
Onsdag 3. desember 2008 
signerte over 100 stater 
forbudet mot klasevåpen. 
Røde Kors skal passe på at 
dette forbudet følges opp. 
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Røde KORS-PRinSiPPene

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

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

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

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

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

enHet
i hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon.  
den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet 
over hele landet.

universalitet
Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de 
 nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler 
samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.
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– den beste uken i hele mitt liv, sa alenemoren Midia da hun og barna var på sommerferie i regi av 
Ferie for alle. da var det åtte år siden familien sist var på ferie. Røde Kors arrangerte i fjor ferieopphold for 
over 1600 medlemmer fra vanskeligstilte familier, 36 prosent med minoritetsbakgrunn.  Over 320 
frivillige deltok og la ned over 13 000 ubetalte timer. 

landsmøteperioden 2005-2008 ble avsluttet på landsmøtet i Tønsberg i oktober. det var tid for å gjøre 
opp status og spørre: nådde vi i denne treårs-perioden de målene vi satte oss i 2005?  

det er ikke vanskelig å svare ja når vi ser alle de titusener av engasjerte frivillige som bidrar til å gjøre 
hverdagen litt bedre for mennesker som trenger det. Fokusområdene som blant annet besøkstjenesten, 
hjelpekorpset, visitortjenesten, døråpner- og nettverksarbeidet, flyktningeguiden, leksehjelpen og 
 internasjonalt arbeid er fortsatt viktige Røde Kors-aktiviteter. Vi ser at antallet frivillige øker og at stadig 
flere unge blir engasjert og melder seg inn i Røde Kors Ungdom. 

i mai opplevde Røde Kors et historisk øyeblikk da over 100 stater ble enige om innholdet i en 
konvensjon som forbyr klasebomber med uakseptable humanitære konsekvenser. Syv måneder senere 
ble avtalen signert i Oslo. nå må Røde Kors og andre frivillige organisasjoner passe på at avtalen følges 
opp. Verden aksepterer ikke lenger bruken av våpen som ikke klarer å skille mellom soldater og sivile.

da syklonen nargis var på vei mot Myanmar 2. mai var det få som ventet at den skulle forårsake de 
største ødeleggelsene og tap av liv i Asia siden tsunamien fire år tidligere.  Så mange som 2, 4 millioner 
 mennesker ble, i følge Fn, rammet av syklonen. Tusenvis av frivillige fra Myanmar Røde Kors var raskt 
til stede i katastrofeområdene og jobbet hardt for å dele ut nødhjelp. Også Kina ble hardt rammet av 
en naturkatastrofe da et kraftig jordskjelv rammet Sichuan-provinsen sørvest i landet. Antall hjemløse 
tilsvarer hele norges befolkning.  innen første time etter skjelvet sto Røde Kors-frivillige klare til å hjelpe 
jordskjelvofrene. Røde Kors har satt et enda sterkere fokus på forebygging av klimarelaterte katastrofer 
og forpliktende samarbeid på lokalt, nasjonalt og globalt plan – noe som er nødvendig for å lykkes i 
arbeidet framover. 
 
På landsmøtet takket Thorvald Stoltenberg av som president etter ni år. Vi kan nesten si at en epoke i 
Røde Kors er over. Thorvald har vært en synlig og aktiv president, han benyttet alle anledninger til å tale 
varmt om Røde Kors, både nasjonalt og internasjonalt. Vi takker både han og alle andre som har bidratt 
til at Røde Kors fortsatt er en sterk, synlig og nødvendig organisasjon, 150 år etter at henry dunant fikk 
ideen til den første Genève-konvensjonen, etter slaget ved Solferino i 1859. 

nå starter en ny landsmøteperiode, med alle de muligheter og utfordringer som ligger foran oss.     

 

Sven Mollekleiv Ole Jørgen Krohn-Nydal
President  Generalsekretær

Avdekker, hindrer 
og lindrer nød
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Januar FeBruar

Kenya: 

hjelp til en halv million mennesker

Valguroen i Kenya i 2008 førte til at flere 
 hundre mennesker ble drept og over 200 000 
måtte forlate sine hjem. – nå som volden 
og opptøyene omsider roer seg ser vi 
hvilken alvorlig situasjon hundretusener av 
mennesker befinner seg i, sa Knut Kaspersen 
som var i øst-Afrika for Røde Kors. 

det internasjonale forbundet av Røde Kors 
og Røde halvmåneforeninger (iCRC) ba 
om 72 millioner kroner til å hjelpe 500 000 
mennesker. Røde Kors satte i gang en stor 
hjelpeoperasjon og delte ut basisvarer som 
mat og kjøkkensett til de rammede og bisto 
også med medisinsk utstyr og personell. 

Frivillige fra Kenya Røde Kors (flesteparten ungdommer) jobbet døgnet rundt for å hjelpe den  rammede 
befolkningen. Foto: Røde Kors

Røde Kors har i en årrekke påpekt 
at norge ikke har hatt egne straffe-
bestemmelser for krigsforbrytere 
til tross for at vi i flere tiår har vært 
part i Genèvekonvensjonene. når 
lov verket trer i kraft, er det påtale-
myndighetens ansvar å håndheve 
dette regelverket. 

Ved å heve grensen for barne soldater 
fra 15 til 18 år går lovfor slaget lenger 
i å straffeforfølge krigsforbrytere enn 
hva internasjonale forpliktelser på-
legger norge å gjøre, noe som i 
 praksis betyr at det ikke er tillatt å 
bruke barn under 18 år som soldater 
i krig. Straffebestemmelsene  rammer 
også de private sikkerhetssel skap-
ene som opererer i krig og konflikt.

Krigsforbrytere 
kan straffeforfølges 

i norge

Årskavalkade
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økning av skader i påskefjellet 
i fjorårets påske ble det registrert 697 skader mens det i 2008 var 963. landsrådsleder for 
Røde Kors hjelpekorps Ole Gladsø, uttalte at økningen skyldes større utfart på grunn av 
fint vær. Andre påskedag pakket hjelpekorpset sammen sin informasjonssentral på Gol, 
og hadde dermed statistikkene for årets påske klare. det var 213  aksjoner, hvorav 65 
 leteaksjoner og resten henteoppdrag. det var seks snøskred, og i tre av skredene var det

personer involvert. i leteaksjonene som er 
rapportert inn, har Røde Kors hjulpet rundt 
100 mennesker. hjelpekorpset har ikke 
opp levd å måtte hente noen uten grunn. 
Gladsø understreket også at de aller fleste 
er flinke til å følge fjellvettreglene.

sondre lerche stilte 
opp for barna Røde Kors har lansert en 3-årsplan for å 

hjelpe syklonofrene i Myanmar. Appellen 
på over 500 millioner kroner skal hjelpe 
500 000 mennesker til å komme på fote 
igjen. Appellen ble lansert for å kunne 
hjelpe både kortsiktig og langsiktig i et 
område hvor ødeleggelsene er enorme. 
Bortimot to millioner mennesker er berørt 
av  syklonen, mange har mistet familie og 
alt de eier. Fokuset for Røde Kors vil være 
på helse, psykososial støtte, husly, vann, 
sanitær forhold, støtte til livsopphold og 
samarbeid med andre organisasjoner om 
matleveranser.

det langsiktige målet for Røde Kors er å 
hjelpe syklonofrene til å gjenoppbygge 
 livene sitt og at Røde Kors når ut til alle som 
bor i de mest fjerntliggende  områdene 
med hjelp.

mars

april

i forbindelse med Artistgallaen på TV2 dro 
Sondre lerche og kona Mona Fastvold til 
lesotho med Røde Kors. i landsbyen  halecity 
møtte de venninnene Fumane (13) og 
 Montgomohe (11), to jenter som på mange 
måter har en felles historie: Begge to har 
mistet sine mødre og begge kommer til å 
leve resten av livet som hiV-positive. Felles 

er også at jentene får hjelp fra Røde Kors, et 
arbeid som imponerte Sondre lerche stort. 
– det som er bra med dette  prosjektet er 
at arbeidet utføres av frivillige som kjenner 
nabolaget og familiene og som  rappor terer 
oppover hva de enkelte trenger, slik at 
 pengene vi gir i norge kan komme best 
mulig til nytte, sa lerche.

Juni

mai

Hjelpekorpsets informasjonssentral på Gol.
Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Flere mistet alt de eide - her venter de rammede på 
matutdeling nær Danouk. 
Foto: Reuters/Stringer, med tillatelse fra Alertnet 
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det internasjonale forbundet av Røde 
Kors og halvmåne-foreninger (iFRC) 
 lanserte i juni Røde Kors sin årlige  rapport 
World disasters Report 2008. der pekes 
det på hvordan hiV og AidS-epidemien 
tvinger fram en grunnleggende nytenk-
ning når det gjelder katastrofe respons 

hos humanitære organisasjoner så vel 
som myndigheter. Rapporten viser at 
selv om hiV og AidS-forekomsten globalt 
sett har flatet ut, har den økt i visse land, 
regioner og befolkningsgrupper. i følge 
 UnAidS blir 7 000 mennesker hiv-smittet 
hver dag. 

Siden 1981 har mer enn 25  millioner dødd 
av AidS, og 33 millioner lever nå med 
hiV. For å lykkes i å bekjempe  epidemien 
kreves en firedobling i innsatsen fra 10 
milliarder dollar i dag til 40 milliarder 
 dollar frem mot 2010. 

