRCs appeller for 2015. Bevilgningene til 
ICRC kanaliseres via Norges Røde Kors som 
del av trepartsavtalen mellom UD, ICRC og 
Norges Røde Kors. UD bevilget totalt kr 353 
millioner til ICRCs nødhjelpsappeller. Dette 
representerer en reduksjon i forhold til 
bevilgningene gitt i 2014.

Norges Røde Kors har en fireårig sam
arbeidsavtale med Norad for perioden 
2013 2016 på kr 78 millioner årlig. Dette 
inkluderer kr 8 millioner fra UD som kana
liseres gjennom Norad til programmer i 
Pakistan og SørSudan. I tillegg bidro Norges 
Røde Kors med kr 23,5 millioner i program
støtte fra egne midler. I de Noradstøttede 
programmene ble kr 75 millioner kanalisert 
bilateralt og kr 26,5 millioner via IFRC. Disse 
avtalene er avgjørende for å sikre langsiktige 
resultater i programarbeidet.

Gjennom partnerskapsavtalen Norges 
Røde Kors har med European Community 
Humanitarian Office (ECHO) ble det bevilget 
midler til humanitær bistand til befolknin
gen som er berørt av konflikten i Colombia, 
krigen i Syria og til katastrofeforebyggings
tiltak på Madagaskar. I tillegg har Røde Kors 
vært partnere med Spansk Røde Kors i ECHO 
prosjekter i Guatemala og Honduras samt 
med IFRC regionalt i MellomAmerika, til 
sammen for totalt kr 17 millioner kroner.

Over 5 millioner mennesker i 39 distrikter i 
Nepal ble rammet av jordskjelv 25. april og 
12. mai. 640.000 hus ble knust, blant dem 
4.000 skoler. 300.000 hus ble delvis ødelagt, 
8.857 mennesker døde og mer enn 18.000 
ble skadet. Nepal Røde Kors mistet mange 
av sine frivillige og ansatte i skjelvene, i til
legg til kontorbygninger og utstyrslagre. 
Med støtte fra private givere, næringsliv, 
samt fra UD, sendte Norges Røde Kors et 
feltsykehus til Nepal få dager etter skjelvet. 
Over 100 delegater arbeidet på sykehuset, 
der det i denne firemånedersperioden ble 
behandlet 12.600 pasienter. Dette inklude
rer 500 kirurgiske inngrep og 55 fødsler. Alt 
utstyret er nå overlevert lokale helsemyn
digheter og Nepal Røde Kors. I tillegg er 

nesten 5.000 husholdninger gitt støtte til 
forberedelser til vinteren, i hovedsak i form 
av tepper og varme klær.

Krigen i Syria er inne i sitt femte år, og har 
resultert i den største humanitære krisen på 
flere tiår. Om lag halvparten av Syrias opp
rinnelige befolkning på 22 millioner er dre
vet på flukt. Antall mennesker som trenger 
hjelp i landet, har økt til mer enn 13 millio
ner. Nesten halvparten av dem som trenger 
hjelp i Syria, er barn. Syria Røde Halvmåne 
(SARC) er i dag den største leverandøren av 
humanitær hjelp i Syria, med mer enn 3.000 
frivillige som bidrar daglig i hjelpeinnsat
sen, og med tilstedeværelse i alle Syrias 
regioner. I tillegg til bistand direkte fra Røde 
Korsbevegelsen, distribuerer SARC 60 % av 
FNs nødhjelp. I 2015 nådde SARC over 3,5 
millioner mennesker hver måned. Prisen for 
å hjelpe har vært høy  58 frivillige i SARC 
har så langt mistet livet. Krigen i Syria har 
store konsekvenser også for nabolandene. I 
Libanon er hver femte innbygger nå en flykt
ning fra Syria. For å avlaste det økte presset 
på helsesystemet, har Libanon Røde Kors i 
2015 sørget for at 130.000 personer har fått 
primærhelsetjenester fra sju mobile klinik
ker. Norges Røde Kors har støttet klinikkene 
siden 2013, i tillegg til vann, sanitær og 
hygienetilbud i utvalgte teltleirer.

2015 ble året da Europa fikk føle konsekven
sene av krig og konflikt på andre kontinen
ter, og ble mottaker av mer enn én million 
mennesker som flyktet over Middelhavet. 
De aller fleste flyktet fra krig, vold og forføl
gelse i hjemlandet, med Syria, Afghanistan, 
Irak og Eritrea som de vanligste opprin
nelseslandene. 50 % av innvandrere var 
menn, 20 % kvinner og 30 % barn. 3.771 
mennesker døde eller forsvant på sjøen i 
2015. Migrantene reiste primært via Tyrkia 
til Hellas, og fortsatte sin reise over VestBal
kan inn mot EU og NordEuropa. De hadde 
behov for beskyttelse, helsehjelp, nødhjelp 
og annen assistanse underveis på reisen. 
Denne humanitære krisen påvirket nesten 
hele Europa, der rundt 30 nasjonale Røde 
Korsforeninger ga umiddelbar og langsik
tig hjelp til sårbare migranter. Norges Røde 
Kors støttet nødhjelpsappellene for Italia, 
Hellas, Makedonia og Serbia, i tillegg til å 
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bidra med delegater til Tysk Røde Kors og en 
helseklinikk i Idomeni i Hellas. Helseklinik
ken behandlet i 12.700 pasienter og nådde 
ut til 21.000 med psykososial støtte. 

Røde Kors har en egen nødhjelpsreserve 
for raskt og uavhengig å kunne bidra i nød
hjelpsoperasjoner. Eksempler på operasjo
ner som ble støttet i 2015 er:

 Flyktningsituasjonen i Europa

 Fordrevne på grensa mellom  
Colombia og Venezuela 

 Flyktninger fra Burundi i Tanzania 
og Rwanda

 Jordskjelv i Nepal

 Tyfon i Filippinene

 Syklon på Vanuatu

17 av 19 distrikter har hatt samarbeid i 
Europa, Midtøsten og Afrika i 2015. Sam
arbeidene skal være til gjensidig nytte for 
de involverte parter, og har tre hovedmål: 
kapasitetsbygging, aktivitetsstøtte og inter
nasjonal forståelse. Den årlige samlingen 
for distriktssamarbeidene ble gjennomført 
på høsten, og hadde fokus på kapasitets
bygging. 

