
(tall i tusen) 
ANSKAFFEDE MIDLER Noter 2 017 2 016
Kontingenter, individuelle 562 550
Kollektive medlemskontingenter 4 466 4 249
Sum medlemsinntekter 1 5 028 4 799

Offentlige donorer 790 137 749 803
Andre donorer 56 358 50 515
Sum donorer 2 846 495 800 318

Spill og lotterier 12 240 12 516
Givere 76 667 70 801
Sum innsamlede midler 3 88 907 83 317

Flyktningmottak 52 632 341 974
Andre operasjonelle inntekter 707 1 061
Minehunder 1 611 2 427
Merverdiavgiftskompensasjon mm. 7 528 6 965
Sum aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 62 478 352 427

Annonsesalg - Appell 458 457
Produktsalg - inntekter 2 712 2 998
Sum aktiviteter som skaper inntekter 3 169 3 455

Netto finansposter 2 242 2 221

TOTALT DISPONIBELT FOR FORMÅLET 1 008 319 1 246 537

FORBRUKTE MIDLER

Spill og lotterier 8 911 9 401
Givere 26 198 22 135
Produktsalg - kostnader 1 383 1 500
Sum kostnader til anskaffelse av midler 36 493 33 036

Kostnader til organisasjonens formål
Humanitær nedrustning 414 903 382 153
Gjennoppbygging, mat og nødhjelp 157 409 118 187
Langsiktig utviklingsarbeid 281 399 299 544
Internasjonal solidaritet - innlandsarbeid 4 534 5 783
Flyktningmottak og andre driftsenheter 57 148 272 886
Sykehusdrift og annet helsearbeid 0 719
Førstehjelp og redning 15 189 16 480
Antirasisme 3 206 6 610
Informasjonsarbeid i Norge 7 865 8 970
Ungdoms- og organisasjonsarbeid i Norge 7 666 6 927
Bekkelagstunet 0 517
Sum kostnader til formålet 949 318 1 118 776

Administrasjonskostnader
Administrasjon 41 388 40 274
SUM FORBRUKTE MIDLER 13 1 027 199 1 192 086

AKTIVITETSRESULTAT -18 880 54 451

DISPONERING AV AKTIVITETSRESULTATET
Overføring til/fra FK med eksternt  pålagte restriksjoner -13 588 -25 559

Overføring til/fra FK med selvpålagte restriksjoner -1 090 -1 111
Overføring til/fra annen egenkapital -4 202 81 121
SUM DISPONERING -18 880 54 451

AKTIVITETSREGNSKAP pr. 31.12.17
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(tall i tusen)
EIENDELER Noter 2017 2016
Anleggsmidler
Varige driftsmidler 4 14 552 18 895
Varebeholdning 3 841 0
Pensjonsmidler 11 3 107 2 995
Sum anleggsmidler 21 500 21 890

Omløpsmidler
Fordringer 5 177 904 314 578
Finansielle omløpsmidler 6 19 152 24 095
Bankinnskudd, kontanter og lignende 10 438 147 435 463
Sum omløpsmidler 635 204 774 136
SUM EIENDELER 656 704 796 026

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Annen egenkapital 9 199 213 203 414

Formålskapital med restriksjoner
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 9 14 662 28 250
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 9 23 748 24 838
Sum formålskapital 237 623 256 502

Kortsiktig gjeld
Mottatte midler på ikke avsluttede prosjekter 2 245 691 354 508
Gjeld til prosjektdonorer 7 22 607 23 498
Skyldige renter på mottatte midler 7 850 784
Diverse kreditorer 28 531 47 845
Skyldige offentlige avgifter, feriepenger 26 247 37 673
Avsetninger for forpliktelser 8 95 155 75 216
Sum kortsiktig gjeld 419 081 539 524

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 656 704 796 026

BALANSE pr. 31.12.17



(tall i tusen) 
2017 2016

Årets resultat -18 880 54 451
Avskrivninger 4 862 4 706
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 0
Endring varelager -3 841 0
Endring fordringer 136 674 -16 239
Endring i leverandørgjeld og andre tidsavgrensningsposter -120 555 7 325
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -1 739 50 243

Andre investeringer 4 943 1 307
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 42 185
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -561 -5 474
Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 4 423 -3 982

Disponering av fonds 0 0
Endring kassekreditt 0 0
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0

Netto endring kontantstrøm 2 684 46 261
Beholdning bankinnskudd og kontanter 01.01 435 463 389 202
Beholdning pr. 31.12 438 147 435 463

KONTANTSTRØMOPPSTILLING pr. 31.12.17



(I alle tabeller er tallene medtatt i hele tusen, i teksten for øvrig er hele tall medtatt) 

NOTE 1 
Regnskapsprinsipper:  
Årsregnskapet for Norsk Folkehjelp består av følgende 
• Aktivitetsregnskap
• Balanse
• Kontantstrømoppstilling
• Noter  

Årsregnskapet, som er utarbeidet av organisasjonens styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjons-
beretningen.

Grunnleggende prinsipper – vurdering og klassifisering – andre forhold 
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk, herunder Foreløpig Norsk RegnskapsStandard/God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner pr. november 2008. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens opptjente 
ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. Den nødvendige spesifise-
ringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. 

Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktig-
het. De grunnleggende prinsippene om transaksjon, opptjening og sammenstilling er fraveket etter RL § 4-1, 3. ledd, der det kan 
anses som god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt 
for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan 
framkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Generelle prinsipper
Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Vurdering av 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt 
framtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader.

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Vurdering av anleggsmidler skjer i utgangspunktet til  
anskaffelseskost.

Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom normal omsetningsverdi faller under balanseført verdi på balansetidspunktet,  
skrives anleggsmiddelet ned.

Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert neden  for. 
Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realite-
ter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. 

Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter 
Inntektsføringstidspunkt/opptjening
Inntekt resultatføres når den er opptjent. For inntekter der det ikke skal gis en motytelse, for eksempel gaver og innsamlede midler, 
regnes denne som opptjent når følgende tre kriterier er oppfylt:  
1. Organisasjonen må ha juridisk rett til inntekten.
2. Det må være rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt .
3. Inntekten må kunne måles med tilstrekkelig pålitelighet.

Medlemsinntekter
Organisasjonen mottar brutto kontingent fra medlemmene, 75 prosent av medlemsinntektene blir overført til regionene- og lokal-
lagene. Norsk Folkehjelps andel er presentert netto i aktivitetsregnskapet  

Mottatt fra donorer
Tilskudd til dekning av kostnader inntektsføres brutto. Der kriteriene for inntektsføring ikke er oppfylt, er tilskuddet ført opp som gjeld på 
egen linje i balansen. Tilskuddet regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Vesentlige tilskudd der det ikke er mulig å estimere 
en reell markedsverdi, er opplyst i note. Ubrukte prosjektmidler føres som gjeld til donor ved prosjektslutt.  

NOTER TIL REGNSKAPET



Sponsormidler
Sponsorinntekter periodiseres i takt med de motytelser som er avtalt. Der det ikke er mulig å foreta en pålitelig måling av  
motytelsen, benyttes lineær opptjening som en praktisk tilnærming. 

Lotteriinntekter 
Lotteriinntekter inntektsføres brutto. Kostnadene forbundet med lotterier, premier og salgskostnader føres under kostnader til 
anskaffelse av midler.

Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med den aktiviteten som forbruker kostnaden. Dette gjelder både kostnader 
til å skaffe midler og til å realisere formålet. Utgifter som ikke kan henføres direkte til aktiviteter, kostnadsføres når de påløper.  

TV-aksjonen 2011 
Norsk Folkehjelp gjennomførte TV-aksjonen for 2011, en landsomfattende innsamlingsaksjon i regi av NRK. De innsamlede midlene 
ble inntektsført i sin helhet og balanseført som formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner. Midlene skal benyttes over fem 
år. Årlig forbruk føres over resultatet og reduserer formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner. Ubrukte midler etter femårs-
perioden (2012-2016) er godkjent for bruk i 2017. 

Skatt 
Organisasjonen har ingen aktiviteter som medfører skatteplikt. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig 
dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over 15 000 kroner. Varige driftsmidler anskaffet til gjennom-
føring av prosjekter i utlandet kostnadsføres på anskaffelsestidspunktet og belastes de enkelte prosjektene i overensstemmelse med 
tilsagn fra donorer.

Dersom bruksverdi og gjenanskaffelseskost er lavere enn balanseført verdi på balansetidspunktet, skrives driftsmiddelet ned til virke-
lig verdi. Der omsetningsverdi er vanskelig å fastsette, benyttes gjenanskaffelseskost fratrukket avskrivninger som virkelig verdi. Der 
grunnlaget for nedskrivningen er falt bort, reverseres nedskrivningen. Nedskrivning og evt reversering av nedskrivning føres på samme 
linje i aktivitetsregnskapet. Nedskrivningene er klassifisert som administrasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til en aktivitet.  

Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes beregnede levetid med utgangspunkt i historisk kostpris fratrukket 
estimert utrangeringsverdi. Avskrivningene er klassifisert som administrasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til et prosjekt.

Leasing
For leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing) behandles leiebetalingene som driftskostnader. Leiekostnadene er  
klassifisert som administrasjonskostnader der de ikke kan knyttes direkte til et prosjekt. 

Finansielle investeringer og fordringer
Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi dersom 
disse er notert på børs eller administrert av en profesjonell kapitalforvalter, samt at virkelig verdi av investeringene kan måles pålitelig. 
Resultatet (avkastning og verdiendring) fra slike investeringer er klassifisert som finans- og investeringsinntekter. Fordringer i balansen er 
oppført til virkelig verdi.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad er
Årlig kostnad blir belastet lønn og sosiale kostnader. Norsk Folkehjelp har ingen forpliktelser ut over å innbetale premie til Statens 
Pensjonskasse. Fond i Sparebank1 Livsforsikring, jfr note 11, brukes til å dekke gjenværende forpliktelser overfor tidligere og nå- 
værende medlemmer av den gamle avtalen og er ikke medtatt i regnskapet. 

Tre personer mottar penger fra dette premiefondet. Premiefondet er ansett tilstrekkelig til å dekke framtidige forpliktelser og er 
derfor ikke balanseført.

Norsk Folkehjelp har i tillegg en pensjonsforpliktelse hos KLP for tidligere ansatte ved Kure Epilepsisenter. Pensjonsordningen er 
ytelsesbasert og behandles i henhold til NRS for pensjonskostnader. Pensjonsmidler bokføres til estimert verdi 31.12.17 jf.oppgave 
fra livsforsikringsselskapet, og blir korrigert årlig. 



Eiendeler i fremmed valuta/agio
Eiendeler i fremmed valuta er relatert til spesifikke prosjekter, og agio/disagio blir så langt det er mulig inntektsført/kostnadsført 
løpende på de respektive prosjektene. Beholdningen ved årets slutt vurderes til balansedagens kurs, og eventuell agio/disagio blir 
enten inntektsført/kostnadsført på prosjekt eller medtatt i resultatregnskapet under finansinntekter/kostnader.  

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likviditetsbeholdning omfatter kontanter, bankinnskudd og 
rentefond som er vurdert til virkelig verdi. 