Tre års hjelpeplan 
for Myanmar
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Ferieminner fra eidene
– Jeg sitter hver kveld på rommet og gråter 
av lykke, sier alenemoren Midia, en av de 
takknemlige deltakerne på Røde Kors’ Ferie 
for alle, som ble arrangert på eidene i som-
merferien. de fleste nordmenn tar ferierei-
ser som en selvfølge. det gjør ikke de rundt 
30 barn og voksne som i løpet av en uke 
deltok på Ferie for alle, Røde Kors sitt  gratis 
ferietilbud til barnefamilier med presset 
økonomi.  leiren ble avholdt på idylliske 
 eidene senter, utenfor Tjøme i Vestfold.

Begrenset økonomi eller mangel på  andre 
tilbud, kan være noen av årsakene til at 
familiene deltar på Ferie for alle. Felles for 
alle er at de har behov for et gratis ferie-
opphold. 

President Thorvald Stoltenberg er imponert over Røde Kors-prosjektet Nettverk etter soning. 
Foto: Vibeke Blich/Røde Kors

– Jeg har ikke noe sosialt nettverk etter 20 år som rusmisbruker og fem år i fengsel, og nå 
kjenner jeg behovet for det, sa Morten, deltager i Røde Kors prosjektet nettverk etter soning. 

Ved løslatelse fra fengsel er det ikke lett å ta fatt på et helt vanlig liv igjen. isolasjonen og 
ensomheten mange opplever bak murene setter sine spor. noen vil helst unngå «gamle 
venner» når de slipper ut. de trenger et nytt nettverk. 

– Jeg har vært en del hjemme alene og sliter med  depre sjon og angst. nå har jeg begynt 
å ta litt grep om livet mitt, og det er betryg gende å ha  nettverket og det sosiale tilbudet 
fra frivillige i Røde Kors, forteller Morten. Justis minister Knut Stor bergets kriminalomsorgs-
reform peker mot en mer human og virkningsfull fange omsorg, men stiller imidlertid klare 
krav til et forpliktende  samarbeid med aktører utenfor  kriminalomsorgen.  Røde Kors for-
venter derfor at  frivillige bidragsytere blir tillagt et stort fokus når statsbud sjettet foreligger. 

Juli

septemBer

Ferie for alle er et tilbud om gratis ferieopphold 
til barnefamilier med begrenset økonomi.
Foto: Ståle Wig/Røde Kors

Matkrise i Zimbabwe
Matmangelen i Zimbabwe kan bli 
så  alvorlig mot slutten av 2008 at 45 
prosent av befolkningen kan være i 
fare for å ha for lite mat og det er en 
meget bekymringsfull situasjon. i juni 
kom en rapport fra Fn (WFP/FAO) som 
sa at avlingene i år bare vil produsere 
40 prosent av maten som landet 
trenger. Utover høsten kan det bety at 
så mange som over fem millioner men-
nesker står i fare for å ikke ha nok mat. 
det internasjonale forbundet av Røde 
Kors- og Røde halvmåneforeninger 
(iFRC) har lansert en appell på 138 mil-
lioner kroner for matkrisen i landet. 
 Umiddelbart skal midlene som kom-
mer inn gå til å  importere 35 000 tonn 
med mat. i første omgang vil  appellen 
kunne hjelpe 260 000 sårbare men-
nesker i landet. På lengre sikt vil Røde 
Kors støtte familier og småsamfunn 
til å gjenopp rette og forbedre deres 
egen evne til å klare seg i lignende 
 situasjoner i fremtiden.

august

Tilbyr staten et samarbeid om kriminalomsorgen

I tillegg til matmangel ble Zimbabwe på 
slutten av året også rammet av et alvorlig 
kolerautbrudd.   Foto: Røde Kors.
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Situasjonen for de sivile er fortvilet og 
svært alvorlig i den demokratiske republik-
ken Kongo. Røde Kors minner alle parter i 
konflikten om at de har plikt under inter-
nasjonal humanitær rett til å beskytte sivile. 
Som eneste hjelpeorganisasjon i området 
begynte den inter nasjonale Røde Kors-
komiteen (iCRC) medio november med 
matdistribusjon til internt fordrevne men-
nesker mellom nyanmilima og ishasha, på 
grensen med Uganda. 17 000 mennesker 
søkte foreløpig tilflukt i en provisorisk leir 
der, deriblant mange gravide kvinner og 

barn som kom bort fra foreldrene sine.
Røde Kors har i tillegg delt ut mat til 65 000 
mennesker i Kibati-området, nær Goma. 
distribusjonen av mat der måtte avbrytes 
noen dager på grunn av kamper som star-
tet i nærheten. de første tilfellene av diaré 
ble meldt i nyanmilima-området, hvor flere 
 hundre mennesker strømmet til hver dag. 
de flyktet fra stridigheter i  byene Kiwanja 
og Rutshuru lenger sør. iCRC har i tillegg 
til mat også delt ut medisiner og utstyr til 
sykehuset i byen. 

den internasjonale Røde Kors-komiteen 
(iCRC) advarte i oktober mot at flere 
 hundre tusen afghanere står i fare for å 
måtte forlate hjemmene sine i vinter. – Om 
vi ikke når disse menneskene raskt kan 
de bli  tvunget til å forlate hjemmene sine 
under den  verste vinterkulda, sa Franz 
Rauchenstein, lederen for iCRCs delega sjon 
i  Afghanistan. iCRC samarbeider tett med 
afghansk Røde halvmåne for å kunne dele 
ut mat til 280 000 mennesker. hele 5 000 
tonn mat skal deles ut i åtte nordlige og 
nordvestlige distrikter. Situasjonen har blitt 

så ille på grunn av ekstrem tørke, feilslåtte 
avlinger og dyrere mat. – Tørken er så ille 
at selv om vi har plantet 700 kilo kan vi ikke 
 engang høste 175 kilo, uttalte en landsby-
boer fra Kunduz provinsen. Afghansk Røde 
halvmåne deler ut mat i to omganger; en 
når vinteren begynner og den neste tidlig i 
2009. – Våre  frivillige gjør en fantastisk jobb. 
de synes det er meningsfylt å kunne bidra 
til å dempe menneskers angst for vinteren 
som  kommer, sier Fatima Gailani, presi-
denten for afghansk Røde halvmåne. 

OktOBer

nOvemBer DesemBer

et stort skritt i kampen 
mot klasevåpen

Onsdag 3. desember signerte over 
100 stater forbudet mot klase våpen. 
Statene som undertegnet forbudet, 
forplikter seg ikke bare til å ikke bruke 
klasevåpen, men også til en rekke  andre 
tiltak – blant annet å gi  medisinsk assi-
stanse til alle klase ofre som befinner 
seg under deres  jurisdiksjon.

det historiske forbudet mot  klase våpen, 
som har skapt stor og unødig humani-
tær lidelse i mange år, er også begyn-
nelsen på arbeidet med å skaffe større 
oppslutning rundt konvensjonen, og 
få flere land til å ratifisere den. – Vi må 
jobbe bredt for å få offentligheten til å 
forstå at dette arbeidet ikke er ferdig 
i morgen. Vi må også utveksle erfar-
inger med andre ikke-statlige aktører, 
sa  Youssuf Sfeir fra Røde Kors i libanon, 
som er et av de landene som er verst 
rammet av klase våpen, og som også 
er det eneste landet i Midtøsten som 
 slutter seg til klasevåpenkonvensjonen.

200 000 sårbare i Afghanistan 

Rundt 70 000 internt fordrevne mennesker samlet seg i Kibatileiren nord-vest for Goma. Her har de fått 
vann og mat av Røde Kors og andre FN organisasjoner.  Foto: Sarah elliott/Reuters, med tillatelse fra Alertnet.

En væpnet konflikt, kulde og matkrise er bare noen 
av utfordringene den  afghanske sivilbefolkningen 
står overfor i tiden som kommer.  Foto: Marko Kokic/iCRC

Sterk frykt i Kongo
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3. til 5. OktOBer 2008  
var 325 stemme berettige delegater og 
ca 300 observa tører samlet til landsmøte 
i Tønsberg. På landsmøtet ble det valgt 
ny president, nytt landsstyre, nye lover og 
hovedprogram med rammebudsjett for 
2008-2011 ble  vedtatt. 

rettigHeter Og 
talspersOnarBeiD

Siden den internasjonale Røde Kors-komi-
teen (iCRC) i 2000 la fram en rapport om 
bruken av klaseammunisjon (Kosovo-rap-
porten) og ba verdenssamfunnet om en 
midlertidig stans i bruken av denne våpen-
typen, har Røde Kors og andre deler av sivil-
samfunnet arbeidet opp mot statene for 
å få på plass et internasjonalt forbud mot 
klaseammunisjon. 3. desember 2008 ble 
forbudet signert i Oslo. Røde Kors arran-
gerte i forbindelse med signeringen et eget 
sidemøte for 16 søsterforeninger der man 
diskuterte hvordan Røde Kors kan  jobbe 
 videre for å få statene til å ratifisere og 
 implementere klasekonvensjonen.

i 2008 vedtok Stortinget nye straffebe-
stemmelser om krigsforbrytelser, forbryt-
elser mot menneskeheten og folkemord, 
 bestemmelser som tidligere ikke har vært 
en del av norsk straffelovgivning. Røde Kors 
har gjennom flere år arbeidet for at krigsfor-
brytelser, forbrytelser mot menneskeheten 
og folkemord  må kunne straffe forfølges 
i norge,  og fikk også medhold i at de nye 
lovbestemmelsene skal ha tilbakevirkende 
kraft da disse forbrytelsene har vært for-
budt etter folkeretten i en årrekke. 