Det ble sendt ut flere delegater enn noen 
gang tidligere. Totalt ble det utført 249 
oppdrag av personell på Norges Røde Kors
kontrakt; 158 oppdrag innen nødhjelp, 77 
innen langsiktig utvikling og 14 ungdoms
delegatoppdrag. 

MEDIEARBEID OG POLITISK 
 PÅVIRKNING 
Hvert år gis det innspill til prioriteringer som 
Røde Kors mener regjeringen og Stortinget 
bør gjøre for å avhjelpe viktige, humanitære 
behov. Til statsbudsjettet 2016 prioriterte 
Røde Kors å be om større avsetninger til 
den humanitære bistanden, stabile ram
mevilkår for den frivillige beredskapen og 
flere tiltak for økt bosetting av asylsøkere i 
norske kommuner. På grunn av flyktning
situasjonen satte Røde Kors særlig søkelys 
på behovet for flere integreringsmidler til 
frivilligheten. Et godt samarbeid med kom
munene, og tilstrekkelig midler for å øke 
kapasiteten og antallet frivillige som er til 

stede i det lokale integreringsarbeidet, er 
særlig viktig i tiden fremover. Stortinget lyt
tet til innspillene og innvilget i behandlin
gen av tilleggsproposisjonen fra regjeringen 
flere potter for integreringsarbeid i regi av 
frivilligheten og Røde Kors. Det opprinnelige 
forslaget til statsbudsjett for 2016 inneholdt 
flere kuttforslag i bistand og utviklingshjelp. 
Røde Kors og flere andre arbeidet for, og fikk 
gjennomslag for, tilbakeføring av flere kutt. 

Den frivillige beredskapen redder liv og er 
til stede over hele landet. Røde Kors har fått 
svært mye positiv oppmerksomhet for arbei
det, og har vært opptatt av å synliggjøre at 
en forutsetning for slik frivillig innsats er 
stabile rammevilkår og fortsatt frie midler 
fra Norsk Tipping. Samtidig ble fokus på 
stabile rammevilkår for redningstjenesten 
forsterket gjennom Frivillige Organisasjo
ners Redningsfaglige Forum (FORF). Frie 
midler er med på å tilpasse frivillighetens 
nye behov og ønsker. 

Flyktningsituasjonen har utfordret det 
politiske flertallets oppfatning og syn på 
behovet for grensekontroll, praktisering av 
flyktningkonvensjonen, familiegjenforening 
mv. Røde Kors har derfor gjennom året vært 
i tett dialog med norske myndigheter for å 
understreke viktigheten av å respektere fol
keretten, herunder også Flyktningkonven
sjonen. 

Arendalsuka har blitt en viktig arena for 
påvirkningsarbeid og synlighet. Under Aren
dalsuka 2015 hadde Røde Kors tre større 
arrangement: 

 Debatten «Ildsjelene utfordrer» 
sammen med Den Norske Turistfo
rening (DNT) og Idrettsforbundet, 
etterfulgt av Frivillighetsfest på 
Røde Korshuset.

 Lansering og overrekkelse av 
ny rapport om beredskap til 
 kommunal og moderniserings
minister Jan Tore Sanner.

 Lunsjseminar sammen med DnB 
om «lærepenger»  et gratis digitalt 
undervisningsopplegg som gir 
barn grunnleggende forståelse for 
 penger, inntekt og forbruk.

I desember ble Røde Korsbevegelsens ved
tektsbestemte møter avholdt. Røde Kors i 
Norge sin målsetting var å bidra til å styrke 
tilliten til IFRC, og til samarbeidet mellom 
alle bevegelsens komponenter. Dette ble 
i stor grad også utfallet av generalforsam
lingen og delegatrådet. I etterkant møttes 
alle verdens stater, 190 nasjonalforeninger, 
ICRC og IFRC under Røde Korskonferansen 
for å diskutere hvordan vi sammen skal møte 
humanitære utfordringer verden står over
for. For Røde Kors i Norge var det spesielt vik
tig å arbeide for at konferansen i 2015 lyktes 
i å vedta resolusjoner relatert til seksuell og 
kjønnsbasert vold samt beskyttelse av hel
searbeid. Til tross for at det ikke ble fattet 
offisielle vedtak, var det viktig for Røde Kors i 
Norge at konferansen også satte fokus på de 
humanitære konsekvensene av atomvåpen, 
samt at konferansen lyktes med å diskutere 
migrasjon som en global utfordring. 

Totalt var Røde Kors omtalt i 28.905 medi
esaker, en vekst på snaut 10 % fra året før. 
Av distriktene var det mest omtale i Horda
land, fulgt av Hedmark, Telemark og Buske
rud. Det var en solid vekst i arbeidet med å 
nå direkte ut til befolkningen gjennom våre 
egne kanaler. På nettsidene var det 30 % 
vekst i antall brukere og antall besøk mot 
året før, spesielt på høsten under flyktningsi
tuasjonen. På sosiale medier, som Facebook, 
var det vekst i antall følgere og engasjement. 

Det ble utgitt fire utgaver av Røde Kors
magasinet, med første nummer som en 
jubileumsutgave som gikk til nesten alle 
husstander i Norge og hadde fokus på det 
lokale omsorgsarbeidet og 150årsjubileet. 

Røde Kors har aldri tidligere gjennomført en 
turné i samme omfang som jubileumstur
neen. Opp mot 20.000 mennesker besøkte 
den flyttbare møteplassen. Samtidig med 
turné ble «den røde benken» introdusert, 
hvor 400 lokalforeninger fikk tildelt benker 
som de kunne bruke som en aktivitet. Ben
kene ble avduket, og står plassert på torg og 
andre synlige steder i bybildet. Lokale poli
tikere, kjendiser, kongelige og frivillige fra 
sør til nord satt på benken og slo av en prat, 
tusenvis av vafler, is og kaffekopper ble delt 
ut, flere titalls lokalpolitikere og ordførere 
stilte opp på våre turnéstopp, og rundt 1.000 



ÅRSRAPPORT 2015

stolte frivillige var i sving for å gjennomføre 
turnéen. Både turnéen og samtalebenkene 
ga svært god pressedekning i lokalmedi
ene og bidro til å øke kjennskapen til orga
nisasjonen. Røde Kors fikk mange hundre 
presseoppslag – alle med positiv omtale 
av Røde Kors og organisasjonens viktige 
samfunnsrolle. Av andre jubileumsaktivite
ter kan nevnes kampanjen «150 veier til et 
varmere samfunn», postens utgivelse av fire 
Røde Korsfrimerker og utgivelse av historisk 
jubileumsbok.

