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Styrets redegjørelse 2021 
Stiftelsen Norsk Nødhjelp  

 

 

Art av virksomhet 
Stiftelsen Norsk Nødhjelps formål er å: 

a) Hjelpe mennesker, med særlig vekt på barn og barnefamilier, i nød, krig og fattige kår. 

b) Iverksette nødvendige tiltak for innsamling av midler og materiell til dette formål. 

c) Gi jevnlig informasjon gjennom nyhetsbrev, blad og annet informasjonsmateriell om 

nødhjelpsarbeidet til bidragsytere og interesserte. 

Norsk Nødhjelp finansierer og følger opp prosjekter i Albania, Kenya og Tanzania. Prosjektene driftes 

av etablerte partnerorganisasjoner. Norsk Nødhjelp sender også hjelpesendinger med klær, sko, 

sykehusutstyr og hjelpemidler til funksjonshemmede og andre trengende. 

Innsamling av midler skjer via faste og sporadiske givere. I tillegg til faste giveravtaler, sendes det 

innsamlingskampanjer i brevform – Direct Mail (DM) til givere, og til potensielle nye givere. Det er 

også i økende grad benyttet digitale verktøy til innsamling i 2021.  

Stiftelsen Norsk Nødhjelp har kontor og lager i samme bygning, lokalisert på Sem i Tønsberg 

Kommune. Herfra styres både de norske og de internasjonale aktivitetene til organisasjonen. 

Styret 
Fram til årsmøtet besto styret av Ole Lindseth (leder), Jon Reiersen, Torhild Marie Svalestuen, 

Kristina Rabe, Torill Thorsen og Pernille Astrup. Etter årsmøtet besto styret av Ole Lindseth (leder), 

Jon Reiersen, Kristina Rabe, Torill Thorsen, Torhild Marie Svalestuen, Pernille Astrup, Tamara Rizi og 

Live Kristine Lindseth. 

Styret står inne for at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansiell 

stilling og resultat.  

Administrasjonen 
Administrasjonen i stiftelsen Norsk Nødhjelp har bestått av Helene Mo Kaarby (daglig leder), 

Charlotte Grette Osmundsen (Fundraising og Media) og Renate Johannessen Bjørnsund (Lager- og 

Frivilligkoordinator).  

I tillegg til administrasjonen har vi rundt 35 aktive frivillige som deltar i arbeid på kontor og lager. 
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Økonomi 
Regnskapet er laget under forutsetning av fortsatt drift av stiftelsen. 

Aktivitetsregnskapet viser følgende nøkkeltall i NOK: 

Anskaffede midler   12 002 403 
Kostnader til anskaffelse av midler    1 803 570 
Kostnader til formål     9 380 833 
Kostnader til administrasjon           607 507 
 
Regnskapet for 2021 viser et aktivitetsresultat på kr 207 614,- noe som gir en sum formålskapital ved 

årets slutt på kr 1 377 653,- .  

Anskaffede midler i form av naturalia:  

Hjelpemidler er regnet ut fra verdifastsettelse i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral, hvor vi har 

lagt oss på 25 % av ny pris, etter anbefaling fra NAV Hjelpemiddelsentral.  

Verdien av naturalia for familieesker regnes ut fra forhåndsfastsatte priser pr eske, med nye og 

brukte klær. Verdivurderingen er gjort grundig og fremgangsmåten er godt dokumentert.  

Norsk Nødhjelps overordnede mål er å hjelpe flest mulig mennesker ut av fattigdom i landene vi 

arbeider i. Derfor må vi alltid ha fokus på fordeling av kostnader mellom formål og administrasjon. 

Norsk Nødhjelp har ikke som formål å gå med økonomisk overskudd.  

Norsk Nødhjelp er medlem av Innsamlingskontrollen, en ideell stiftelse som gir trygghet for at 

innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. 

Innsamlingskontrollen har satt et krav om at minst 65 % over en treårsperiode skal gå til den aktuelle 

organisasjonens formål. Norsk Nødhjelps formålsprosent i 2021 er 79,5 %. I treårsperioden 2019 til 

2021 ligger Norsk Nødhjelp dermed godt over Innsamlingskontrollens krav.  

Innsamlingsprosenten er i 2021 på 79,2 % og administrasjonsprosenten er 5,2 %.   

 2021 2020 2019 2018 2017 

Formålsprosent 79,5 78,7 78,0 79,1 70,9 

Innsamlingsprosent 79,2 83,8 82,2 83,0 79,0 

Administrasjonsprosent 5,2 5,2 4,8 4,1 8,0 

 

Innsamlingskontrollens utregning av disse prosentsatsene framkommer på følgende måte: 

• Innsamlingsprosenten: innsamlede midler minus kostnader til anskaffelse av midler = 

disponibelt til formål 

• Formålsprosenten: hvor mye som faktisk er brukt på formålet 

• Administrasjonsprosenten: Hvor stor del som er brukt på administrasjon 
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Prosjekter 
Stiftelsen Norsk Nødhjelp oppfyller sitt formål ved å støtte ulike bistandsprosjekter i Albania, Kenya, 

Tanzania og Romania, som er nytt av året. Norsk Nødhjelp har fire strategier for prosjektene som 

støttes og drives. Det er barnehjem, nødhjelpstransport, mikrofinans og inkludering av sårbare 

grupper. Det er lokale samarbeidspartnere som står for den daglige driften av de ulike prosjektene og 

Norsk Nødhjelp bidrar med prosjektutvikling, midler, oppfølging, analyse og etterarbeid. NN besøker 

også, normalt sett, de ulike prosjektene for å kunne bistå underveis samt for å kontrollere 

prosjektene og rapportere i form tekst og bilder til givere, partnere og andre interessenter i Norge og 

internasjonalt.  