NOTE 2 
Følgende donorer har bidratt

2 017 2 016
Ubenyttede  

tilskudd  
pr 1.1.2017

Tilskudd 2017 Ubenyttede 
tilskudd pr. 
31.12.2017

Inntektsført 
tilskudd/

forbruk
BUFDIR, fordelingsutvalget, ungdomsarbeid -   636  24  644 
Norad  19 228 171 154  17 280  169 298 
Utenriksdepartementet  124 831 263 337  83 702  265 189 
Andre norske offentlige organisasjoner  2 243  13 397  2 587  16 098 
Sum norske  146 302  448 524  103 592  451 229 

USAID  3 127  36 133  13 816  36 054 
US Department of state  111 506  109 908  63 433  143 484 
EU  24 957  17 275  25 140  34 816 
Det svenske utenriksdepartementet  25 948  16 227  16 486  25 736 
England (DFID)  (2 206)  51 938  2 504  24 882 
Andre land  26 991  17 321  18 844  34 362 
Sum internasjonale  190 323  248 803  140 223  299 334 
Sum offentlige donorer  336 626  697 326  243 815  750 563 

Andre organisasjoner  4 753  20 769  1 045  31 814 
FN  13 129  19 583  831  17 941 
Sum andre donorer  17 882  40 352  1 876  49 755 

Sum tilskudd donorer  354 508  737 679  245 692  800 318 

Inntektsførte tilskudd/forbruk  846 495  800 318 

Donormidlene må brukes i henhold til bevilgning.



NOTE 3  
Følgende givere har bidratt 2017 2016

Private 42 613 33 779
Bedrifter 5 839 8 703
Fagbevegelsen 13 509 13 612
Norsk Tipping, bidrag tippemidler 14 707 14 707
Sum givere 76 667 70 801

Spill og lotterier 2017 2016

Landslotteri 12 240 12 516
Sum Spill og lotterier 12 240 12 516

Sum innsamlede midler 88 907 83 317

NOTE 4 
Spesifikasjon av varige driftsmidler

Tomter og bygg Inventar IT-utstyr Programvare Kjøretøy Andre driftsmidler Totalt
Anskaffelseskost 17 438 16 823 6 357 22 155 1 273 2 274 66 320
Tilgang 0 52 0 509 0 0 561
Avgang 0 0 0 0 42 0 42
UB anskaffelseskost 17 438 16 874 6 357 22 664 1 232 2 274 66 839

IB akkumulerte avskrivninger 5 746 14 914 5 822 17 711 957 2 274 47 425
Årets avskrivninger 2 693 476 264 1 299 130 0 4 862
Akk. avskrivninger solgte driftsmidler 0 0 0 0 0 0 0
UB akkumulerte avskrivninger 8 439 15 389 6 086 19 010 1 088 2 274 52 287
Bokført verdi 31.12.16 8 999 1 485 270 3 654 144 0 14 552

Driftsmidlene har en avskrivningsperiode på 3-5 år. Tomter avskrives ikke. Norsk Folkehjelp har leasingavtale på leie av  
kopimaskiner. Avtalene er vurdert som operasjonell leasing, og de totale leieutgiftene er kostnadsført direkte under  
driftskostnader.

Norsk Folkehjelp startet i 2013 bygging av nytt kontorbygg i Sør-Sudan. Påløpte kostnader pr. 31.12.13 er kostnadsført i 2013. 

Avskrives over seks år. 

Kostnader i 2014 og 2015 er aktivert. 

Norsk Folkehjelp besitter leieavtaler på våre flyktningmottak. Varigheten av disse tilsvarer varigheten på vår driftsavtale med UDI 
med 1-3 mnd. oppsigelsetid. 

NOTE 5
Kortsiktige fordringer 2017 2016

Donorer internasjonale prosjekter 153 781 272 115
Andre fordringer 24 124 42 464
Sum 177 904 314 579

Det er ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.  Fordringer på donor gjelder i hovedsak mottatte 
tilsagn på igangværende prosjekter. I den grad midlene ikke er forbrukt, er de også ført opp på gjeldssiden av balansen under 
posten Mottatte midler på ikke avsluttede prosjekter. 



NOTE 6 
Finansielle omløpsmidler 2017 2016

Verdi 01.01 3 167 4 808
Kjøp 0 0
Salg 412 1 609
Avkastning 161 -32
Verdi 31.12 2 916 3 167

Pengemarkedsfond 16 237 20 594
Finansielle omløpsmidler 19 152 23 761

NOTE 7 
Gjeld til prosjektdonorer 
Av ulike årsaker er ikke alle donormidler benyttet på enkelte prosjekter. Dette er midler som skal tilbakebetales til donor i henhold 
til kontrakt. 

Skyldige renter på mottatte midler 
Opptjente renter på bevilgede midler fra donor som i hht. avtale skal tilbakebetales. 

NOTE 8
Avsetninger til forpliktelser 2017 2016

Avsetninger for sluttvederlagsordninger ved utekontorene (se note 11) 52 307 43 382
Andre avsetninger 37 672 25 100
Avsetning til prosjektrevisjon 5 177 6 734
Sum avsetninger til forpliktelser 95 155 75 216

NOTE 9 
Netto bevegelse i formålskapitalen (FK) B 01.01. Tilgang Benyttet UB 31.12. Netto endring 

Annen egenkapital 203 415 4 202 199 213 -4 202
FK med eksternt pålagte restriksjoner 1) 28 250 5 942 19 530 14 662 -13 588
FK med selvpålagte restriksjoner 2) 24 838 240 1 329 23 748 -1 090
Sum 256 503 6 182 25 061 237 623 -18 880

1) Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner inkluderer midler fra TV-aksjonen for 2011, en landsomfattende innsam-
lingsaksjon i regi av NRK.

Midlene skal benyttes over en femårsperiode fra og med 2012.  Innsamlede midler fra TV-aksjonen ble inntektsført i sin helhet. 

Effekten i regnskapet blir at forbrukte midler blir høyere enn anskaffede midler og at residualen av forbrukte midler til formålet 
tas av balanseført formålskapital knyttet til TV-aksjonen. 

Resterende formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner er knyttet til ulike andre formål, i hovedsak innsamlede midler til 
Norsk Folkehjelps arbeid knyttet til Syria (ca. 10 mill.). 