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 Røde Kors 
Sentrene AS, Røde Kors Husene AS, Røde 
Kors Førstehjelp AS og Fairchance Norway 
AS. Organisasjonens hovedkontor er i Haus
mannsgate 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 
lokalforeninger som gjelder overføringer 
fra Norges Røde Kors. Regnskapet for 2015 
viser et driftsunderskudd på kr 43 millioner 
for foreningen, og kr 47 millioner når dat
terselskaper inkluderes. 

Norges Røde Kors Sentrene AS har i 2015 et 
underskudd på kr 0,6 millioner, mens Røde 
Kors Førstehjelp AS og Røde Kors Husene 
AS har et resultat tilnærmet null. Fairchance 
Norway AS har et underskudd på kr 4,4 mil
lioner. 

Brutto midler anskaffet til humanitære 
formål i 2015 var kr 1.643 millioner for for
eningen og kr 1.716 millioner inkludert 
datterselskaper. Røde Kors hadde i 2015 
statsinntekter på kr 772 millioner, herav kr 
684 millioner til Røde Kors’ internasjonale 
arbeid. 

Inntektsarbeidet i Røde Kors når nye høyder, 
og i 2015 har Røde Kors samlet inn totalt kr 
371 millioner fra medlemmer, private givere 

og næringslivet. Inkludert i dette beløpet er 
også medlemskontingent og inntekter fra 
Pantelotteriet.

Inntektene fra næringsliv ble på totalt kr 
120 millioner, medregnet Pantelotteri inn
tektene, som utgjorde kr 30 millioner. Kr 42 
millioner er fra inngåtte avtaler, og kr 48 mil
lioner er fra innsamlinger. I 2015 har Røde 
Kors hatt følgende hovedpartnere: DNB, 
TINE, Det norske Veritas (DNV GL), Glaxo
SmithKline og Statkraft.

Det har vært gjennomført to store nød
hjelpsinnsamlinger i 2015  jordskjelvet i 
Nepal i april/mai og flyktningstrømmen på 
høsten. Det ble samlet inn kr 41 millioner til 
Nepal og kr 55 millioner til flyktningarbeidet. 
Røde Kors er fortsatt den organisasjonen 
som samler inn mest ved nødhjelpsaksjoner. 
I tillegg bidro juleaksjonen til rekordresultat: 
kr 21,2 millioner.

Røde Kors sin fastgiversatsing har også i 
2015 vært meget suksessfull. Verving på 
gate og dør har resultert i 23.067 givermed
lemmer, og har gjennom det styrket både 
Røde Kors medlemsmasse, og bidratt til å 
sikre langsiktige inntekter. Totalt har Røde 
Kors nå 69.355 faste givere (2014: 61.420) 
og 139.425 medlemmer, som er en vekst fra 
131.074 i 2014. Private givere bidro med nes
ten kr 259 millioner til Røde Kors sitt arbeid 
nasjonalt og internasjonalt.

Røde Kors presenterer sitt årsregnskap for 
2015 etter aktivitet, i henhold til regnskaps
standard for ideelle organisasjoner. Foren
ingen Norges Røde Kors har i 2015 brukt 
kr 1.351 millioner til humanitært arbeid (kr 
1.379 millioner inkludert datterselskaper). 
Formålskostnadene utgjør 91,4 % av de 
samlede kostnadene i foreningen. 

Røde Kors brukte kr 39 millioner til admi
nistrasjon av organisasjonen. Dette utgjør 
2,6 % av de samlede kostnadene. I tillegg til 
de rene administrasjonskostnadene er det 
i 2015 fordelt kr 55 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 2.663 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 landssty
rets vedtatte retningslinjer, blant annet at 
alle plasseringer i aksjefond er underlagt 
etiske retningslinjer. Røde Kors skal ikke 
investere i selskaper som bryter interna
sjonale konvensjoner innen menneskeret
tigheter, arbeidsforhold, barnearbeid, på 
miljøområdet, eller selskaper som bidrar til 
alvorlige krenkelser av individers rettigheter 
i krig og konfliktsituasjoner. Videre eier ikke 
Røde Kors aksjer i selskaper som investerer 
i eller produserer våpen, tobakk, pornografi 
og alkohol. Røde Kors har en visjon om å 
bevege seg mot en fossilfri investeringspor
tefølje, og skal ha en lavere andel av karbon i 
sin portefølje enn markedet. Det investeres 
heller ikke i selskaper som Statens pensjons
fond utland har trukket seg ut av. To ganger 
i året foretas det en ekstern gjennomgang 
for å sikre at alle investeringer er i henhold 
til de etiske retningslinjene. 

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

ORGANISASJON OG MILJØ 
Røde Kors har hatt stor pågang av mennes
ker som ønsket å bidra i flyktningarbeidet. 
Pågangen var størst i oktober, og det var 
spesielt byene som merket dette. Henven
delsene kom først og fremst til Oslo, men 
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byer som Bergen, Trondheim, Stavanger, 
Bærum, Tromsø og Kristiansand hadde også 
stor pågang. Av de som meldte seg, var 1/3 
menn og 2/3 kvinner, og de fleste under 30 
år. Pågangen satte økt press på Røde Kors for 
å sikre at de raskt ble tatt i mot og kvalifisert 
for aktiviteter. 

Prosjektet «Mot felles mål» har satt målsty
ring på dagsorden i hele organisasjonen. 
Svært mange lokalforeninger har gjennom
ført behovs og kapasitetsvurderinger for å 
sikre at de har aktiviteter i tråd med lokal
samfunnets behov. Dette har også bidratt 
til at Røde Kors‘ fokus har vært rettet mot å 
sikre lokal kapasitet gjennom arbeid med å 
utvikle en god kultur, trygge ledere, og mål
rettet frivillighetsforvaltning.

Røde Kors har et partssammensatt 
arbeids miljø utvalg, hvor også represen

tanter fra bedriftshelsetjenesten deltar. 
Det er verneombud i alle verneområder. 
Bedriftshelse tjenesten er rådgiver i syke
fraværsoppfølging, vernerunder, arbeids
miljøkartlegginger og tilrettelegging av 
arbeidsplasser. Sykefraværet var på 4,2 %, 
som er en nedgang på 0,6 % i forhold til året 
før. Sykefraværet var fordelt på 1,5 % kort
tidsfravær og 2,7 % langtidsfravær. Det var 
ikke alvorlige skader eller ulykker knyttet til 
virksomheten.