Genèvekonvensjonene pålegger statene 
forpliktelser i forhold til internasjonal 
 humani  tær rett, og Røde Kors føler et 
 spesielt ansvar i å påse at statene følger 
opp disse forpliktelsene. Røde Kors i norge 
 arbeider for å følge opp de vedtakene som 
ble gjort på de statuttbestemte møtene i 
Røde Kors-bevegelsen i 2007 blant annet 
knyttet til humanitære konsekvenser av 
 migrasjon. dette har gitt resultater blant 
annet i en avkriminalisering av humanitær 
bistand til irregulære migranter i norsk lov-
givning. i 2008 jobbet Røde Kors med å sikre 
respekt og spre kunnskap om krigens regler 
gjennom 8. mai kampanjen, der  fokuset 
denne gang lå spesielt på oppsporing av 
savnede. Røde Kors Oppsporingstjenesten 
iverksatte i 2008 350 nye oppsporings saker 
og formidlet 100 Røde Kors-meld inger. 
dette er en dobling fra året før. 

På den 30. internasjonale Røde Kors-konfe-
ransen inngikk norske myndigheter og 
Røde Kors en forpliktelse om å styrke kjenn-
skapen til folkeretten blant norsk ungdom 
gjennom å distribuere undervisningsopp-
 legget «når krigen raser» til norske ung -
domsskoler.  450 skoler hadde mottatt  under -
visningsmateriellet ved utgangen av 2008.

i 2008 har Røde Kors forsterket rettighets-
aspektet i våre nasjonale aktiviteter. 
Gjen nom dette søker Røde Kors å styrke 
rettssikkerheten for mennesker i sårbare 
livssituasjoner som for eksempel barn og 
irregulære migranter. Arbeidet forsterkes i 
2009 gjennom også å vurdere rettighets-
aspektet i andre aktiviteter.  

Offentlige høringer er en viktig påvirknings-
kanal for å sikre eller utvide Røde Kors’ 
 humanitære handlingsrom.   Av spesiell  viktig -
het i 2008 var høringsprosessen rundt Uds 
humanitære strategi der Røde Kors  la vekt 
på og fikk gjennomslag for et klarere skille 
mellom sivil, humanitær og militær innsats 
i konflikt. det humanitære hand lingsrom 
sto også sentralt under den  humanitære 
konfe ransen «Roles and Responsi bilities 
–  Challenges and opportunities for  civil, 
 military and humanitarian actors in 
 Afghanistan» som Røde Kors arrangerte 
sammen med PRiO (norsk fredsforsknings-
institutt) i november. Målet med konfe-
ransen var å sette fokus på viktigheten av 
å skille mellom humanitær, sivil og militær 
innsats i krig og konflikt gjennom å samle 
alle aktørene og få frem alle aspekter ved 
den internasjonale innsatsen i Afghanistan.  

reDning Og BereDskap
Røde Kors hjelpekorps har nå 320  aktive 
hjelpekorps. i 2008 deltok Røde Kors 
hjelpe korps i 734 aksjoner med til sammen 
5 912 frivillige. det ble registrert 34 529 
tjenestetimer i forbindelse med aksjonene. 

i 2008 vedtok landsstyret en egen strategi 
for Røde Kors hjelpekorps. Strategien med 
virkningstid fra 2008-2018 har visjonen 
«Best på søk og redning fra fjord til fjell». 
Strategien har fokus på kompetanseheving 
og kvalitet i alle ledd og på alle nivåer. egne 
opplæringsprogram for veiledere vil sikre 
oppfølgingen av den videre implemen-
teringen og gjennomføring av tiltak i det 
enkelte distrikt. i  hjelpekorpsstrategien  ligger 

ÅRSBeReTninG 2008

Røde Kors’ oppdrag er å hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 402 
lokalforeninger. Foreningene og nettverket av frivillige utfører en rekke rednings- og 

omsorgsaktiviteter som hjelper mennesker i sårbare livssituasjoner i lokalsamfunnene. 
Røde Kors i Norge er en av 186 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger 

som sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og 
Det inter nasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) 

søker å beskytte og gi assistanse til mennesker i nød over hele verden.
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også kvalitetssikring av kompe tanse innen 
søk og redning langs kyst og i  elver og vann. 
det ble i 2008 etablert fire  kompetanse- og 
ressurssentre som skal spesialisere seg i 
både forebyggende  arbeid, utdanning av 
mannskap, utvikling av metoder, utprøving 
av utstyr og eventuelt en operativ tjeneste 
tilpasset lokale, regionale eller nasjonale 
behov.

i 2008 feiret Røde Kors Blodprogram sitt  
75-års jubileum. Rundt 60 prosent av 
 norske blod givere rekrutteres i dag via 
www.GiBlod.no som drives av Røde Kors, 
og ytterligere 20 prosent via lokale Røde 
Kors foreningers aksjoner i lokalmiljøet. i 
2008 overleverte Røde Kors en blodbuss til 
 Ullevål Universitetssykehus. 

OmsOrg
På landsmøtet i 2008 ble det vedtatt at 
Røde Kors skal ha et eget landsråd Omsorg.  
i 2008 ble også «Strategi for Røde Kors 
 Omsorg» vedtatt av landsstyret. Strategien 
definerer fire innsatsområder der Røde Kors 
skal ha ambisjoner om å være  tilstede i alle 
lokalsamfunn der det er behov for Røde 
Kors frivillige: (1) Utvikle sosiale nett verk, 
(2) Gi barn og unge anledning til å delta på 
trygge arenaer (3) Fremme konflikt løsning 
(4) Møte mennesker med akutte omsorgs-
behov. 

de største aktivitetene i 2008 var Besøks-
tjenesten med 6 100 frivillige, aktiviteter 
for barn som Barnas Røde Kors, leksehjelp, 
Røde Kors’ dialogtilbud for barn og unge og 
«Ferie for alle» med nærmere 3 000 frivillige 
og Flyktningeguiden med 1 500 frivillige. 

Røde Kors søker stadig å tilpasse sine om-
sorgsaktiviteter til de humanitære behov-
ene i samfunnet. i 2008 har dette blant  annet 
 resultert i at visitortjenesten har hatt et fokus 
på de spesielt sårbare innsatte i vare tekt og 
forvaring – mennesker som ofte har Røde 
Kors-visitoren som sin eneste kontakt med 
omverdenen. i fire distrikter er det dessuten 
satt i gang pilotprosjekt med aktiviteter for 
arbeidsinnvandrere og deres familier som 
ofte ikke får de samme inklu deringstilbudene 
som andre innvandrere får. 

røDe kOrs ungDOm 
i 2008 jobbet Røde Kors Ungdom med fem 
fokusområder som beskrevet i handlings-
programmet for 2007-08: regler i krig, når 
katastrofen rammer, seksuell helse, økt 
for ståelse, toleranse og inkludering, og 
organi sasjonsutvikling. i juni vedtok  Sentral 
Ungdomskonferanse strategi for Røde 
Kors Ungdom for perioden 2009-11. Aktivi-
tets  manualen «Kunsten å redde verden» 
og «Organisasjonshåndbok for Røde Kors 
Ung dom» er to viktige verktøy for aktivitet 
og deltakelse som begge ble lansert i 2008.  
Røde Kors Ungdom lanserte  kampanjen 
mot menneskehandel, og var aktive på 
 arrangementer som 8. mai, Verdens Aidsdag 
og involveyourself. Ungdom var sentrale i å 
jobbe frem klasebombeforbudet som ble 
signert i desember 2008.  nett sidene www.
rodekorsungdom.no blir mye brukt, i tillegg 
til at vi i 2008 har brukt ulike nettsamfunn 
aktivt for å fremme engasje ment og kunn-
skap blant ungdom. Ungdomsdelegat-
programmet fikk to nye samarbeidsland, 
og utvekslet fra høsten 2008 delegater med 
 Sudan, Rwanda,  Colombia og nepal. 

Røde Kors Ungdom registrerte 5 823 nye 
medlemmer i 2008, en vekst på 12 prosent 
fra 2007. Totalt har RKU nå 76 ungdomsgrup-
per som jobber innenfor fokusområdene, en 
vekst på 16 grupper siden 2007. i 2008 hadde 
Røde Kors sekretariatet for  involveyourself – 
en felleskampanje rettet mot ungdom i regi 
av Røde Kors Ungdom, Redd Barnas ung-
domsorganisasjon Press, Kirkens nødhjelps 
ungdomsorganisa sjon Changemaker, Flykt-
ninghjelpen og norsk Folkehjelp ungdom. 
Kampanjen er  finansiert av norad. 

røDe kOrs internasJOnalt 
Fra 2004 til 2007 økte antall katastrofer 
Røde Kors- og Røde halvmåne-bevegelsen 
responderte på med 210 prosent. den 
humanitære innsatsen innenfor akutt 
kata  strofehjelp og katastrofeberedskap, 
hvor lokal sårbarhetsreduksjon og lokal 
mestringskapasitet er sentralt har derfor 
også i 2008 vært prioritert innenfor Røde 
Kors’ internasjonale arbeid. Majoriteten 
av verdens befolkning mangler fortsatt 
tilgang på rent vann og tilstrekkelig gode 

sanitærforhold, og hvert år dør 14 millioner 
mennesker av smittsomme sykdommer. 
helsearbeid, både forebyggende, gjennom 
støtte til våre søsterforeninger og gjennom 
støtte til helseinfrastruktur og helsedele-
gater, er derfor en viktig del av Røde Kors’ 
internasjo nale engasjement. 

Røde Kors sendte i 2008 emergency  Response 
Units (eRU) til Georgia i forbindelse med 
konflikten med Russland og til Zimbabwe  
i forbindelse med kolerautbruddet. de 
største nødhjelpsoperasjonene var ellers 
knyttet til syklonen nargis i Myanmar i mai, 
jordskjelvet i Kina i mai,  konflikten mellom 
israel og Palestina i Gaza og den prekære 
situasjonen i Kongo. 