TV-aksjonen 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

IB TV-aksjonen 0 -172 186 263 140 288 104 872 58 810 31 729 6 064
Innsamlede midler 220 162 594 11 4 0 0 0 220 771
Renteinntekter 0 944 4 231 2 566 1 871 546 354 51 10 563
Benyttet 172 34 671 50 800 37 993 47 937 27 627 26 019 6 115 231 334
UB TV-aksjonen -172 186 263 140 288 104 872 58 810 31 729 6 064 0 0

Ubrukte midler etter femårsperioden (2012-2016) var godkjent for bruk i 2017. 



2) Spesifikasjon av formålskapital med selvpålagte restriksjoner:

IB 01.01. Tilgang Benyttet UB 31.12. Netto endring
Innsamlede midler 5 039 0 0 5 039 0
Avsetning mottak 1 800 0 1 200 600 -1 200
Furumo/Løren 16 899 240 129 17 009 110
Gave Norsk Hydro 1 100 0 0 1 100 0

24 838 240 1 329 23 748 -1 090

Innsamlede midler er gaver som ikke er øremerket en spesiell oppgave. Norsk Folkehjelp har likevel bestemt at disse midlene skal 
benyttes til prosjektarbeid. 

Gave fra Norsk Hydro på 10 millioner kroner ble opprinnelig gitt i 2005 . Norsk Folkehjelp har bestemt at styret er bevilgnings- 
organ for Norsk Hydro-midlene. Det ble ikke benyttet midler i 2017, og det gjenstår da 1,1 millioner kroner. 

Avsetning mottak er avsetning for kostnader knyttet til framtidig avvikling av flyktningmottak. 

Furumo/Løren-fondets avkastning skal brukes til beste for yrkeshemmede og andre utsatte grupper, med sikte på å bedre deres 
livssituasjon og mulighet for å delta i arbeidslivet. Avkastningen kan også brukes på holdningsskapende arbeid. 

NOTE 10
Bankinnskudd, kontanter og lignende 2017 2016

Skattetrekk trukket fra ansatte 6 767 9 155
Sum sperrede bankinskudd 10 630 9 155

Andre bundne midler som ikke er på sperret konto 122 659 170 298
Andre bundne midler som er på konti i utlandet 64 322 57 020
Totale bundne midler 186 982 227 318

Frie midler 240 535 198 990
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 438 147 435 463

Bundne midler er midler som skal benyttes ihht. donors bevilgning. Ubenyttede midler må betales tilbake til donor. 

NOTE 11 
Pensjon og andre forpliktelser overfor ansatte 2017 2016

Premiefond 100 100
Sum pensjon og andre forpliktelser 100 100

Lønnskostnader

Lønnskostnader vedr. alle uteansatte 245 287 242 316

Lønnskostnader vedr. mottak og prosjekter i Norge 28 791 110 777
Lønnskostnader ved hovedkontoret og regionskontorene 55 437 53 042
Arbeidsgiveravgift 13 841 24 593

Pensjonskostnader 2 898 4 768

Andre ytelser 95 984 83 619
Sum lønnskostnader 442 237 519 115

Pr. 31.12 var det fra hovedkontoret lønnet 122 årsverk ved hovedadministrasjonen og regionskontorene i Norge, 21 ved flyktning-
mottakene og 93 på kontrakt ved utestasjonene. Ca. 2000 lokalt ansatte ble lønnet fra utekontorene. 



Pensjoner 
Organisasjonen har 182 ansatte som omfattes av reglene om obligatorisk tjenestepensjon, Statens Pensjonskasse.       
Norsk Folkehjelp har en pensjonsordning for tidligere ansatte ved Kure Epilepsisenter som omfatter 26 personer. Denne ytelses-
basert ordningen er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelse fra 
folketrygden. Forpliktelsen er dekket via en kollektiv pensjonsavtale i Kommunal Landspensjonskasse/Gjensidige Forsikring.  

Pensjonsmidler/-forpliktelse 2017 2016

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 25 880 26 708
Pensjonsmidler 22 969 22 909
Netto forpliktelse før arbeidgiveravgift 2 910 3 800
Arbeidsgiveravgift 411 536
Brutto påløpt forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift 26 290 27 245
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift 3 320 4 335
Ikke resultatført estimatavvik ekskl. arbeidsgiveravgift -5 768 -6 546
Ikke resultatført estimatavvik arbeidsgiveravgift -659 -784
Balanseført netto midler/forpliktelse etter arbeidsgiveravgift  -3 107 -2 995

Pensjonsmidler/-forpliktelse
Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %

Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,50 %
Forventet G-regulering 2,25 % 2,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 3,60 %

Avsetning til sluttvederlag ved utekontorene 
Inkludert i de totale lønnskostnadene er avsetning til sluttvederlag ved utekontor hvor dette er lovpålagt. Det er forskjellig praksis ved 
de enkelte utekontorene, og det er programlandets bestemmelser om sluttvederlag, der disse foreligger, som er retningsgivende.
Norsk Folkehjelp har estimert den framtidige forpliktelsen, og har i samarbeid med donor en plan for avsetninger til sluttvederlag.  

. 
Honorar/lønn til styremedlemmer og generalsekretær 
Det ble i 2017 ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Total lønn for 2017 utbetalt til generalsekretær var 914 475 kroner, mens andre 
ytelser totalt var 4884 kroner. Generalsekretæren deltar i Norsk Folkehjelps ordinære pensjonsordning. og mottar ingen annen form 
for godgjørelse enn ordinær lønn. Arbeidsgivers andel av pensjon var 21 516 kroner. Norsk Folkehjelp har ingen forpliktelser til å gi 
vederlag til generalsekretær ved opphør eller endring i ansettelsesforholdet. 