Røde Kors hadde i overkant av 50 % kvinner 
i ledende stillinger. Røde Kors oppfordrer 
alle kvalifiserte søkere til å søke utlyste stil
linger, uavhengig av alder, kjønn, nasjonali
tet eller etnisk bakgrunn og funksjonsevne. 
Arbeidsplassen tilpasses ved behov. Sosial 
inkludering og mangfold er viktig for Røde 
Kors, og dette er blant hovedsatsingene i 
langtidsprogram 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 2016 og Røde Kors’ 
langsiktige strategiske prognoser for årene 
fremover. Røde Kors er i en sunn økonomisk 
og finansiell stilling.

Landsstyrets godkjenning av årsberetningen 2015:

Oslo, 22. april 2016

Sven Mollekleiv
President Norges Røde Kors 

 HanneMarie Heggdal Snorre Gundersen
 Visepresident Visepresident

 Njål Høstmælingen Bernadette Nirmal Kumar

 Charlott Nordström Morten Støldal 

 Irene Thorvaldsen Audun Tron

 Tone Sissel Kise Benedikte Nilsen

 Turid Ramsland Mong Ann Rigmor Lauritsen

 Ole Gladsø John Sjursø

 Espen André Breivik Olav Aasland

Åsne Havnelid
Generalsekretær
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AKTIVITETSREGNSKAP

Alle beløp i NOK 1 000
 KONSERN FORENING
 2015 2014  Note 2015 2014

   ANSKAFFELSE AV MIDLER 
 39 294  36 707  Medlemsinntekter  39 294  36 707 
 771 904  744 604  Tilskudd  offentlig 1 771 904  744 604 
 250 366  223 473  Tilskudd  andre 2 250 366  223 473 
 302 432  220 200  Innsamlede midler og gaver 3 302 189  218 659 
   Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:
 56 539  61 416   operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4 26 670  32 209 
 80 282  66 300   aktiviteter som skaper inntekter  38 236  27 976 
 210 793  308 039  Finans og investeringsinntekter  210 648  307 951 
 3 994  115  Andre inntekter  3 994  115 

 1 715 604  1 660 854  BRUTTO MIDLER ANSKAFFET TIL HUMANITÆRE FORMÅL   1 643 301 1 591 694

   FORBRUKTE MIDLER 5, 9, 10, 11 
   Kostnader til anskaffelse av midler 6, 8  
 70 716  48 476   kostnader til innsamlinger 6, 8 70 716  48 476 
 62 436  54 997   andre kostnader til anskaffelse av midler  16 629  16 563 
   Kostnader til formålet:   
 990  10   gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av org.formål  990  10 
    kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org.formål 7  
   2.1 Forebygger og responderer for å redde liv   
 510 114  580 755   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  510 114 580 755
 12 428  8 530   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  12 428 8 530
 187 034  113 632   Kostnader til aktiviteter  187 034 113 632
   2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag   
 98 279  92 357   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  98 279 92 357
 30 278  19 169   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  30 278 19 169
 40 379  40 249   Kostnader til aktiviteter  40 379 40 249
   2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold   
 13 673  0   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  13 673 
 30 379  18 429   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  30 379 18 429
 52 729  38 547   Kostnader til aktiviteter  22 112 7 474
   3.1 Bygger og utvikler sterke og behovsrettede RKforeninger   
 32 270  25 512   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  32 270 25 512
 52 078  41 721   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  52 078 41 721
 84 413  49 612   Kostnader til aktiviteter  84 413 49 612
   3.2 Forebygge og redusere sårbarhet gjennom hum. påvirkningsarbeid  
 0  10   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger   10
 0    Tilskudd til distrikt/lokalforeninger   
 33 545  31 983   Kostnader til aktiviteter  33 545 31 983
   3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon   
 1 207  6 335   Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger  1 207 6 335
 111 571  105 385   Tilskudd til distrikt/lokalforeninger  111 571 105 385
 90 159  95 046   Kostnader til aktiviteter  90 159 95 046
 39 007  40 010  Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 8 38 829  40 009 

 1 553 687  1 410 709  SUM   1 477 085 1 341 198

 161 917 250 086  ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  166 216 250 436

   TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL   
   Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner  56 858 17 639
   Annen formålskapital  109 358 232 796

   SUM DISPONERT  166 216 250 436
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BALANSE PR 31.12

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING

 2015 2014  Note 2015 2014

   EIENDELER 

   Anleggsmidler

   Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

 26 874 25 477 Immaterielle eiendeler 13 0 0

 243 899 256 943 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 13 243 899 256 943

 18 877 22 597 Driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler  13 17 049 20 746

 289 650 305 017 Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler  260 948 277 689

   Finansielle anleggsmidler

 0 0 Investeringer i datterselskaper 14 28 500 28 500

 26 170 30 170 Investeringer i aksjer og obligasjoner 15 26 170 30 170

 3 100 6 656 Andre langsiktige fordringer  16 19 056 12 056

 29 269 36 825 Sum finansielle anleggsmidler  73 725 70 725

 318 919 341 842 Sum anleggsmidler   334 673 348 415

   Omløpsmidler

 28 062 24 492 Varelager 17 24 046 21 964

 49 503 38 087 Kundefordringer  49 759 31 214

 27 386 44 997 Andre fordringer 18 24 448 44 659

 2 663 034 2 531 869 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 19 2 663 034 2 531 869

 319 935 222 554 Kontanter, bankinnskudd og lignende  20 296 876 209 823

 3 087 919  2 861 999 Sum omløpsmidler   3 058 163 2 839 530

 3 406 839 3 203 841 SUM EIENDELER   3 392 836 3 187 944

   FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 

   Formålskapital

 348 740 291 973 Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner 21 348 740 291 973

 2 890 686 2 785 470 Annen formålskapital  21 2 882 858 2 773 439

 3 239 426 3 077 443 Sum formålskapital  3 231 598 3 065 412

      

 0 910 Langsiktig gjeld 22 0 310

   Kortsiktig gjeld

 70 849 48 793 Leverandører  62 555 43 481

 17 287 14 222 Skyldig offentlige avgifter  14 703 12 125

 39 842 19 318 Ubrukte statsmidler 1 39 842 19 318

 39 435 43 155 Annen kortsiktig gjeld  23 44 139 47 298

 167 413 125 488 Kortsiktig gjeld  161 238 122 221

 167 413 126 398 Sum gjeld    161 238 122 531

 3 406 839 3 203 841 SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   3 392 836 3 187 944
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Oslo, 22. april 2016
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING

 2015 2014   2015 2014

 161 917 250 086 Årets aktivitetsresultat  166 216 250 436

   POSTER I AKTIVITETSREGNSKAPET SOM 
   IKKE HAR DIREKTE LIKVIDITETSEFFEKT

 11 731 11 088 + avskrivninger, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger  11 124 10 447

 3 957 0 +/ tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler  3 957 0

 7 774 11 088 Sum  7 167 10 447

   INVESTERINGER, AVHENDELSER OG FINANSIERING

 5 942 8 526  anskaffelse av andre varige driftsmidler  3 925 7 470

 13 491 0 + salgssum ved avhendelse av andre varige driftsmidler  13 491 0

 4 000 12 000 +/ netto investering/avhendelse i plasseringer   4 000 12 000

 3 556 6 298 + tilbakebet/ opptak fordring, lang og kortsiktige  7 000 9 208

 910 103  tilbakebetaling/+ opptak langsiktig gjeld    310 103

 14 195 -2 720 Sum  6 256 -4 574

   ANDRE ENDRINGER

 6 195 14 160 +/ endringer i kundefordringer og andre fordringer  1 667 11 705

 41 925 48 298 +/ endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  39 017 50 299

 3 570 3 393 +/ endring varelager  2 081 2 786

 109 33 +/ endring andre tidsavgrensninger   22 37

 44 659 -65 817 Sum  38 580 -64 828

 228 545 192 635 SUM LIKVIDITETSENDRINGER GJENNOM ÅRET  218 218 191 480

 2 754 423 2 561 788 + Likviditetsbeholdning 1.1.  2 741 692 2 550 212

 2 982 969 2 754 423 = Likviditetsbeholdning 31.12.  2 959 910 2 741 692

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

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsernregnskapet omfatter forenings
regnskapet og datterselskapene Norges 
Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors Husene 
AS, Røde Kors Førstehjelp AS og Fairchance 
Norway AS. Konsern regnskapet er utarbei
det som om konsernet var en økonomisk 
enhet. Transaksjoner og mellom værende 
mellom selskapene i konsernet er eliminert. 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ens
artede prinsipper, ved at datterselskapet 
følger de samme regnskapsprinsipper som 
morselskapet. 

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

DATTERSELSKAPER/TILKNYTTET  SELSKAP
Datterselskaper og tilknyttede  selskaper 
vurderes etter kostmetoden i forenings
regnskapet, og tilknyttede selskaper vurde
res etter kostmetoden i konsernregnskapet. 
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost 
for aksjene, med mindre nedskrivning har 
vært nødvendig. Det er foretatt nedskriv
ning til virkelig verdi når verdifall skyldes 
årsaker som ikke kan antas å være forbigå
ende, 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 
mottas. Offentlige tilskudd som det knytter 
seg betingelser til, inntektsføres i takt med 
forbruk av midler knyttet til den støttede 
aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regn
skapsføres i balansen som en forpliktelse 
under Ubrukte statsmidler. Tilskudd og ga
ver fra andre givere og opptjente inntekter 

fra aktiviteter inntektsføres når organisasjo
nen har juridisk rett til tilskuddet eller ga
ven, og verdien kan måles pålitelig. Verdien 
av innsamlede midler og gaver måles til vir
kelig verdi på mottakstidspunktet. 

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

KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIEN-
DELER OG GJELD

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

Omløpsmidler vurderes til laveste av an
skaffelseskost og virkelig verdi. 

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

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter fra
drag for avsetning til dekning av påregnelig 
tap.

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

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

MARKEDSBASERTE FINANSIELLE 
 OMLØPSMIDLER

Alle disse finansplasseringene er i likvide 
pengemarkeds, obligasjons og aksjefond 
der det stilles daglige kurser som er notert i 

aktivt marked, hovedsakelig notert på Oslo 
Børs.

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

PENSJONSFORPLIKTELSER 
Pensjonsordningen Norges Røde Kors har i 
 Statens Pensjonskasse, fremstår for de an
satte som en såkalt ytelsesplan, dvs. at de 
har et krav på en fremtidig pensjon basert 
på bl.a. opptjeningstid og lønn på pensjo
neringstidspunktet. Det foreligger dermed 
for arbeidsgiver i prinsippet en forpliktelse 
overfor de ansatte til å yte denne pensjo
nen. Statens Pensjonskasse har ikke tilstrek
kelig informasjon tilgjengelig til at det lar 
seg gjøre å beregne en slik forpliktelse, og 
således behandles ordningen som en ytel
sesplan regnskapsmessig. Etter anbefalt 
praksis i Norge kan slike pensjonsplaner i 
dette tilfellet behandles som en tilskudds
plan regnskapsmessig, som i praksis vil si at 
periodens pensjonskostnad er lik periodens 
tilskudd. 

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepen
sjonsordning etter lov om obligatorisk tje
nestepensjon. Foreningens pensjonsord
ning 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 
indirekte metode. Likviditetsbeholdning 
inkluderer kontanter, bankinnskudd og fi
nansielle omløpsmidler som er vurdert til 
virkelig verdi.

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

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

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

REGNSKAPSPRINSIPPER
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NOTE 1 - OFFENTLIG TILSKUDD

  KONSERN OG FORENING
Alle beløp i NOK 1 000  2015 2014

Utenriksdepartementet 599 216 604 171
Norad 84 309 85 612
Justisdepartementet 22 992 12 067
Barne, ungdoms og familiedepartementet 14 184 2 500
Tilskudd fra Fordelingsutvalget (FUV) 1 501 1 264
Fredskorpset 2 450 2 205
Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 1 575 1 225
Helsedirektoratet/helsedepartementet 9 922 9 530
Forsvarsdepartementet 231 255
Lotteri og Stiftelsestilsynet 20 610 20 722
NAV 1 600 1 400
Kriminalomsorgsdirektoratet 1 474 1 225
Andre  11 840 2 428

Totalt 771 904 744 604

Tilskuddene tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene. Av mottatte statsmidler er det  
pr 31.12.2015 TNOK 39 842 (TNOK 19 318 pr 31.12.2014). Disse forventes inntektsført i 2016 basert på pågående aktiviteter  
periodisert som ubrukte statsmidler.