Røde Kors i norge sine totale utgifter til 
nødhjelpsoperasjoner og langsiktig bistand i 
utlandet var i  2008  på til sammen  621 mil-
lioner kroner. Støtte fra Utenriks departe-
mentet (Ud) og nORAd utgjorde til sam-
men 430,8 millioner kroner, støtte fra eChO  
5,4  millioner og 190  millioner  kroner ble 
hentet fra egne midler. Av  bidraget til 
 internasjonalt arbeid ble 270 millioner 
 kroner kanalisert gjennom iCRC, 160 mil-
lioner  kroner gjennom iFRC, og 137 mil-
lioner kroner som direkte støtte til Røde 
Kors- og Røde halvmåneforeninger.

inntektskilDer
et solid økonomisk grunnlag og forutsig-
bare inntektskilder er avgjørende for å 
kunne iverksette øyeblikkelig hjelp uav-
hengig av eksterne finansieringskilder og 
for å kunne støtte utvikling av søster-
foreninger. Utvikling av nye inntektskilder, 
videreutvikling av de eksisterende og en 
riktig forvaltning av midlene er en prioritert 
oppgave. 

Røde Kors mottok i 2008 115 millioner 
 kroner som kompensasjon for tapte inn-
tekter fra automatvirksomheten. Fra 1.1.2009 
vil det innføres ny tippenøkkel som gir Røde 
Kors en andel av norsk  Tippings overskudd. 
dette vil først få effekt for utbetaling i 2010. 
For 2009 vil Røde Kors få utbetalt en delvis 
kompensasjon. denne kompensasjonen og 
andelen Røde Kors kommer til å få gjen-



10

ÅRSRAPPORT 2008

nom tippenøkkelen. er basert på automat-
inntektene i 2001. 

For å kompensere for bortfallet av de frie 
midler inntektene fra Røde Kors Auto-
matene representerte, har Røde Kors lagt 
vekt på å utvikle nye spillkonsepter. Pante-
lotteriet Panto som Røde Kors fikk konse-
sjon til i 2007 kom i gang i 2008. Ved årsslutt 
var det 500 panteautomater der lotteriet 
var i funksjon. Total inntekt per desember 
2008 var 800 000 kroner. 

Ved slutten av 2008 solgte Røde Kors seg ut 
som eier i norske Spill, men fortsetter som 
formål i selskapet.  i 2007 vedtok lands-
styret å kjøpe 500 000 aksjer til 6 kroner pr. 
stk. i Fair Chance Group AS. Bedriften har 
utviklet et konsept der forbrukeren ved å 
kjøpe lodd i kassapunktet, kan vinne hele 

handlekurven. Konseptet fikk en positiv til-
rådning fra lotteritilsynet, og saken  ligger 
nå til videre konsesjonsbehandling hos 
Kirke- og kulturdepartementet. 

Røde Kors har i 2008, gjennom paraply-
organisasjonen Frivillighet norge, fortsatt å 
arbeide for at frivillige organisasjoner fritas 
for momsbelastningen på innkjøp av varer 
og tjenester til den frivillige virksomheten. 
2. desember åpnet Frivillighetsregisteret. 
Ved å være registrert i frivillighetsregisteret 
får Røde Kors’ lokalforeninger tilgang på 
midler fra norsk Tippings Grasrotandel. et 
stort arbeid har derfor vært lagt ned i alle 
organisasjonens ledd for å registrere lokal-
foreningene i Frivillighetsregisteret og for å 
drive aktivt arbeid i lokalsamfunnene for å 
få spillere til å gi Grasrotandelen til sitt lokal 
Røde Kors. 

Faste givere er en annen stabil inntekts-
kilde for Røde Kors. Artistgallen på TV2 i 
april 2008 var viktig i forhold til rekrutter-
ing av faste givere samt god profilering av 
Røde Kors og vårt arbeid.  Totalt fikk Røde 
Kors 8 440 nye faste givere og et kontant-
bidrag på 10 mill. fra Regjeringen i forbin-
delse med Artistgallaen. Pr. 31.12.08 hadde 
Røde Kors 30.184 faste givere. dette er en 
økning på 8 244 givere fra samme tid i 2007. 
næringslivssamarbeid er et annet priori-
tert inntektsområde. i Røde Kors’ arbeid 
opp mot næringslivet er vi opptatt av 
å  synliggjøre hva CSR, Corporate Sosial 
 Responsibility,  er og hvilken positiv effekt 
det kan ha for bedriften å engasjere seg på 
dette  området. næringslivssamarbeidet er 
en viktig inntektskilde for Røde Kors, men 
også en arena og distribusjonskanal for 
å spre humanitære verdier, fremme frivil-
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lighet, kunnskapsoverføring mellom bed-
riftene og Røde Kors og profilere Røde Kors 
og Røde Kors’ aktiviteter. 

inntektene fra næringsliv var for 2008 på kr 
39 millioner kroner. hovedpartnere er: Tine, 
Statoil, Rema 1000, det norske Veritas, Aker 
Solutions og Møllergruppen.

Ved slutten av året hadde Røde Kors 145 566 
betalende medlemmer. dette er en tilbake-
gang på 4 608 medlemmer fra 2007.

økOnOmiske HOveDlinJer
Regnskapet for 2008 viser et underskudd 
på 553 millioner kroner for Foreningen. 
dette underskuddet har to hovedkompo-
nenter: 242 mil lioner kroner var et bud-
sjettert underskudd. Røde Kors har bevisst 
brukt noe av opptjent egenkapital for å 
opprettholde nivået på det humanitære 
arbeidet også i en  periode med lavere 
inntekter. de  humanitære aktivi tetene er i 
hovedsak holdt på samme nivå som i 2007. 

den andre delen av underskuddet  skyldes 
det svake finansmarkedet. inkludert i det 
budsjetterte underskuddet på 242 mil-
lioner kroner var det budsjettert med 
finans inntekter på 120 millioner kroner. 
På grunn av finanskrisen ble netto finans-
avkastning minus 220 millioner kroner, 
altså 340 millioner kroner svakere enn bud-
sjettert.  lavere kostnader enn budsjettert 
på 30 millioner kroner gjør at resultatet blir 
 minus 553 millioner kroner. 

Brutto midler anskaffet til humanitære for-
mål var i 2008 532 millioner kroner. ned-
gangen i inntekter sammenlignet med 
2007 skyldes at det ikke har vært drift av 
spilleautomater i 2008 samt at finans-
inntektene har vært negative. 

Røde Kors hadde i 2008 statsinntekter på 
445 millioner kroner. Av disse var 430 mil-
lioner kroner anskaffet til Røde Kors’ inter-
nasjonale arbeid og 14 millioner kroner til 
Røde Kors’ arbeid i norge. 

det er brukt 110 millioner kroner for å 
 skaffe midler til humanitære formål, noe 

som er en nedgang fra 205 millioner  kroner 
i 2007. dette henger også sammen med 
 avviklingen av automatvirksomheten. 
 Aktivi tetsregnskapet viser at Røde Kors 
brukte 42 millioner kroner til administra-
sjon av organisasjonen. dette utgjør 3,9 
prosent av de 1 085 millioner kroner som 
var det samlede forbruk av midler. det er i 
tillegg fordelt 83 millioner kroner i felles-
kostnader som iKT, regnskap/lønn, service-
torg, eiendom, etc. på de humanitære 
aktivi tetene. 

Røde Kors har i 2008 brukt 933 millioner 
 kroner til formålet – humanitært arbeid. 
dette utgjør nærmere 86 prosent av de 
samlede kostnader. Tilsvarende tall var 79 
prosent i 2007, mens de to årene før det 
igjen viste 68 prosent. Kostnadene er fordelt 
på de fire landsmøtevedtatte hovedmålene 
til Røde Kors i norge. 

Røde Kors har plassert 1 843  millioner 
 kroner i markedsbaserte  finansielle  om   løps  -
midler. Alle plasseringene er i verdipapir-
fond og er sammensatt med hensyn til 
 sikkerhet, risikospredning og likviditet, 
slik at de forvaltes i samsvar med styrets 
vedtatte retningslinjer. landsstyret har 
 vedtatt at alle plasseringer i aksjefond er 
underlagt etiske retningslinjer.

Røde Kors har en bevisst holdning til 
 hvilke selskaper organisasjonen investerer 
i, og samarbeider med miljøer som har en 
etisk profil. dette innebærer en eksklu-
sjon av  selskaper som bryter internasjo-
nale konven sjoner innen menneskeret-
tigheter, arbeidsforhold, barnearbeid, på 
miljø området, og selskaper som bidrar til 
 alvorlige krenkelser av individers rettig-
heter i krig eller konfliktsituasjoner. Videre 
har Røde Kors nulltoleranse i forhold til 
selskaper som investerer i eller produserer 
våpen, tobakk, pornografi og alkohol, og 
det investeres ikke i selskaper som  Statens 
pensjonsfond utland har trukket seg ut 
av. et eksternt selskap foretar to ganger 
i året en kvalitativ gjennomgang av våre 
 investeringer for å sikre at disse er i hen-
hold til våre retningslinjer, og forvalternes 
fondsvedtekter. Plasseringene i obliga-

sjonsfond er valutasikret mot norske kroner, 
mens investeringene i globale aksjefond 
ikke er valutasikret. For å kontrollere risiko 
relativt mot markedet er deler av rente- 
og aksjeporteføljen plassert i indeks- eller 
indeksnær forvaltning. Renteporteføljen 
har moderat kredittrisiko og en god spred-
ning på utstedere og antall papirer. Penge-
markedsfondene hadde en gjennomsnitt-
lig løpetid på 0,23 og obligasjonsfondene 
på 3,37. Røde Kors har tilfredsstillende 
 likviditet og det er ikke besluttet å innføre 
tiltak som endrer likviditetsrisiko. 