Norsk Nødhjelps styre og administrasjon samarbeider om å utforme strategier for arbeidet. Det er 

henholdsvis en Bistandsstrategi og en Fundraisingsstrategi, med tilhørende handlingsplaner og andre 

verktøy for gjennomføringen. Strategiene setter rammene for hvordan organisasjonen arbeider og 

vurdering av måloppnåelse underveis.  

Norsk Nødhjelp inngikk i 2020 en ny samarbeidsavtale med en rumensk organisasjon kalt Concordia 

Romania. Prosjektet faller innunder kategorien ‘Inkludering av sårbare grupper’ og skal driftes av 

samarbeidsorganisasjonen, i partnerskap med NN. Prosjektet finansieres av EU-midler (Active Citizen 

Fund), og ble igangsatt ila. 2021. Prosjektet har vært rammet av utsettelser grunnet Covid-

pandemien, og hoveddelen av Norsk Nødhjelps involvering vil skje i 2022.  

Samarbeidspartnere i utlandet 
Den daglige driften av bistandsprosjektene i utlandet er det Norsk Nødhjelps etablerte 

samarbeidspartnere som utfører. I 2021 har NN samarbeidet med seks ulike organisasjoner. De ulike 

organisasjonene utfører følgende typer på prosjekter i samarbeid med NN: 

• The Door Albania: Inkludering av sårbare grupper ved drift av barnehage, SFO, 

musikkorkester og andre sporadiske aktiviteter, og distribusjon av nødhjelpstransport, drift 

av sosialkontor i byen Shkodër, nord i Albania.  

• The Door Kenya: Drift av barnehjem, drift av mikrofinans.  

• Business and Entrepreneurship Support Tanzania, BEST (Tanzania): Drift av mikrofinans. 

• Pamoja Afrika (Tanzania): Inkludering av utsatte grupper ved drift av kvinnegruppe som 

arbeider med birøkting og salg av honning.  

• Samaritan Village (Tanzania): Drift av barnehjem.  

• Concordia Romania: Inkludering av sårbare grupper.  

Prosjektregnskapene kontrolleres gjennom månedlige rutinerapporter fra hver organisasjon. 

Rapportene inneholder en skriftlig del, en økonomisk del og kontoutskrifter. I tillegg har 

administrasjonen innført månedlige videomøter som til nå har erstattet reiser og fysisk 

tilstedeværelse gjennom Covid-pandemien. Bruk av videomøter med samarbeidspartnerne er hyppig 

brukt gjennom 2021, og er et tiltak som vil videreføres også etter reise og fysisk tilstedeværelse er 

mulig. Det er kontinuerlig fokus på regnskapsrutiner, organisasjonene revideres etter gjeldende 

lovverk i sitt land, og årsrapporter sendes til NN årlig. 
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Arbeidsmiljø 
Daglig leder har, i samarbeid med hver enkelt ansatt, innført fokussamtaler. Dette er innført som et 

tiltak for å fremme arbeidsmiljøet i organisasjonen, og for å sikre kontinuerlig dialog og oppfølging av 

den enkelte ansatte. Det er i tillegg utført årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte, utført av 

styrets HR-ansvarlig. Det har også vært fokus på å utvikle et godt arbeidsmiljø blant de frivillige, som 

spesifikt følges opp av frivilligansvarlig.  

Det har ikke skjedd skader eller ulykker på arbeidsstedet i 2021.  

Ytre miljø 
Norsk Nødhjelps virksomhet forurenser ikke miljøet utover det som kommer av 

nødtransportvirksomheten. Virksomheten er opptatt av å drive miljøvennlig og drifter etter dette 

som prinsipp. Organisasjonen har i 2021 tatt ytterligere grep for sortering av søppel og avfall og 

innført nye rutiner for opprettholdelse av dette i den daglige driften.  

Likestilling 
Stiftelsens administrasjon består av tre kvinner. Styret er sammensatt av seks kvinner og to menn. 

Både styret og stiftelsens ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å 

fremme likestilling i virksomheten og styret.  

Vurdering av videre drift  
Stiftelsens styre og ledelse legger til grunn at stiftelsen vil fortsette sin virksomhet.  
Budsjettet for 2021 viser at stiftelsen forventer et lite overskudd i året som kommer. 
 

Sem, 26. april 2022 

 

 

Ole Lindseth       Jon Reiersen   

Styreleder  

 

 

Pernille Astrup       Torhild M. Svalestuen  

 

 

Kristina Rabe        Torill Krosvollen Thorsen  

 

 

Tamara Rizi        Live Kristine Lindseth  
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