Revisor
Avtalt honorar for årsrevisjon av Norsk Folkehjelp er 407 000 kroner. Donorer stiller krav om særattestasjon til alle prosjekter. For 
prosjektrevisjon i Norge og ved våre utekontorer er det kostnadsført 7,6 millioner kroner. Alle beløp er inkl. mva. Honoraret gjelder 
også andre revisorer enn vår konsernrevisor EY AS. 

NOTE 12 
Finansposter 2017 2016

Renteinntekter 1 171 1861
Avkastning aksjer/andeler 161 -32
Annet 910 392
Sum finansposter 2 242 2 221



NOTE 13 
Driftskostnader etter art 2017 2016

Lønnskostnader 442 237 519 115
Overført til samarbeidspartnere i prosjektland 237 797 212 953
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 862 4 706
Annen driftskostnad 342 302 448 347
Sum driftskostnader 1 027 198 1 185 121

NOTE 14
Administrasjonsprosent og formålsprosent 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Administrasjonskostnader1) 4,0 % 3,4 % 3,5 % 3,7 % 4,2 % 3,7 % 2,9 %
Kostnader til formålet 2) 92,4 % 93,8 % 93,2 % 92,5 % 92,2 % 92,6 % 90,0 %
Innsamlingsprosent 3) 59,0 % 60,4 % 68,0 % 65,0 % 67,5 % 66,8 % 68,0 %

1) Administrasjonskostnadene beregnes slik: Administrasjonskostnader/sum forbrukte midler. 
2) Kostnader til formålet beregnes slik: Sum kostnader til formålet/sum forbrukte midler.
3) Innsamlingsprosenten beregnes slik: Netto givere/brutto givere.
Administrasjonskostnadene inkluderer 16,0 millioner kroner utbetalt forlik med United States Department of Justice. Se nærmere
forklaring i årsrapporten.

Kostnader er i størst mulig grad henført til den aktivitet de hører til. Kostnader som f.eks. husleie, IKT, forsikringer og inventar som tilhører 
mer enn én aktivitet fordeles på aktivitetene etter årsverk og volum. Disse kostnadene var i 2017 på 20,4 millioner kroner. Etter fore- 
løpig regnskapsstandard for ideelle organisasjoner er kostnader til administrasjon de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, 
og som ikke kan henføres direkte til bestemte aktiviteter. Administrasjon inkluderer blant annet kostnader i hovedadministrasjonen i 
Norge knyttet til styret, generalsekretær og dennes stab, HR, økonomi og regnskap, og var i 2017 på 41,4 millioner kroner.  

NOTE 15
Nærstående parter
For Norsk Folkehjelp defineres begrepet nærstående parter kun å omfatte styret, ledelsen og øvrige ansatte, samt fagorganisasjoner 
tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge. I 2017 mottok Norsk Folkehjelp 13,5 millioner kroner fra fagorganisasjoner tilknyttet Lands- 
organisasjonen i Norge. Fra de andre nærstående partene har det ikke vært transaksjoner som er relevante i denne sammenheng.  

Oslo, 1. juni 2018

Gerd Kristiansen Elin Skovly Atle Høie Line Hoaas
Styreleder 1. nestleder 2. nestleder Region Nord

Stein Guldbrandsen Arild Berentzen Kristian Pettersen Stine Antonsen 
Fagforbundet Region Midt-Norge Region Sør-Vest Region Sør-Øst 

Hilde Iren Dahle Jorge Dahl Live Kummen Philip Rynning Coker
Region Øst Region Vest Sentralt Sanitetsutvalg Solidaritetsungdom 

Camilla Lillevold-Øverås Per Øivind Eriksen Mildrid Kvisvik  Dag-Einar Sivertsen 
Ansattvalgt Ansattvalgt FO  NTF 

Håkon Knudsen Henriette Killi Westhrin 
 Sanitetsungdom Generalsekretær



Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Nasjonalt og internasjonalt arbeider Norsk Folkehjelp for 
å bedre levekår for utsatte grupper og bidra til et mer rettferdig samfunn.

Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon med fire hovedinnsatsområder: 
(a) Redningstjeneste og førstehjelp (b) Inkluderings- og flyktningarbeid
(c) Mine- og eksplosivarbeid (d) Utvikling og humanitært samarbeid

Arbeidet er organisert under to kjerneområder: 
• Vern om liv og helse
• Rettferdig fordeling av makt og ressurser

En stor del av virksomheten i Norge er basert på medlemmenes frivillige innsats. Redningstjeneste og førstehjelp er et viktig frivillig 
samfunnsengasjement i den nasjonale beredskapen. Nasjonalt er Norsk Folkehjelp også engasjert i flyktning- og integreringsarbeid 
og internasjonalt solidaritetsarbeid. Internasjonalt var Norsk Folkehjelp pr. 31.12.2017 engasjert i 35 land i Europa, Midtøsten, Asia, 
Afrika og Latin-Amerika og er i dag en av verdens største organisasjoner innenfor rydding av klasebomber og miner. 

I   ORGANISASJONEN

Medlemmer og lokallag
Ved årsskiftet talte organisasjonen 12 339 medlemmer fordelt på 111 lag. 2627 medlemmer var under 26 år (tellende medlemmer 
for utmåling av støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet). 

En prioritert oppgave gjennom hele året har vært å opprette nye lokallag, etter vedtak i styret. 

Det er etablert eller reetablert til sammen tre nye lag i 2017. Dette er Norsk Folkehjelp Hå, Norsk Folkehjelp Løren og omegn og 
Norsk Folkehjelp Orkanger.

Medlemsvekst
Høsten 2017 ble arbeidet med medlemsvekst intensivert. I løpet av årets tre siste måneder kom det 900 nye medlemmer til organi-
sasjonen. Totalt sett for året 2017 ble det en netto medlemsvekst på fire prosent. Det har blitt jobbet med nasjonale, regionale og 
lokale aktiviteter for å øke medlemsmassen. Arbeidet fortsetter inn i 2018. 