Røde Kors har presentert et årsregnskap 
etter aktivitet for 2008 i henhold til regn-
skapsstandard for ideelle organisasjoner. 

netto likviditetsendring gjennom året er 
negativ med 544 millioner kroner mens 
årets aktivitetsresultat er et underskudd på 
553 millioner kroner. differansen  skyldes 
i hovedsak at avskrivninger, reduserte 
 fordringer på datterselskap og tilknyttede 
selskap, samt en økning i kortsiktig gjeld 
er større enn summen av investeringer og 
økte kundefordringer. landsstyret fore-
slår følgende disponering av årets resultat: 
Overføring fra formålskapital med eksternt 
pålagte restriksjoner 56 millioner kroner. 
Overføring fra egenkapital med selvpå-
lagte restriksjoner 53 millioner kroner og 
overføring fra annen formålskapital med 
444 millioner kroner. landsstyret  bekref ter 
at årsregnskapet i samsvar med regn-
skapsloven § 3-3a er avgitt under forutset-
ning om fortsatt drift. 

Røde Kors har, etter at Stortinget vedtok 
en enerett for norsk Tipping til å drive 
 automatvirksomhet, bygget opp en finans-
portefølje. Avkastningen fra denne skal 
gi et vesentlig bidrag av frie midler til det 
humanitære arbeidet hvert år. i 2009 har 
Røde Kors budsjettert med å bruke 120 
 millioner kroner av finansavkastningen. 
Med den reduksjon i verdier som finans-
krisen har gitt, er dette et for høyt uttak til 
at porteføljen har bærekraft over tid. lands-
styret har derfor besluttet å justere uttaket 
til 90 millioner kroner for 2010. For å sikre 
fortsatt bærekraftige uttak i framtiden, 
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Oslo, 24. april 2009

vil størrelsen på uttaket bli vurdert årlig i 
forbindelse med budsjettprosessen. Med 
bakgrunn i dette og usikkerhet knyttet til 
andre inntektskilder har landsstyret ved tatt 
å sette i gang en omstillingsprosess. denne 
prosessen skal gi varige kostnadskutt på 
60 millioner kroner og styrke arbeidet for å 
øke organisasjonens inntekter, slik at bud-
sjettet for 2010 er i balanse.

OrganisasJOn, persOnal Og milJø
det har vært avholdt ni møter i landsstyret 
og 21 møter i landsstyrets Arbeidsutvalg. 
Røde Kors har 48 prosent kvinner i ledende 

stillinger. Forskjeller i lønnsplasseringer 
grunnet kjønn er ikke funnet. Røde Kors 
har et partssammensatt Arbeidsmiljøut-
valg (AMU), hvor også representanter fra 
Bedriftshelsetjenesten deltar. det er valgt 
hovedverneombud og det er verneombud 
i hvert verneområde. Bedriftshelsetjenesten 
er rådgiver i sykefraværsoppfølging og til-
rettelegging av arbeidsplasser. 

Røde Kors har nulltoleranse for korrupsjon, 
misligheter og misbruk. Varsling er en måte 
å rapportere atferd som kan være uetisk, 
ulovlig, ressurssløsende eller som er i strid 

med profesjonelle regler. i 2008 etablerte 
Røde Kors et tiltak for ekstern varsling, som 
et tiltak i Røde Kors sitt antikorrupsjons-
arbeid. i 2008 vedtok styret også rutiner for 
intern varsling. 

Sykefraværet i 2008 var på 4,8 prosent mot 
4,0 prosent i 2007 og 5,0 prosent i 2006. 
Sykefraværet er fordelt på 1,2 prosent kort-
tid og 3,5 prosent langtid. det har i 2008 ikke 
vært  rapportert om alvorlige  arbeidsuhell 
eller ulykker blant ansatte. Virksomheten 
 forurenser ikke det ytre miljø. 

Sven Mollekleiv
President

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

  eva Brennvik Camilla helgesen øyvind Bruflat Tone Sissel Kise

 eva lervåg Gjersvold nils henrik Jenssen Snorre Gundersen Sverre lagerløv

 Bitten linge Ronald Rindestu Roy-André Sørheim ellen Mørch haaland

Ole Jørgen Krohn-nydal
Generalsekretær
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Alle beløp i nOK 1 000

 kOnsern FOrening

 2008 2007  note  2008  2007

   anskaFFelse av miDler

 34 299 29 162 Medlemsinntekter  34 299  29 162 

 444 667 418 123 Tilskudd - offentlig 1 444 667  418 123 

 121 521 4 476 Tilskudd - andre 2 121 521  4 476 

 109 168 129 649 innsamlede midler og gaver 3 107 954  128 620 

   Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:   

 65 421 60 008 - operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4 39 534  32 883 

 12 991 423 930 - aktiviteter som skaper inntekter  3 897  417 258 

 -221 532 86 507 Finans- og investeringsinntekter  -220 295  87 622 

 199 273 Andre inntekter   199  273 

 566 734 1 152 128  BruttO miDler anskaFFet til Humanitære FOrmÅl   531 776  1 118 417 

   FOrBrukte miDler  5, 9, 10, 11

 117 753 211 388 Kostnader til anskaffelse av midler 6 109 803  205 128 

   Kostnader til formålet:

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

 62 991 54 135     1.  internasjonal humanitær rett og Røde Kors-verdier  62 991  54 135 

 464 108 469 142     2.  Beredskap og innsats ved ulykker og katastrofer  464 108  469 142 

 146 397 156 534     3.  helse og omsorg  121 368  126 658 

 284 793 287 675     4.  Utvikle organisasjonen (nasjonalt/internasjonalt)  284 793  287 675 

 42 140 33 680 Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 8 42 105  44 925 

 -28 694 10 363 Resultat fra tilknyttede selskap 13  

 1 089 488 1 222 917  sum   1 085 168  1 187 663 

 -522 754 -70 786  Årets aktivitetsresultat   -553 392  -69 246 

   tillegg/reDuksJOn FOrmÅlskapital

   Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner  -56 081  -42 416

   Formålskapital m/selvpålagte restriksjoner  -52 776  -25 111 

   Annen formålskapital  -444 535  -1 719

   sum DispOnert   -553 392  -69 246 

AKTiViTeTSReGnSKAP
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BAlAnSe PR 31.12

Alle beløp i nOK 1 000

 kOnsern FOrening

 2008 2007  note  2008  2007

   eienDeler

   anleggsmidler

   varige driftsmidler

 326 736   328 456  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 12 276 629  277 112 

 36 038   36 023  driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler 12 31 851  31 706 

 362 774   364 479  sum varige driftsmidler  308 480  308 818 

   Finansielle anleggsmidler 

  0   0  investeringer i datterselsk. og tilknyttede selsk. 13 33 919  26 919 

 3 223   3 148  investeringer i aksjer og obligasjoner 14 3 223  3 148 

 13 383   25 023  Andre langsiktige fordringer 15 46 178  59 794 

 16 606   28 172  sum finansielle anleggsmidler  83 320  89 861 

  379 380   392 650  sum anleggsmidler  391 800  398 679 

   Omløpsmidler   

 31 136   31 430  Varelager 16 30 792  30 996 

 33 829   24 490  Kundefordringer  32 776  22 985 

 4 897   4 478  Andre fordringer 17 4 677  4 315 

 1 843 052   2 085 709  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 18 1 843 052  2 085 709 

 195 075   490 422  Kontanter, bankinnskudd og lignende 19 179 680  481 485 

 2 107 989   2 636 529  sum omløpsmidler  2 090 977 2 625 490 

  2 487 369   3 029 180   sum eienDeler   2 482 777  3 024 169 

   FOrmÅlskapital Og gJelD

   Formålskapital

 260 445   316 527  Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner 20 260 445  316 527 

 307 324   360 100  Formålskapital m/selvpålagte restriksjoner 20 307 324  360 100 

 1 757 601   2 171 498  Annen formålskapital 20 1 759 032  2 203 567 

 2 325 370   2 848 126  sum formålskapital  2 326 801  2 880 194 

 18 672 22 923 langsiktig gjeld 21 18 672  22 923 

   kortsiktig gjeld 

 54 561   53 549  leverandører  52 899  51 407 

 16 540   11 180  Skyldig offentlige avgifter  14 906  9 693 

 31 411   31 674  Ubrukte statsmidler  31 411  31 674 

 40 814   61 727  Annen kortsiktig gjeld 22 38 087  28 278 

 143 327   158 130  kortsiktig gjeld  137 303  121 052 

 161 999   181 053  sum gjeld  155 975  143 975 

 2 487 369   3 029 180   sum FOrmÅlskapital Og gJelD   2 482 777  3 024 169 



ÅRSRAPPORT 2008

15

lAndSSTYReTS GOdKJenninG 
AV ÅRSReGnSKAPeT 2008

Oslo, 24. april 2009

Sven Mollekleiv
President

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

  eva Brennvik Camilla helgesen øyvind Bruflat Tone Sissel Kise

 eva lervåg Gjersvold nils henrik Jenssen Snorre Gundersen Sverre lagerløv

 Bitten linge Ronald Rindestu Roy-André Sørheim ellen Mørch haaland

Ole Jørgen Krohn-nydal
Generalsekretær



ÅRSRAPPORT 2008

16

KOnTAnTSTRøMOPPSTillinG

Alle beløp i nOK 1 000

 kOnsern FOrening

 2008 2007    2008  2007

 -522 754 -70 786 Årets aktivitetsresultat  -553 392 -69 246

   pOster i aktivitetsregnskapet sOm 

   ikke Har Direkte likviDitetseFFekt

 16 819 16 335 + avskrivninger , nedskrivninger og reversering av nedskrivninger  13 925 12 960 