NOTE 2 - TILSKUDD ANDRE KONSERN OG FORENING

Alle beløp i NOK 1 000 2015 2014  

Lotteri og stiftelsestilsynet 215 159 208 619
Tilskudd fra søsterforeninger 18 699 6 747
Echo 8 601 3 761
Helse og rehabilitering 4 095 2 663
Landsrådet for barn og ung.org (LNU) 3 204 1 619
Andre 608 65

Totalt 250 366 223 473

NOTE 3 - INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER

 KONSERN FORENING
Alle beløp i NOK 1 000 2015 2014 2015 2014

Legater 3 387  1 150  3 387  1 150 
Frie gaver/bidrag 8 295  9 950  8 117  8 480 
Giverprogram 120 117  109 841  120 117  109 841 
Næringslivsavtaler 53 360  31 026  53 360  31 026 
Innsamlinger 98 800  33 267  98 800  33 267 
Minnegaver 582  323  582  323 
Gaver i form av tjenester og varer 9 873  5 205  9 873  5 205 
Arv 7 951  29 367  7 951  29 367 
Investeringsstøtte 65  71  0  0 

Sum 302 432   220 200  302 189 218 659 
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NOTE 4 - INNTEKTER SOM OPPFYLLER ORGANISASJONENS FORMÅL

 KONSERN FORENING
Alle beløp i NOK 1 000 2015 2014 2015 2014

Inntekt fra Nettbutikk 6 114 5 074 6 114 5 074
Annonseinntekter 206 842 206 842
Deltakeravgift 1 324 5 177 1 324 5 177
Leieinntekter 13 639 13 588 13 639 13 588
Andelsinntekter/salg av utstyr utenlandsarbeid 3 663 6 324 3 663 6 324
Salgsinntekter primærkunder  29 869 29 206 0 0
Julekampanjen varesalg 540 224 540 224
Reiseprovisjoner 37 115 37 115
Andre inntekter 1 148 864 1 148  864

Totalt 56 539 61 416 26 670  32 209

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

 2015 2014  

Servicetorg/HR 6 656 6 270
Eiendomsdrift 12 097 11 334
IKT 25 601 21 511
Økonomifunksjon 10 941 12 876  

Sum 55 295 51 991  

Felleskostnader  Servicetorg/HR Eiendom IKT Økonomifunk. Sum 

Totalt 6 656 12 097 25 601 10 941 55 294  

Kostnader til anskaffelse av midler 398 723 1 531 654 3 308 6,0 %

Kostnader til formålet:        
2.1 Forebygger og responderer for å redde liv 3 197 5 811 12 299 5 256 26 563 48,0 %
2.2 Bidrar til å beskytte menneskers helse  
 og livsgrunnlag 761 1 384 2 928 1 251 6 324 11,4 %
2.3 Jobber for sosial inkludering og mangfold 298 542 1 147 490 2 477 4,5 %
3.1 Bygger og utvikler sterke og  
 behovsrettede RK-foreninger 760 1 382 2 925 1 250 6 318 11,4 %
3.2 Forebygge og redusere sårbarhet  
 gjennom hum. påvirkningsarbeid 151 275 581 248 1 256 2,3 %
3.3 Utvikler en effektiv og bærekraftig  
 organisasjon 914 1 662 3 517 1 503 7 597 13,7 %
Administrasjonskostnader 175 318 673 288 1 454 2,6 %

Totalt  6 656 12 097 25 601 10 941 55 295 100,0 %



27

ÅRSRAPPORT 2015ÅRSRAPPORT 2015

27

NOTE 6 - KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Kostnader til innsamlinger 2015  2014 2015  2014

Innsamling og gaver 62 240 41 211 62 240 41 211
Andel felleskostnader 8 476 7 273 8 476  7 273
Sum 70 716 48 476 70 716 48 476

Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader medgått for å opprettholde medlemstall og tilslutning 14 171 12 842 14 171 12 842
Spill/Royalty 824 976 824 976
Andel stabsfunksjon 212 223 212 223
Utvikling/nye inntekter/annet 0 180 0 180
Kostnader i datterselskap 45 807 38 433 0  0
Andel felleskostnader 1 422 2 342 1 422  2 342
Sum 62 437 54 997 16 629 16 563

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
 2015 2014

Nasjonalt 52 691 38 814
Internasjonalt 645 792 654 149
Andel felleskostnader 11 094  9 955
Sum 709 576 702 918

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 oppvekstsvilkår
 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

 2015 2014

Nasjonalt 36 540 24 500
Internasjonalt 131 015 125 956
Andel felleskostnader 1 381  1 321
Sum 168 936 151 776
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Hovedmål 3 – Røde Kors skal jobbe for sosial inkludering og mangfold ved å:
 være en inkluderende organisasjon der mennesker får bruke sine ressurser
 jobbe for å sikre representasjon fra ulike grupper i samfunnet både blant frivillige, tillitsvalgte og deltakere.
 informere om og jobbe for bekjempelse av alle former for diskriminering, undertrykking, intoleranse og rasisme.
 fremme likeverd når vi arbeider for å sikre menneskelig verdighet.
 ha aktiviteter som fremmer sosial inkludering og hindrer ensomhet.
 avhjelpe ensomhet og isolasjon for innsatte i fengsler
 ha aktiviteter som bidrar til ettervern og sosial inkludering av mennesker som har et rusmisbruk, har blitt løslatt fra fengsel eller lider 

av psykisk sykdom
 yte humanitær assistanse til migranter med behov, samt overvåke deres rettigheter.
 sikre at kjønnsperspektivet er ivaretatt.
 2015 2014

Nasjonalt 48 631 24 953
Internasjonalt 16 473 0
Andel felleskostnader 1 059  915
Sum 66 163 25 904

 2015 2014

Sum hovedmål 1-3 944 675 880 598

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 landsstyret og utvalg. 
Fordeling av felleskostnader er beskrevet i note 5.  Administrasjon, og har sin andel av fordelte felleskostnader.
Fra og med 2008 rapporteres finanskostnader som del av ressurser brukt til å administrere organisasjonen.