Styrets sammensetning og arbeid
Pr. 31.12.2017 hadde styret denne sammensetningen:

Styreleder Gerd Kristiansen
1. nestleder Elin Skovly
2. nestleder Atle Høie
Region Nord Line Hoaas 
Region Midt-Norge Poyan Renani
Region Vest Jorge Alex Dahl
Region Sør-Vest Kristian Pettersen

Region Sør-Øst  Stine Antonsen
Region Øst  Hilde Iren Dahle
Sentralt sanitetsutvalg Live Kummen
Solidaritetsungdom Philip Rynning Coker
Sanitetsungdom Håkon Førre Knudsen
Ansatt Camilla Lillevold-Øverås
Ansatt Per Øivind Eriksen

Kollektive medlemmer
Fellesorganisasjonen  Mimmi Kvisvik
Transportarbeiderforbundet  Dag Einar Sivertsen
Fagforbundet Stein Guldbrandsen

Styret har avholdt fire møter i 2017, og kontrollkomiteen har avholdt fire møter. I tillegg har det i alt vært 11 møter i arbeidsutvalget, 
som består av styrets leder og to nestledere.

Norsk Folkehjelp avholder landsmøte hvert fjerde år.

Administrasjonen
Norsk Folkehjelp har hovedkontor i Oslo. Henriette Killi Westhrin ble ansatt som ny generalsekretær etter vedtak i styret  
2. desember 2016, og tiltrådte stillingen i januar 2017.

STYRETS BERETNING 2017



II   RESULTATET FOR 2017 

Økonomiske hovedlinjer 
Styret har utarbeidet regnskapet for 2017 med forutsetning om at organisasjonens drift vil fortsette. 

Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norsk Folkehjelp, som er en forening uten økonomisk vinning som formål. 
Årsregnskapet reflekterer ikke lokallagsregnskapene. Årets aktivitetsresultat er på -18,9 millioner kroner mot 54,5 millioner kroner 
i 2016. Anskaffede midler siste år var 1008 millioner kroner mot 1246,5 millioner kroner i 2016. 

Aktivitetsresultatet på -18,9 millioner kroner blir disponert som følger: -13,6 millioner kroner fra formålskapital med eksternt pålagte 
restriksjoner, -1,1 millioner kroner fra formålskapital med internt pålagte restriksjoner, og -4,2 millioner kroner fra annen egenkapi-
tal. Pr. 31.12.2017 utgjør den totale formålskapitalen 237,6 millioner kroner, mot 256,5 millioner kroner i 2016. Annen egenkapital 
utgjorde pr. 31.12.2017 199,2 millioner kroner, mot 203,4 millioner kroner i 2016.

Forlik med amerikanske myndigheter 
Høsten 2017 mottok Norsk Folkehjelp informasjon fra amerikanske myndigheter om at vi var under etterforskning for brudd på en 
avtale. Vi hadde da siden slutten av februar vært i en prosess med amerikanske myndigheter om å framskaffe all den dokumenta-
sjon på vårt arbeid som våre amerikanske donorer etterspurte i saken. 

Bakgrunnen for saken var at Norsk Folkehjelp signerte en nødhjelpskontrakt for Sør-Sudan med det amerikanske byrået for inter- 
nasjonal utvikling, USAID, i 2012. I tilknytning til denne signerte vi også en erklæring om at vi de ti siste årene ikke hadde samarbeid, 
tilknytning eller ga støtte til personer, organisasjoner eller stater som befant seg på USAs forbudslister. I løpet av denne tiårsperio-
den bisto Norsk Folkehjelp Norsk Hydro med assistanse med eksplosivrydding i tilknytning til et seismikkprosjekt i Iran, og en av 
Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner gjennomførte kurs i menneskerettigheter og demokrati for ungdom i Gaza. Prosjektene 
var finansiert og støttet av henholdsvis Norsk Hydro og Norad. Ingen av prosjektene ble finansiert av USAID. 

USAIDs kontrollorgan, OIG, mente at Norsk Folkehjelp ved å signere erklæringen hadde brutt loven som forbyr uriktige erklæringer 
(False Claims Act) og anmeldte forholdet til statsadvokaten i New York. Norsk Folkehjelps fortolkning av denne erklæringen var at 
den gjaldt kun land og prosjekter der USAIDs midler ble brukt. Saken er basert på en varsling som ble levert i 2015 fra TZAC Inc 
(The Zionist Advocacy Center). TZAC er en enmannsorganisasjon drevet av den New York-baserte advokaten og Israel-aktivisten 
Davis Abrams. 

Norsk Folkehjelp inngikk den 3. april 2018 et forlik med amerikanske myndigheter som innebærer at Norsk Folkehjelp skal betale  
2 025 000 USD for uaktsomt å ha brutt med et vilkår i en avtale inngått med USAID i 2012. Dette utgjør ca. 16 millioner norske 
kroner. Norsk Folkehjelp aksepterte å betale forliksbeløpet for å avslutte saken. Det ble vurdert at det ville være for kostbart og tid- 
krevende å ta saken inn for det amerikanske rettsapparatet.

III   VIRKSOMHETEN
Norsk Folkehjelps kjernevirksomhet er, som nevnt innledningsvis, delt i to hovedområder: Rettferdig fordeling av makt og ressurser 
og vern om liv og helse. Innenfor rammen av disse to kjerneområdene arbeides det både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt
Inkluderings- og flyktningarbeid  Se resultatrapport side 8 
Førstehjelp og redningstjeneste Se resultatrapport side 11
Nasjonal og internasjonal solidaritet Se resultatrapport side 15

Internasjonalt
Demokratisering og rettferdig fordeling Se resultatrapport side 17
Humanitær nedrustning Se resultatrapport side 20
Antikorrupsjon og varslinger Se resultatrapport side 22



IV   PERSONAL, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Det er en nedgang i antall ansatte i Norge som i all hovedsak skyldes nedleggelse av mottak. Ved utgangen av 2017 hadde Norsk 
Folkehjelp ca. 2300 ansatte, hvorav 143 ansatte ved hovedadministrasjonen og regionskontorer, 26 ansatte ved flyktningmottak, 
93 ansatte i utlandet på kontrakt fra Oslo og omtrent 2000 lokalt ansatte i prosjektene internasjonalt.