 880 13 740 +/–  tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler  1 062 13 740

 17 699 30 075 ≈ sum  14 987 26 700

   investeringer, avHenDelser Og Finansiering

 -16 861 -22 654 – anskaffelse av andre varige driftsmidler  -15 632 -21 284

 866 6 334 +  salgssum ved avhendelse av andre varige driftsmidler  983 6 325

 -75 -3 044 +/–  netto investering/avhendelse i plasseringer ikke virkelig verdi  -7 075 8 237

  -7 030 –  nye/økte utlån, langsiktige og kortsiktige   -7 006

 11 640  +  tilbakebetaling utlån, langsiktige og kortsiktige  13 616 

  22 276 +  opptak/økning av langsiktig og kortsiktig gjeld   22 276

 -4 251  – tilbakebetaling av langsiktig og kortsiktig gjeld  -4 251 

 -8 681 -4 118 ≈ sum  -12 359 8 548

   anDre enDringer   

 -9 758 58 194 +/–  endringer i kundefordringer, andre fordringer  -10 153 52 440

 -14 803 -136 669 +/– endringer i leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld  16 251 -142 591

 294 1 250 +/–  andre tidsavgrensningsposter  204 1 161

 -24 267 -77 225 ≈ sum  6 302 -88 990

 -538 004 -122 054 sum likviDitetsenDringer gJennOm Året  -544 462 -122 988

 2 576 131 2 698 185 +  likviditetsbeholdning 1.1.  2 567 194 2 690 182

 2 038 127 2 576 131 = likviditetsbeholdning 31.12.  2 022 732 2 567 194

   likviditetsbeholdning inkluderer kontanter, bankinnskudd og finansielle 
   omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi.   
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapsloven av 1998 og god regnskapsskikk.  

norges Røde Kors har fra og med regnskaps-
året 2006 implementert ny regnskapsstandard 
for ideelle organisasjoner. dette har i hovedsak 
medført to vesentlige endringer; gaver/inn-
samlede midler blir inntektsført på mottaks-
tidspunktet og organisasjonen presenterer 
 resultatregnskapet klassifisert basert på aktivitet 
fremfor art. dette gjelder både foreningsregn-
skap og konsernregnskap. enkelte kostnadsarter 
opplyses likevel i note.  

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

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

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

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

Datterselskaper/tilknyttet selskap
datterselskaper og tilknyttede selskaper 
 vurderes etter kostmetoden i foreningsregn-
skapet. investeringen er vurdert til anskaffelses-
kost for aksjene med mindre nedskrivning har 
vært nødvendig. det er foretatt nedskrivning 
til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker 
som ikke kan antas å være forbigående og det 
må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
 nedskrivninger er reversert når grunnlaget for 
nedskrivning ikke lenger er til stede. 

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført 
samme år som det er avsatt i datterselskapet. 
Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt  resultat 
etter kjøpet, representerer den overskytende 
del tilbakebetaling av investert kapital, og 
utdeli ngene er fratrukket investeringens verdi i 
 balansen.

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

klassiFisering av kOstnaDer
i aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i 
tre hovedgrupper; kostnader til anskaffelse av 
midler, kostnader til formålet og administrasjons-
kostnader. det vises til noter 6, 7 og 8 for  nærmere 
spesifikasjon.

klassiFisering Og vurDering 
av eienDeler Og gJelD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til 
varekretsløpet. øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
 balanseføres til nominelt beløp på etablerings-
tidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet 
ikke forventes å være forbigående. langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etabler-
ingstidspunktet.

FOrDringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført 
i balansen til pålydende etter fradrag for avset-
ning til dekning av påregnelig tap.

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

varige DriFtsmiDler Og rettigHeter
Varige driftsmidler og rettigheter balanseføres 
og avskrives lineært over eiendelens for ventede 
levetid. direkte vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet.

markeDsBaserte 
Finansielle OmløpsmiDler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vur-
deres til virkelig verdi på balansedagen. endring 
i virkelig verdi resultatføres som finansinntekt/- 
kostnad. Markedsverdi og kostpris for de ulike 
plasseringene spesifiseres i note til regnskapet. 

pensJOnsFOrpliktelser 
Pensjonsordningen norges Røde Kors har i 
 Statens Pensjonskasse fremstår for de ansatte 
som en såkalt ytelsesplan, dvs. at de har et krav 
på en fremtidig pensjon basert på bl.a. opptjen-
ingstid og lønn på pensjoneringstidspunktet. 
det foreligger dermed for arbeidsgiver i prin-
sippet en forpliktelse overfor de ansatte til å yte 
denne pensjonen. Statens Pensjonskasse har 
ikke tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til at 
det lar seg gjøre å beregne en slik forpliktelse, 
og således behandle ordningen som en ytelses-
plan regnskapsmessig. etter anbefalt praksis i 
norge kan slike pensjonsplaner i dette tilfellet 
 be handles som en tilskuddsplan regnskapsmes-
sig, som i praksis vil si at periodens pensjonskost-
nad er lik periodens tilskudd. 

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

eienDeler Og gJelD 
i utenlanDsk valuta

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

nOTeR
Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norges Røde Kors, 

som er en forening uten økonomisk vinning som formål. Konsernregnskapet omfatter 
datterselskaper som fremkommer av note 13. Årsregnskapet omfatter således 

ikke distrikts- eller lokalforeningene til Norges Røde Kors. Disse er selvstendige organisasjoner 
med selvstendige lover og kontrolleres ikke av Norges Røde Kors.

regnskapsprinsipper
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nOte O - spesielle FOrHOlD

i juni 2003 vedtok Stortinget en ny lotterilov som gir norsk Tipping enerett til drifting av gevinstautomater fra og med 1.1.2005. Som 
følge av dette ble oppstillingstillatelser utstedt i 2004 gitt kun med varighet frem til 31.12.2004.  På bakgrunn av Stortingsvedtaket 
besluttet norges Røde Kors å avvikle virksomheten til Røde Kors Automatene (RKA) på samme tidspunkt.

den 8.12.2004, like før planlagt avvikling, vedtok Kulturdepartement midlertidig å videreføre eksisterende oppstilingstillatelser frem til 
og med 30.06.2005. innføring av monopolet ble senere utsatt inntil saken ble avgjort i eFTA domstolen den 14.03.2007.  Som resultat av 
eFTA domstolens avgjørelse og senere høyesteretts avgjørelse er virksomheten til RKA avviklet pr 30.06.2007.

netto inntektsføring fra automatinntekter var i 2007 kr 332 mill.

Ved slutten av 2008 solgte Røde Kors seg ut som eier i norske Spill, men fortsetter som formål i selskapet.

nOte 1 - OFFentlig tilskuDD

Alle beløp i nOK 1 000 2008 2007

Utenriksdepartementet 371 413 355 801 

norad 59 363 52 980 

Justisdepartementet 4 500 2 440 

Barne, ungd. og familiedepartementet 1 849 2 578 

Fredkorpset 2 216 2 065 

landsrådet for barn og ung.org 1 911 1 946 

integrering og mangfoldsdirektoratet 802 0 

Forsvarsdepartementet 600 0 

Andre  2 013 313 

totalt 444 667 418 123

Tilskuddet  tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene.

nOte 2 - tilskuDD anDre

Alle beløp i nOK 1 000 2008 2007

lotteri- og stiftelsestilsynet 115 868 0

echo 5 353 4 476

Sosial- og helsedirektoratet 300 0

totalt 121 521 4 476

nOte 3 - innsamleDe miDler Og gaver

 FOrening kOnsern

Alle beløp i nOK 1 000 2008  2007 2008  2007

Tsunami 0  8 056  0  8 056 

innsamlinger 14 396  0  14 396  0 

Andre privat 47 892  54 531  47 892  55 263 

Andre bedrift 29 265  26 167  30 124  26 167 

Gaver i form av tjenester og varer 10 712  11 651  10 712  11 651 

Arv 5 689  28 215  5 689  28 215 

investeringsstøtte 0  0  355  297 

sum 107 954  128 620  109 168  129 649 
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nOte 4 - inntekter sOm OppFyller OrganisasJOnens FOrmÅl

Alle beløp i nOK 1 000 FOrening kOnsern

 2008  2007 2008  2007

inntekt fra nettbutikk 4 019 4 855 4 019 4 855

Salg førstehjelp 5 285 5 215 5 285 5 215

Annonseinntekter 562 643 562 643

deltageravgift 3 616 1 888 3 616 1 888

leieinntekter 17 236 13 710 17 236 13 710

Royalty 524 670 524 670

Andelsinntekter/overføringer utenlandsarbeid 5 845 1 177 5 845 1 177

Salgsinntekter primærkunder  0 0 25 887 27 125

Andre inntekter 2 447 4 725 2 447 4 725

Totalt 39 534 32 883 65 421 60 008

nOte 5 - FOrDeling av FelleskOstnaDer

Alle beløp i nOK 1 000

i forbindelse med overgang fra artsbasert til formålsbasert klassifisering i resultatregnskapet (overgang til aktivitetsregnskap) er 
 prinsippet for fordeling av felleskostnadene sentrale.     