 2015 2014 2013 2012 2011

Sum adm. kostnader 38 829 40 009 31 073 21 503 43 339
Sum forbrukte midler 1 477 085 1 341 198 1 294 845 1 148 417 1 244 408

Administrasjonsprosent 2,6 % 3,0 % 2,4 % 1,9 % 3,5 %

      
Kostnader til formålet 1 349 920 1 236 200 1 193 264 1 071 473 1 146 435
Sum forbrukte midler 1 477 085 1 341 198 1 294 845 1 148 417 1 244 408

Formålsprosent 91,4 % 92,2 % 92,2 % 93,3 % 92,1 %

Innsamlingsprosent: 2015 2014 2013 2012 2011

Innsamlede midler og gaver  302 189 218 659 192 445 132 114 200 627
Sum innsamlede midler 302 189 218 659 192 445 132 114 200 627
Kostnader til anskaffelse av midler 87 345 65 039 70 508 55 414 54 633
Andre kostnader til anskaffelse enn innsamlingskost. 16 629 16 563 12 651 12 409 5 907
Kostnader til innsamling av midler 70 716 48 476 57 856 43 004 48 726
Netto innsamlede midler 231 472 170 183 134 588 89 110 151 901

Innsamlingsprosent 76,60 % 77,83 % 69,94 % 67,45 % 75,71 %
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NOTE 9 - ARTSINNDELING

Alle beløp i NOK 1 000

 KONSERN FORENING
 2015  2014   2015  2014 

   Inntekter
 771 904  744 604  Tilskudd  offentlig 771 904  744 604 
 250 366  223 473  Tilskudd  andre 250 366  223 473 
 302 432  220 202  Gaver og bidrag 302 189  218 659 
 180 109  164 538  Annen driftsinntekt  108 194  97 007 

 1 504 811  1 352 817  Sum inntekter 1 432 653  1 283 743 

   Kostnader
 92 047  53 044  Varekostnad 64 067  26 533 
 306 665  261 509  Lønnskostnad 275 981  232 802 
 11 731  11 055  Avskrivninger 11 124  10 447 
 0  34  Nedskrivninger 0  0 
 239 771  185 447  Annen driftskostnad 222 616  171 796 
 901 597  898 282  Kontante bidrag  901 597  898 282 

 1 551 811  1 409 371  Sum kostnader 1 475 386  1 339 860 

 -47 000  -56 554  Driftsresultat -42 733  -56 117 

 6 316  6 442  Renteinntekter  6 172  6 233 
 204 477  301 718  Verdiendring finansielle omløpsmidler 204 477  301 718 
 0  0  Nedskrivning aksjer/ansvarlig lån 0  0 
 1 876  1 520  Rentekostnader  1 699  1 398 

 208 916  306 640  Netto finansposter 208 949  306 553 

 161 917  250 086  Årsresultat 166 216  250 436 

   Disponering av årsresultat
   Overføring til/fra FK m/ekst. restr. 56 858  17 639 
   Overføring til annen formålskapital 109 358  232 796 

   Sum disponert 166 216  250 436 

NOTE 10 - ANTALL ÅRSVERK KONSERN FORENING
 2015 2014 2015 2014

Antall årsverkfast ansatte 290 269 230 216
Antall årsverkmidlertidig ansatte 27 18 27 18

Totalt 317 287 257 234

Gjennomsnittlig årsverk på distriktskontorene utgjorde hhv. 246/19 fordelt på fast/midlertidig (disse er ikke inkludert i tabellen ovenfor). 
I 2014 utgjorde tilsvarende årsverk 235/16.

NOTE 11 - YTELSER TIL LEDELSEN

Alle beløp i NOK 1 000

Ytelser til ledende personer GENERALSEKRETÆR LANDSSTYRET

Lønn 1 110 0
Pensjonsutgifter 26 0
Annen godtgjørelse 31 0

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: KONSERN FORENING
Revisjonstjenester 529 388
Andre attestasjonstjenester 1 166 1 158
Skatte og avgiftsrådgivning 59 0
Annen bistand 145 57

Sum 1 899 1 603
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NOTE 12 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Alle beløp i NOK 1 000

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

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

 2015  2014

Fra IFRC
Direkte tilskudd til internasjonale aktiviteter 0 0

Til IFRC
Tilskudd til ulike programmer 133 134 130 927
Kontingent  5 130 4 562

Fra Røde Kors distriktskontor
Gaver til katastrofer 1 126 441
Dekning av lønn/reisekostnader  101 552 89 248

Til Røde Kors distriktskontor
Utlegg lønn/reisekostnader 101 552 89 248
Rammeoverføringer 71 410 69 106
Leverte tjenester (pro bono) 25 003 22 527
Videreformidling til Ferie for alle 16 611 11 589
Støtte til diverse lokal aktivitet 11 741 9 894
Støtte omsorgsaktiviteter 19 313 15 629
Overføring vedrørende Røde Korstelefonen 4 725 4 175
Støtte til beredskaps og hjelpekorpsarbeidet 2 435 3 131
Overføring andel medlemskontingent 2 604 2 129
Videreformidling av næringslivsstøtte  6 039 3 052
Videreformidling fra ExtraStiftelsen 2 185 1 754
Støtte til barneaktiviteter 8 932 4 119
Støtte til ungdomsdelegater 642 375
Støtte til flyktningkrisen 11 478

Fra lokalforeninger
Gaver til katastrofer 7 809 1 450

Til lokalforeninger
Overføring andel medlemskontingent 26 531 25 270
Støtte til beredskaps og hjelpekorpsarbeidet 1 903 2 016
Støtte til diverse lokal aktivitet 0 1 535
Overføring andel Panto 14 550 9 817
Støtte omsorgsaktiviteter 1 324 1 536
Videreformidling fra FriFond 3 051 1 509
Støtte til barneaktiviteter 246
Videreformidling fra ExtraStiftelsen 862 625
Videreformidling av næringslivsstøtten 0

Til datterselskap
Kjøp av opphold ved senterne og førstehjelpsprodukter 3 472 1 371

Fra datterselskap
Salg av varer til Røde Kors Førstehjelp AS 46 110
Husleie, telefoni og renter 2 709 2 709

Fra Norges Røde Kors Humanitære fond
Tilskudd til formål 260 400

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 25 751  320 127  135 098  18 453  153 552  499 430 
Tilgang i året 1 505  0  4 417  20  4 437  5 942 
Avgang i året 0  13 491  0  0  0  13 491 

Anskaffelseskost 31.12 27 256  306 636  139 515  18 473  157 989  491 881 
      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 515  62 329  112 896  14 521  127 417  190 261 
Årets ordinære avskrivninger 70  3 502  6 941  1 218  8 159  11 731 
Akk.avskr. avgang 0  3 948  0  0  0  3 948 

Akkumulerte avskrivninger 31.12 585  61 882  119 837  15 739  135 576  198 043 
      
Akkumulerte nedskrivninger 1.1 0  856  3 534  0  3 534  4 390 
Årets ordinære nedskriving 0  0  0  0  0  0 
Reversering nedskrivninger 0  0  0  0  0  0 

