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Organisasjonens virksomhet 

Stiftelsen Sightsavers International Norge (Sightsavers) ble etablert 11.. januar 2013 og 

har forretningsadresse i Ottestad, Innlandet. 

Sightsavers ble grunnlagt med det formål å gjøre det mulig for personer i Norge å delta i 

og bidra til helsefremmende arbeid, med spesiell vekt på å fremme tiltak for å forebygge 

og behandle blindhet. Fremme utdanning av mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

med spesiell vekt på blinde. Bekjempe eller lindre fattigdom blant mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, med spesiell vekt på blinde, samt fremme like muligheter for 

mennesker med funksjonshemming. 

Sightsavers International Norge er en del av den internasjonale ideelle organisasjonen 

Sightsavers International med hovedkontor i Haywards Heath, England. Sightsavers har 

flere partnere i lavinntektsland. Sightsavers har åtte innsamlingskontorer på 

verdensbasis, inkludert kontoret i Norge. 

Sightsavers arbeider for en verden der ingen er blinde av unngåelige årsaker og hvor 

mennesker med funksjonshemminger kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre. 

Mer informasjon om stiftelsens arbeid, tilnærming og samarbeidspartnere er tilgjengelig 

på www.sightsavers.no og Facebook. 

 

Stiftelsens aktiviteter og bidrag i 2020 

I 2020 hjalp Sightsavers til å finansiere prosjekter som den internasjonale stiftelsen har 

bistått med, og står for, inkludert: 

• Sightsavers jobber med tropiske sykdommer, deriblant spesifikt for å eliminere 
elveblindhet og trakom 

• Sightsavers-prosjekter relatert til sosial inkludering og like rettigheter for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 

• Sightsavers-prosjekter innen universell øyehelse basert på WHOs prosesser og 
fremdriftsplaner 
 

Rekruttering av nye givere foregår hovedsakelig gjennom TV-reklame og trykket direkte 

markedsføring. Utbredelsen av Covid-19 og usikkerhet knyttet til jobbsituasjon og 

privatøkonomi antas å være viktige årsaker til at responsen på disse tiltakene var mer 

variabel i 2020 enn vi har erfart tidligere. Det ga en lavere inntekt i det første halvåret 

enn budsjettert, og påvirket sluttresultat med henblikk på totale inntekter samt nøkkeltall 

knyttet til innsamlingsprosentandel, formålsprosentandel og 

administrasjonsprosentandel.  

Vi gjennomførte sommer- og julegaveaksjon ovenfor eksisterende givere, og her erfarte 

vi høyere respons sammenliknet med 2019. Vi gjennomførte også flere tiltak for å følge 

opp våre tidligere og eksisterende givere, noe som resulterte i økende inntekter i andre 

halvår. 

Kommunikasjon med våre støttepartnere skjer via nyhetsbrev på e-post, SMS-

utsendelser, nettsiden www.sightsavers.no og sosiale medier.  

http://www.sightsavers.no/
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I oktober gjennomførte vi en virtuell aktivitet der vi oppfordret publikum via sosiale medier 

til å gå minimum 100 kilometer i løpet av oktober og be venner og familie om å gi en 

gave til Sightsavers. 3 000 personer meldte seg på, hvorav halvparten også meldte seg 

inn i et dedikert forum på Facebook. 

Vi erfarte en betydelig trafikkøkning på hjemmesiden www.sightsavers.no i løpet av året: 

Google Analytic: 2019 2020 Difference 

Users 4,978 14,301 +187.3 % 

Sessions 6,298 17,685 +180.8 % 

Page Views 10,233  29,623 +189.5 % 

 

Vi fikk også en vesentlig økning i gaver gitt via nettsidene våre og Vipps i 2020 

sammenliknet med 2019. Denne trenden lover godt for videre utvikling med tanke på 

gaver innsamlet gjennom digitale kanaler i Norge.  

Sightsavers er fremdeles i en oppbyggingsfase på inntektssiden. Totale innsamlede 

midler vokste fra 4 817 625 kroner (2019) til 5 975 355 kroner (2020), en inntektsvekst 

på 1 157 730 kroner / +24%. Den største delen av innsamlede midler kommer fra faste 

private givere. Sightsavers har også mottatt gaver fra bedrifter i 2020. 

Netto positiv innsamlingsprosent var 76% og har blitt forbedret betydelig siden 2018 

(68%). Vi mottok tilskudd fra Sightsavers UK i 2020 som dekker en del av våre kostnader 

til innsamling, administrasjon og kvalitetssikring. Midler til formålet utgjør 61% i 2020 

(54% i 2018) av samlede kostnader, mens administrasjonskostnader utgjør 19% (22% i 

2018) av samlede kostnader. Se note 1 på side 10 for mer informasjon om nøkkeltall.  

Sightsavers er godkjent innsamlingsorganisasjon av Innsamlingskontrollen (IK). Det gir 

trygghet for at innsamlingsvirksomheten drives forsvarlig og at pengene går til formålene 

som er oppgitt. Sightsavers er også medlem av Norges innsamlingsråd, 

bransjeorganisasjon for ideelle organisasjoner med innsamlingsvirksomhet i Norge. 

Sightsavers ønsker å synliggjøre seg i Norge ved å informere publikum i Norge om 

utfordringene som synsvansker har på barn, voksne og familier i lavinntektsland. 

Sightsavers vil videreføre arbeidet ut ifra et mål om å bli en enda mer betydningsfull og 

synlig aktør innen bevisstgjøring og informasjon om viktigheten av øyehelse og 

inkludering av mennesker med funksjonshemminger. Som organisasjon ønsker vi å 

levere på transparent, etisk og effektiv innsamling. Våre givere er avgjørende for å lykkes 

med å oppnå vår visjon om en verden der ingen er blinde av årsaker som kan unngås, 

og relasjonen til våre givere er derfor svært viktig for Sightsavers.  

Sightsavers sin aktivitet i Norge er fremdeles i oppbyggingsfasen og er avhengig av tett 

samarbeid med Sightsavers UK. 

 

  

Utvikling i resultat og stilling 
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Årsregnskapet gir en rettmessig oversikt over utviklingen i Stiftelsen, for resultatet i 

regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt. 

 

Fortsatt drift 

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne 

forutsetningen er til stede. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som 

påvirker stiftelsens økonomiske stilling pr 31.12.20. 

 

Arbeidsmiljø, personale og likestilling 

Stiftelsen har én ansatt i stilling som leder for innsamling og marked for Sightsavers 

International Norge. Stillingen utgjør ett årsverk. 

Styret består av 3 menn og 3 kvinner. 

Stiftelsen praktiserer likestilling mellom kjønnene. 

 

Miljørapport 

Det er ingen forhold ved stiftelsens virksomhet som påvirker det ytre miljøet.  

Stiftelsen benytter hjemmekontor. 

 

Forskning og utviklingsaktiviteter 

Stiftelsen i Norge utfører ikke forsknings- eller utviklingsaktiviteter. 

 

Disponering av årets resultat 

Årets resultat overføres annen egenkapital. 
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Oslo / Haywards Heath, 04th May 2021 
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