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:     

 2008 2007 

Servicetorg/hR 12 130 11 084

eiendomsdrift 20 028 22 560

iKT 37 301 36 025

Regnskap/lønn 13 793 14 638 

sum 83 252 84 307 

Felleskostnader  servicetorg/Hr  eiendom  ikt  regnskap/lønn  sum 

totalt  12 130 20 028 37 301 13 793 83 252 

Kostnader til anskaffelse av midler 1 843 3 043 5 667 2 096 12 649 15,19 %

Kostnader til formålet:       

1.   internasjonal humanitær rett og 

      Røde Kors-verdier 1 167 1 928 3 590 1 327 8 012 9,62 %

2.   Beredskap og innsats ved ulykker 

      og katastrofer 1 831 3 023 5 630 2 082 12 567 15,09 %

3.   helse og omsorg 1 381 2 280 4 247 1 570 9 479 11,39 %

4.   Utvikle organisasjonen 4 525 7 471 13 913 5 145 31 053 37,30 %

Administrasjonskostnader 1 383 2 283 4 253 1 573 9 491 11,40 %

totalt 12 130 20 028 37 301 13 793 83 252 100,00 %
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nOte 6 - kOstnaDer til anskaFFelse av miDler

Alle beløp i nOK 1 000 FOrening kOnsern

 2008  2007  2008  2007

Automatvirksomhet 0 124 466 0 124 466

Produktsalg (førstehjelp m.m.) 7 606 8 246 7 606 8 246

Medlem (verving/pleie) 23 445 10 773 23 445 10 773

innsamling og gaver 56 974 44 564 56 974 44 564

Andre driftskostnader 2 861 4 270 2 861 4 513

Andel felleskostnader 18 917 12 809 18 917 12 809

datterselskap 0 0 7 706 6 017

sum 109 803 205 128 117 509  211 388 

nOte 7 - kOstnaDer til FOrmÅlet

Alle beløp i nOK 1 000

HOveDmÅl 1 – sikre Oppslutning Om røDe kOrs-Bevegelsens verDier Og internasJOnal Humanitær rett

-  Tillitsvalgte og ansatte har kunnskap om Røde Kors’ historie, internasjonal humanitære rett og Røde Kors-prinsippene
-  Ungdom i Røde Kors setter verdier og menneskeverd på dagsordenen i ungdomsmiljøer landet over
-  Vi er tydelige og aktive i samfunnsdebatten lokalt og nasjonalt
-  Røde Kors fremmer kunnskap om internasjonal humanitær rett lokalt og internasjonalt 

  2008  2007

nasjonalt  43 858  34 520

internasjonalt  9 267  11 501

Andel felleskostnader  9 866  8 114

sum  62 991  54 135

HOveDmÅl 2 – vi HJelper nÅr ulykker, nøD Og katastrOFer rammer

-  Rask og effektiv hjelp ved ulykker, konflikter og katastrofer, tilbyr kriseomsorg og bistår i søk etter savnede personer
-  Bistår våre søsterforeninger i land som er hardt rammet av fattigdom, konflikt og naturkatastrofer
-  har planer for og trener på organisasjonens ressursbruk ved ekstraordinære hendelser, og inngår i beredskapsapparatet
-  Styrker vår posisjon innen supplerings-, transport- og profesjonelle ambulansetjenester 

  2008  2007

nasjonalt  62 773  42 076

internasjonalt  402 069  415 766

Andel felleskostnader  14 439  11 300

sum  479 281  469 142

HOveDmÅl 3 – vi yter OmsOrg Og HJelper FOlk til BeDre Helse Og livskvalitet

-  har et mangfold av aktiviteter som gjør norge til et inkluderende, flerkulturelt samfunn
-  deltar i internasjonalt samarbeid for å gi utsatte grupper tilgang til vaksiner, forebygge smittsomme sykdommer og bidra til bedre helse
-  Formidler kunnskap om hiv/aids og seksuelt overførbare infeksjoner, yter hjelp og omsorg og motarbeider stigmatisering
-  Gir mennesker muligheter til å knytte nye sosiale nettverk og få økt sosial kontakt
-  Bidrar til trygge og positive oppvekstmiljøer for barn og unge i storbyer og lokalmiljøer 

  2008  2007

nasjonalt  26 637  37 874

internasjonalt  88 753  79 185

Andel felleskostnader  5 978  9 599

sum  121 368  126 658



ÅRSRAPPORT 2008

21

HOveDmÅl 4 – utvikle OrganisasJOnen - i nOrges røDe kOrs sitt HOveDprOgram OmFatter

-   lokale aktiviteter som er godt organisert
-  Gode opplæringsplaner i alle ledd av organisasjonen. Røde Kors’ verdier inngår som sentral del i all opplæring
-  Flere medlemmer, flere frivillige og flere inntektskilder
-  Sterk og aktiv ungdomsorganisasjon
-  Sterk og enhetlig organisasjon med effektive arbeidsprosesser og gode styringssystemer gjennom samarbeid og avtaler med 
   Røde Kors søsterforeninger i andre land  

  2008  2007

nasjonalt  140 586  154 471

internasjonalt  104 626  101 757

Andel felleskostnader  24 408  31 447

sum  269 620  287 675

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

nOte 8 - aDministrasJOns- Og FOrmÅlsprOsent

Alle beløp i nOK 1 000

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

 2008 2007  2006  2005

Sum adm kostnader 42 105 44 925 46 652 58 202

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

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

Kostnader til formålet 933 260 937 610 945 542 1 036 127

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

Formålsprosent 86,0 % 78,9 % 68,1 % 68,1 % 

det er i 2008 opprettet en enhet for kvalitetssikring og intern revisjon som rapporterer direkte til generalsekretær.   landsmøte holdes 
hvert tredje år, og ble holdt i Tønsberg i oktober 2008. 

norges Røde Kors sendte kr 125,2 mill i kontante bidrag til iFRC og kr 257,9 mill til iCRC,  hvorav hhv 7,5 % og 6,5 % kan brukes til 
 administrasjon, håndtering og oppfølging av prosjektene. 
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nOte 9 - artsinnDeling

Alle beløp i nOK 1 000  2008   2007

Varekostnad  63 450  146 247 

lønnskostnad 

lønninger  119 885  137 407 

lønninger - delegater  17 314  17 469 

Arbeidsgiveravgift  19 912  23 635 

Andre ytelser  23 937  29 147

  181 048  207 658 
 

Avskriving på varige driftsmidler   13 925  12 960 

annen driftskostnad      

Fraktkostnader  6 340  7 643 

Vedlikehold og anskaffelser  19 681  20 310 

Reisekostnader  41 704  35 652 

Salgs/reklamekostnader  50 206  35 314 

innkjøpte tjenester/konsulenter  43 466  43 131 

Kostnader lokaler  13 003  11 629 

Trykksaker, telefon og porto  20 716  16 718 

Gebyrer ifm automatvirksomheten    6 578 

Andre  17 225  9 412

  212 341  186 387 

Kontante bidrag     

Utenlandsaktiviteter  485 592  473 794 

innenlandsaktiviteter  93 793  91 173 

Andre lotteriverdige formål    13 477 

Til Røde Kors lokalforeninger  31 493  38 823 

  610 878  617 267 

Renteinntekter   22 802  27 703 

Verdiendring/avkastning finansielle omløpsmidler  -243 097  59 919 

nedskrivning aksjer/ansvarlig lån  0  3 705 

Rentekostnader  3 526  13 440 

totalt  1 305 463  1 100 042 

godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:  kOnsern                           nOrges røDe kOrs 

Revisortjenester  672  530  

Andre attestasjonstjenester  577  523  

Skatte- og avgiftsrådgivning  70  55  

Andre ikke-revisjonstjenester  149  129 

Alle beløp er eks. mva     

nOte 10 - antall Årsverk
  2008  2007

Antall årsverk - fast ansatte  233  263

Antall årsverk - midlertidig ansatte  16  21

totalt  249  283

norges Røde Kors overtok arbeidsgiveransvaret for ansatte ved 17 distriktskontorer pr. 1.1.2008. distriktskontorene blir fakturert for 
lønnskostnader tilsvarende de personer som jobber på de ulike kontorene, mens lønnskostnadene i foreningsregnskapet reflekterer 
ansatte ved hovedkontoret og daglig ledere på distriktskontorene. Gjennomsnittlig årsverk på distriktskontorene utgjorde hhv 101/22 
fordelt på fast/midlertidig (disse er ikke inkludert i tabellen ovenfor).   
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nOte 11 - ytelser til leDelsen

Alle beløp i nOK 1 000 

ytelser til ledende personer  generalsekretær  lanDsstyret

lønn  944  371

Pensjonsutgifter  14  -

Annen godtgjørelse  113  21

Generalsekretær Trygve nordby fratråtte oktober 2008. Ole Jørgen Krohn-nydal ble konstituert som generalsekretær 
fra samme tidspunkt.

nOte 12 - varige DriFtsmiDler

Alle beløp i nOK 1 000

FOrening   tomter,    total automater,  total

  bygninger,  inventar,  transport-  inventar, utstyr  varige

  fast eiendom  utstyr midler  transportmidler  driftsmidler

Anskaffelseskost pr 1.1.08  313 013  86 661  10 840  97 501  410 514 

Tilgang i året  3 957  4 988  6 687  11 675  15 632 

Avgang i året  -688  -3 087  -1 445  -4 532  -5 220 

Anskaffelseskost 31.12.08  316 282  88 562  16 082  104 644  420 926 

Akkumulerte avskrivninger 1.1.08  35 901  62 362  3 433  65 795  101 696 

Årets ordinære avskrivninger  3 910  8 299  1 716  10 015  13 925 

Akk.avskr. avgang  -158  -1 946  -1 071  -3 017  -3 175 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.08  39 653  68 715  4 078  72 793  112 446 

Bokført verdi 31.12.08  276 629  19 847  12 004  31 851  308 480 

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

det er foretatt lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.