Akk. nedskrivninger 31.12 0  856  3 534  0  3 534  4 390 
Bokført verdi 31.12 26 671  243 899  16 143  2 734  18 877  289 446 

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

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

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

Anskaffelseskost pr 1.1. 318 246  124 814  15 626  140 441  458 687 
Tilgang i året  3 925  0  3 925  3 925 
Avgang i året 13 491   0  0  13 491 

         
Anskaffelseskost 31.12 304 755  128 739  15 626  144 365  449 120 
     
Akkumulerte avskrivninger 1.1 61 304  103 587  12 607  116 194  177 498 
Årets ordinære avskrivninger 3 502  6 563  1 059  7 623  11 124 
Akk.avskr. avgang 3 948  0  0  0  3 948 

          
Akkumulerte avskrivninger 31.12 60 857  110 150  13 667  123 817  184 674 
Årets nedskrivninger 0  0  0  0  0 

Akk. nedskrivninger 31.12 0  3 500  0  3 500  3 500 
Bokført verdi 31.12 243 899  15 090  1 959  17 049  260 948 

Økonomisk levetid 50  100 år 3  5 år 3  5 år

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

NOTE 14 - INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER 

Alle beløp i NOK 1.000
 Anskaffelses- Stemmeandel/ Kost- Balanseført Balanseført Egenkapitalandel Resultatandel
Selskap år Eierandel pris 31.12.14 31.12.15 pr 2015 2015

Norges Røde Kors Sentrene AS, 
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2004 100 % 13 281 2 000 2 000 1 008 588

Røde Kors Husene AS, 
Hausmannsgt 7, 0186 Oslo 2004 100 % 26 919 100 100 96 17

Røde Kors Førstehjelp AS, 
Sandbrekkveien 95, 5225 Nesttun 2008 100 % 5 000 1 400 1 400 4 408 38

Fair Chance Norway AS,
Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo 2013 100 % 25 000 25 000 25 000 19 062 4 464

   70 200 28 500 28 500 24 574 -5 030
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NOTE 15 - AKSJER I ANDRE SELSKAPER
Alle beløp i NOK 1 000 Stemmeandel/ Ansk. Balanseført Balanseført
 Eierandel kost 31.12.15 31.12.14

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

Sum  31 270  26 170  30 170 

NOTE 16 - ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Andre langsiktige fordringer 2015 2014 2015 2014

Andre langsiktige fordringer  som forfaller senere enn ett år utgjør:
 Lån til datterselskap 0 0 12 400 5 400
 Lån til Røde Kors foreninger  2.prioritets pantelån 3 100  6 656 6 656  6 656

Sum  3 100 6 656 19 056 12 056

NOTE 17 - VARELAGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
  2015 2014 2015 2014

Beredskapslager 22 167  20 396  22 167 20 397 
Andre varer 5 894  4 096  1 878  1 567 

Sum  28 062  24 492  24 046  21 964 

NOTE 18 - ANDRE FORDRINGER

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Andre fordringer 2015 2014 2015 2014

Påløpte inntekter 17 095  17 464  17 095 17 464 
Forskuddsbetalte kostnader 10 200  443  7 263 106 
Salg Fridtjof Invest 0  27 000  0 27 000 
Andre kortsiktige fordringer 90   90  90 90 

Sum   27 386  44 997 24 448  44 659

NOTE 19 - MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Alle beløp i NOK 1 000 2015 2014
Type fond Markeds- Kostpris Avkastning Avkastning Markeds- Kostpris Avkastning Avkastning 
 verdi    i % verdi    i %

Obligasjonsfond 836 205 856 705 9 312 1,11 % 826 893 784 233 65 182 8,68 %
Pengemarkedsfond 526 412 537 180 5 113 1,04 % 498 297 497 574 9 586 2,24 %
Aksjefond 1 300 417 793 099 186 629 15,52 % 1 206 679 721 208 224 296 21,42 %

Sum 2 663 034 2 186 984 201 054 8,43 % 2 531 869  2 003 015  299 064  13,89 %

Røde Kors har plassert kr 2.663 millioner 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, 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 2015 var følgende: 
Norske aksjer: 3,0 % 
Utenlandske aksjer: 2,5 % 
Norske renter (Norske obligasjoner + norsk pengemarked): 1,0 % 
Utenlandske renter: 0,8 % 
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NOTE 20 KONTANTER OG BANKINNSKUDD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
 2015 2014 2015 2014

Kontanter og bankinnskudd 319 935  222 554  296 876  209 823 

Av dette er følgende bundet:
Skattetrekk 15 890  13 067  14 399  12 048 
Ubenyttede statsmidler  * 40 856  25 224  40 856  25 224 

Sum bundne midler 56 745  38 290  55 254  37 272 

Likvide midler disponibelt for Norges Røde Kors 263 189  184 264  241 622  172 551 

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

NOTE 21 FORMÅLSKAPITAL

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

Formålskapital pr. 01.01 291 973  2 785 470  3 077 443 
Tilførte midler 296 111  105 150 401 261
Midler overført til aktiviteter 239 344  239 344

Årets resultat 56 767 105 150  161 917

Omdisponerte midler/annet  66 66

Formålskapital pr. 31.12 348 740 2 890 686  3 239 426

FORENING Formålskapital Annen Total
 ekstern restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01 291 973  2 773 439  3 065 412 
Tilførte midler 296 111  109 358 405 469
Midler overført til aktiviteter 239 253  239 253

Årets resultat 56 858 109 358  166 216

Omdisponerte midler/annet 91 61 30

Formålskapital pr. 31.12 348 740  2 882 858   3 231 598 

NOTE 22 ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
Annen langsiktig gjeld 2015 2014 2015 2014

Andre forpliktelser 0  910  0 310 

Sum 0  910  0  310 

Gjeld sikret ved pant
Balanseført verdi  Voksentoppen 0  2 453  0 2 453

Totalt balanseført verdi for pantsatte eiendommer 0  2 453  0 2 453

NOTE 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING
 2015 2014 2015 2014

Avsatte feriepenger 27 643 26 035 26 661 23 567
Påløpte renter på UD/Noradmidler 1 014 1 237 1 014 1 237
Forskuddsbetalte inntekter 0 1 045 0 321
Innbetaling for viderebetaling 2 369 4 827 2 369 4 827
Annen kortsiktig gjeld 8 408 10 011 14 095 17 346

Sum 39 435 43 155 44 139 47 298
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