Sykefraværet var i 2017 på 3,9 prosent, en nedgang på en halv prosent i forhold til året før. Sykefraværet for kvinner var på 5,37 
prosent, mens det for menn var 2,01 prosent.

Det har ikke blitt rapportert inn alvorlige skader eller ulykker på ansatte i Norge i løpet av 2017. Humanitær nedrustning har rappor-
tert inn tre ulykker i løpet av 2017 – alle tilknyttet rydding av miner og klasebomber. To av ulykkene skjedde i Libanon og en i Tadsji-
kistan. Ingen av dem medførte tap av liv.

Norsk Folkehjelp skrev kontrakt med International SOS (ISOS), som erstatter avtalen med SOS International (alarmsentralen til Euro-
peiske). Gjennom samarbeidet med ISOS får Norsk Folkehjelp tilgang til omfattende informasjon og mulighet for opplæring knyttet 
til reiser og sikkerhet. Gjennom avtalen vil ansatte ved både hovedkontoret og i det enkelte programlandet få en bedre og mer opp- 
datert oppfølging av spørsmål og utfordringer knyttet til sikkerhet og helse også i forbindelse med utarbeidelse av planer, forbere-
delse til reiser og dersom uhellet er ute. Støtten dekker alle land i verden og er tilgjengelig 24/7 året rundt.

V   LIKESTILLING OG INKLUDERING 
Kjønnssammensetningen ved hovedadministrasjonen/regionskontor og mottak har en overvekt av kvinner (henholdsvis 53,8 
prosent ved hovedkontoret/regionskontorene og 65,4 prosent ved mottak). I den internasjonale porteføljen er en overvekt av menn  
(77,4 prosent). I styret er det åtte kvinner og ni menn.

Aldersmessig har bemanningen et spenn fra 23 til 70 år der hovedtyngden ligger i aldersgruppa 40–49 år, og gjennomsnittsalder 
er 44 år. Jevnt over er kvinnelige ansatte noe yngre enn menn.

Antall ansatte med innvandrerbakgrunn gikk noe ned i 2017, men det har i stor grad med nedleggelse av mottak å gjøre. I utlands-
virksomheten var 11 av 93 ansatte med kontrakt fra hovedkontoret i Oslo norske statsborgere. Dette er en nedgang fra året før.

Organisasjonens personalpolitikk skal sikre like rettigheter og muligheter for alle uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjons-
hemning. Dette ivaretas gjennom rekrutteringsprosessene og i daglig oppfølging i Norsk Folkehjelp.

VI   DET YTRE MILJØ 
Driften av Norsk Folkehjelp i Norge påvirker i liten grad det ytre miljø. I vårt samarbeid med partnere i det internasjonale arbeidet 
fokuserer vi på så vel den miljømessige som den sosiale og økonomiske bærekraften i arbeidet. Gjennom vårt humanitære eksplo-
siv- og mineryddingsarbeid bidrar vi gjennom eget arbeid – og politisk gjennom de styrene vi sitter i globalt – positivt til det ytre 
miljø gjennom å fjerne miner, bomber og annet eksplosivt materiale som hindrer utvikling og lemlester og dreper mennesker. Norsk 
Folkehjelps arbeid mot atomvåpen, både direkte og gjennom samarbeidet i ICAN, er også et arbeid for å forebygge de særdeles 
alvorlige miljømessige effektene bruk av atomvåpen eller et atomuhell kan få.

VII   ETISKE STANDARDER FOR INNKJØP, INVESTERINGER OG MARKEDSARBEID 
Norsk Folkehjelps styre har i 2013 vedtatt reviderte Etiske standarder for innkjøp, investering og markedsarbeid. Disse standardene 
ble oppdatert i 2016. Standardene blir benyttet i den globale oppfølgingen av samarbeidspartnere for å ivareta etiske krav og forhold 
knyttet til arbeidstakeres rettigheter, menneskerettigheter, miljøhensyn og motarbeidelse av korrupsjon. I tillegg til Norsk Folke-
hjelps egne prinsipper bygger standardene på blant annet ILO- og FN-konvensjoner og IEHs standarder, og oppdaterte prosedyrer 
iverksettes globalt for hele Norsk Folkehjelps virksomhet.



VIII   FRAMTIDSUTSIKTER
Situasjonen med lave asylankomster til Norge ser ut til å vedvare i 2018, og de innstramningene som er vedtatt er en viktig del av 
regjeringens innvandringspolitikk. Dette får store konsekvenser for mottaksdriften i Norge, og pr. 1.7.2018 vil Norsk Folkehjelp 
drifte kun ett mottak. Hovedmålet i integreringspolitikken er å lykkes med dem som allerede har fått opphold og er bosatt i Norge, 
noe som gir muligheter til å dreie virksomheten til Flyktning og inkludering mot viktige utfordringer på integreringsfeltet i dag. En 
delstrategi for dette arbeidet er under utarbeiding. 

I mange land har situasjonen for sivilsamfunnet blitt ytterligere forverret. Folks rett til å organisere seg og kjempe for sine rettig- 
heter er del av en nedadgående global spiral, og ‘the shrinking space’ har blitt et internasjonalt begrep. Vi må i økende grad og i flere 
land vri vårt programarbeid fra å legge vekt på politiske resultater og organisasjonsbygging til mer beskyttelse av organisasjoner 
og deres handlingsrom i samfunnet, som eksempelvis i Honduras og Kambodsja. Arbeidet er ikke mindre viktig, og for å bekjempe 
trenden og å få finansiering til arbeidet er det viktig å jobbe for økt oppmerksomhet rundt disse utfordringene.