     

     
kOnsern  tomter,    total automater,  total

  bygninger,  inventar,  transport-  inventar, utstyr  varige

  fast eiendom  utstyr midler  transportmidler  driftsmidler

Anskaffelseskost pr 1.1.08  369 390  94 378  12 074  106 452  475 842 

Tilgang i året  4 310  5 595  6 956  12 551  16 861 

Avgang i året  -688  -2 904  -1 445  -4 349  -5 037 

Anskaffelseskost 31.12.08  373 012  97 069  17 585  114 654  487 666 

Akkumulerte avskrivninger 1.1.08  40 934  66 364  4 070  70 429  111 363 

Årets ordinære avskrivninger  5 500  9 473  1 846  11 319  16 819 

Akk.avskr. avgang  -158  -2 061  -1 071  -3 132  -3 290 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.08  46 276  73 776  4 845  78 616  124 892 

Bokført verdi 31.12.08  326 736  23 293  12 740  36 038  362 774 

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

det er foretatt lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. 
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nOte 13 - investering i Datterselskaper Og tilknytteDe selskap

Alle beløp i nOK 1 000       egenkapital- resultat-

 anskaffelses- stemmeandel/ kost- Balanseført Balanseført Balanseført andel andel

selskap år eierandel pris 31.12.08 31.12.07 31.12.06 pr 31.12.08 2008

norges Røde Kors Sentrene AS 2004 100%  13 281   2 000   -     11 281   3 036   1 221 

hausmannsgt. 7, 0186 Oslo        

Røde Kors husene AS 2004 100%  26 919   26 919   26 919   26 919   18 182   -741 

hausmannsgt. 7, 0186 Oslo        

Røde Kors Førstehjelp AS 2008 100%  5 000   5 000   -     -     4 931   -69 

sum     45 200   33 919   26 919   38 200     

nOte 14 - aksJer i anDre selskaper

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

 eierandel kost 31.12.08  31.12.07

aksjer i andre selskaper

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

Aksjer i Ambulanseforum AS 44 % 44  44  44 

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

Annet   164  89 

sum  3 059  3 223  3 148 

nOte 15 - anDre langsiktige FOrDringer

Alle beløp i nOK 1 000 FOrening kOnsern

  2008 2007 2008 2007

andre langsiktige fordringer

Andre langsiktige fordringer  som forfaller senere enn ett år utgjør:           

       lån til datterselskap   32 795   34 771  0 0

       Ansvarlig lån til tilknyttet selskap  0 10 000 0 10 000

       Fordring Voksentoppen Sykehus   6 874  7 684  6 874  7 684

       lån til Røde Kors foreninger - 2.prioritets pantelån   6 509  7 339  6 509  7 339

sum  46 178  59 794  13 383  25 023 

nOte 16 - varelager

Varelager omfatter hovedsakelig beredskapslager.

nOte 17 - anDre FOrDringer

Alle beløp i nOK 1 000 FOrening kOnsern

  2008 2007 2008 2007

andre fordringer 

Påløpte inntekter  1 742 273  1 742  273 

Forskuddsbetalte kostnader  1 600 2 137  1 570  2 300 

Andre kortsiktige fordringer  1 335 1 905  1 585  1 905 

sum   4 677 4 315  4 897  4 478 
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nOte 18 - markeDsBaserte Finansielle OmløpsmiDler

Alle beløp i nOK 1 000   2008  2007

type fond markedsverdi kostpris markedsverdi kostpris

Obligasjonsfond  640 674   655 780   626 636   648 267 

Pengemarkedsfond  383 225   363 433   450 124   428 420 

Aksjefond  819 033   1 001 843   1 008 949   936 498 

Valuta  120   -     

sum  1 843 052   2 021 056   2 085 709   2 013 185 

Røde Kors har plassert 1.843 millioner kroner i markedsbaserte aksjer og obligasjoner. Alle plasseringene er i verdipapirfond og er 
sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og etiske hensyn, i samsvar med styrets vedtatte retningslinjer. 

nOte 19 - kOntanter Og BankinnskuDD

Alle beløp i nOK 1 000   2008  2007

kontanter og bankinnskudd   179 680  481 485 

Av dette er følgende bundet:   

Skattetrekk   10 685  8 333 

Ubenyttede statsmidler  *   31 411  31 674 

sum bundne midler   42 096  40 007 

likvide midler disponibelt for norges røde kors   137 584  441 478 

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

 

nOte 20 - FOrmÅlskapital

Alle beløp i nOK 1 000

FOrening  annen Formålskapital Formålskapital total

 formålskapital selvpålagt restriksjon ekstern restriksjon formålskapital

Formålskapital pr. 01.01.08 2 203 567  360 100  316 527  2 880 194 

Overført fra formålskapital med ekstern restriksjon 

til annen formålskapital 56 081   -56 081  0 

Overført fra formålskapital med intern restriksjon 

til annen formålskapital 52 776  -52 776   0 

Årets resultat -553 392    -553 392 

Formålskapital pr.31.12.08 1 759 032  307 324  260 446  2 326 801 

kOnsern annen Formålskapital Formålskapital total

 formålskapital selvpålagt restriksjon ekstern restriksjon formålskapital

Formålskapital pr. 01.01.08 2 171 498  360 100  316 527  2 848 125 

Overført fra formålskapital med ekstern restriksjon 

til annen formålskapital 56 081   -56 081  0 

Overført fra formålskapital med intern restriksjon 

til annen formålskapital 52 776  -52 776   0 

Årets resultat -522 754    -522 754 

Formålskapital pr.31.12.08 1 757 601  307 324  260 446  2 325 370 
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nOte 21 - annen langsiktig gJelD

Alle beløp i nOK 1 000   2008  2007

Pantelån Voksentoppen Betjeningsboliger   418  537 

Pantelån Voksentoppen Sykehus   7 274  7 684 

   7 692  8 221 

Annen langsiktig gjeld   10 980  14 702 

sum   18 672  22 923 

gjeld sikret ved pant   

Balanseført verdi - Voksentoppen   7 514  11 090 

totalt balanseført verdi for pantsatte eiendommer   7 514  11 090 

nOte 22 - annen kOrtsiktig gJelD

Alle beløp i nOK 1 000  FOrening   kOnsern

 2008  2007  2008  2007

Avsatte feriepenger  17 517   13 108   18 995   14 793 

Påløpte renter på Ud/norad-midler  4 045   4 055   4 045   4 055 

Forskuddsbetalte inntekter  2 626   721   3 881   1 623 

Andel tilknyttet selskap  -     -     -     28 694 

Annen kortsiktig gjeld  13 899   10 394   13 893   12 562 

sum  38 087   28 278   40 814   61 727 
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lanDsstyret 2008 – 2011
President:  Sven Mollekleiv
Visepresident:  linda Motrøen Paulsen
Visepresident:  Svein erik Aasen
Medlemmer:  eva Brennvik
 eva lervåg Gjersvold
 hanne heggdal
 nils henrik Jenssen
 Sverre lagerløv
 Roy-André Sørheim
landsstyrets 
medlemmer fra 
det Sentrale Råd:  Snorre Gundersen
 Tone Sissel Kise
 Bitten linge
 Ronald Rindestu
hjelpekorps: Jahn Petter Berentsen
Omsorg:  ellen Mørch haaland
Ungdom: Camilla helgesen
Ansattes 
representant : øyvind Bruflat
Varamedlem: Trond Midtbøen
Varamedlem: Kåre lunde
Vara fra 
det Sentrale Råd:  Per dæhlen
 Arnt Kristoffersen
 Audun ingvartsen
 Bjørn Berntsberg
Vara, 
Ungdomsrådet: Flemming Roggbif idsøe
 Kaja heidar
Vara, 
hjelpekorps: lars-Otto laukvik
Vara ansattes 
representant: Grete herlofson

kOntrOllutvalget 2005 – 2008
leder Mette Skavnes
nestleder hans Petter Christensen
Medlemmer Karl Audun Fagerli, Pål hauge, erik Råheim
Varamedlemmer Bjørn Valvik, Jan Ove halsøy

generalsekretær
Trygve G nordby (til 08.10.08)
Ole Jørgen Krohn-nydal (fra 08.10.08)

nOrges røDe kOrs’ Høye Beskytter
h.K.h. Kronprinsesse Mette-Marit

æresmeDlem i nOrges røDe kOrs 
– utnevnt av lanDsmøtet 2008
Thorvald Stoltenberg

nOrges røDe kOrs HeDerstegn 2008
Terje Stykket, Buskerud Røde Kors

nOrges røDe kOrs HJelpekOrps 
FOrtJenstmeDalJe 2008
Kjell Andersen, Vågå Røde Kors hjelpekorps
Jahn Petter Berentsen, laksevåg Røde Kors hjelpekorps
Kjell Bergnord, Vågå Røde Kors hjelpekorps
Tor hølmø, Vågå Røde Kors hjelpekorps
lars Otto laukvik, Oslo Røde Kors hjelpekorps 
Birger Martinsen, øystre Slidre Røde Kors hjelpekorps
lars nervik, haugesund Røde Kors hjelpekorps
Unni Sletvold, Redalen Røde Kors hjelpekorps 
Olav Vikheim, Sogndal Røde Kors hjelpekorps

nOrges røDe kOrs FOrtJenstmeDalJe 2008
Rolf endestad, Sogn og Fjordane Røde Kors
Bjarne hellebø, Sogn og Fjordane Røde Kors
irene hummelsund, Bergen Røde Kors
ellen Mørch haaland, Oslo Røde Kors
Arne Kvalen, Sogn og Fjordane Røde Kors
Torbjørn løvland, Troms Røde Kors
Gjertrud Melchior, eidsdal-norddal Røde Kors
Trond Midtbøen, Telemark Røde Kors
linda M Paulsen, Trondheim Røde Kors
Bjørg Ronold, Stavanger Røde Kors
Jon Tønnevold, Aust-Agder Røde Kors

Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo
hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Telefon 22 05 40 00  |  Telefaks 22 05 40 40
www.rodekors.no