På det humanitære feltet har vi nådd et naturlig tak i den forstand at vi arbeider i land der vi allerede er til stede med langsiktig 
innsats. Skal omfanget av det humanitære arbeidet i Norsk Folkehjelp økes utover dette må kapasiteten på hovedkontoret utvides.

Norsk Folkehjelp vil i årene framover etablere flere lokale lag og øke tilfanget av medlemmer. Organisasjonen vil få en tydeligere og 
mer målrettet satsing på inkludering av flyktninger og innvandrere. Vi vil utvikle vår rolle som politiske aktivister på de områdene der 
Norsk Folkehjelp gjør en innsats i Norge og resten av verden. Innenfor redningstjeneste og førstehjelp vil prosesser knyttet til profil, 
faglighet, treningskultur og vekst fortsette. Norsk Folkehjelp er inne i en sterkt positiv utvikling, og vil i årene framover fortsette å 
bidra til en kunnskapsbasert og likeverdig redningstjeneste i Norge. På førstehjelpsfeltet vil vi i løpet av få år endelig ha etablert 
ordninger med beredskapsambulanse og akutthjelper. Gjennom dette vil samhandlingen med helsetjenesten få et fornyet innhold. 

Norsk Folkehjelp vil i årene framover fortsatt ha en ambisjon om å være verdensledende innenfor tematikken beskyttelse av sivile 
mot eksplosive våpen. Vi ser dessverre en 38 prosents økning av sivile drept av eksplosive våpen fra 2016 til 2017. Bare i Syria, 
Jemen og Irak har over 17 millioner mennesker måttet flykte fra væpnet konflikt. Videre ser vi enorme og økende humanitære behov 
på grunn av bruk av eksplosive våpen (inkludert improviserte miner) i tettbebygde strøk, og en manglende respekt for internasjonal 
humanitær rett og menneskeverd. Norsk Folkehjelp skal derfor jobbe med å styrke internasjonale normer og regler for beskyttelse 
av sivile. Norsk Folkehjelp vil bistå land i å nå sine forpliktelser under klase- og minekonvensjonen og med sikring og destruksjon 
av våpenlagre som kan være en trussel mot sivile. Samtidig skal vi på bakken (i land som Irak, Palestina og Syria) fortsette å bygge 
lokal motstandskraft gjennom våre program for konfliktberedskap og beskyttelse. 

Bruk av atomvåpen er en global trussel. I 2017 ble det gjort et stort framskritt i arbeidet mot atomvåpen da FN vedtok et forbud mot 
atomvåpen og ICAN vant Nobels fredspris. Norsk Folkehjelp har vært en sentral bidragsyter i dette arbeidet, og vi vil fortsette å være 
en aktiv pådriver i årene som kommer. 

Samarbeidet med fagbevegelsen er styrket de siste årene, og samarbeidet med fagforbundene vil bli enda høyere prioritert i tiden 
framover. I avtaler som inngås med forbundene blir det lagt vekt på politisk samarbeid i enkeltsaker, utviklingen av et organisatorisk 
samarbeid og økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps prosjekter. Det ligger godt til rette for å utvikle det politiske og organisatoriske 
samarbeidet ytterligere. Arbeidet med å styrke medlemsorganisasjonen vil også ha høy prioritet i inneværende landsmøteperiode. 

Risiko 
Styret holder uavbrutt øye med den økonomiske utviklingen, og vektlegger at organisasjonen har betryggende styrings- og rappor-
teringssystemer. Det er utviklet gode styringssystemer for oppfølging av budsjett og prognoser. Disse er under kontinuerlig forbe-
dring. Intern kontroll har høy prioritet fra styrets side og følges opp gjennom administrasjonen. 

Operasjonell risiko
Arbeidet med gode sikkerhetssystemer for aktivitetene våre må videreutvikles. Kontekstene vi arbeider i blir stadig mer komplekse, 
og Norsk Folkehjelp må ha fleksibilitet og kapasitet til å håndtere disse.

Humanitær eksplosivrydding er forbundet med høy risiko. Denne virksomheten er regulert av internasjonale standarder og er derfor 
lett målbar. Det er også risiko forbundet med nye og strengere donorkrav som medfører tettere oppfølging fra donorer og granskning 
fra medier og interessegrupper. Dette betyr at Norsk Folkehjelp må ha tilstrekkelig oppfølgnings- og kvalitetssikringskapasitet og 
kompetanse (jurister og andre forvaltere).



Norsk Folkehjelp Redningstjeneste og førstehjelp er en synlig del av Norsk Folkehjelps virksomhet. Kvaliteten på det arbeidet som 
gjøres er viktig for organisasjonens omdømme som en seriøs og faglig sterk aktør, og for eksempel kan feilbehandling av pasienter 
sette omdømmet vår i fare. Alle pasient- og redningsoppdrag medfører en viss risiko. Tidvis løser vi oppdrag som medfører høy risiko 
for liv og helse. Spesielt er dette knyttet til farlig terreng i kombinasjon med krevende værforhold eller søk etter personer som er i 
psykisk ubalanse. Gjennom opplæring, øvelse, rutiner og godt lederskap jobbes det med å håndtere denne risikoen.

Finansiell risiko
Norsk Folkehjelp ønsker å ta minst mulig finansiell risiko. Organisasjonen har interne prosedyrer for fordeling av agio mot de ulike 
prosjektene. Som et ledd i valutahåndteringen blir donormidler holdt i donors valuta inntil overføring til program. Kontrakter med 
Norsk Folkehjelps lokale partnere i det internasjonale utviklingssamarbeidet har klausuler for å hindre valutarisiko. Norsk Folkehjelp 
har ingen lån til eksterne kreditorer, og har kun en liten eksponering i aksjemarkedet. 

Oslo, 1. juni 2018
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Håkon Knudsen Henriette Killi Westhrin 
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