
 

 

1 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

FIRMANAVN 

 
 

ÅRSRAPPORT 

2019 



 

 

2 

 

Innholdsfortegnelse 
Styrets beretning ........................................................................................................................................ 3 

25 år i innsamlingens tjeneste ................................................................................................................... 6 

Aktivitetsrapport 2019 ............................................................................................................................... 7 

Givertrender 2019 ...................................................................................................................................... 9 

Innsamlingskontrollen 2019 ..................................................................................................................... 10 

Satelittregnskapet ideelle og frivillig organisasjoner 2019 ...................................................................... 12 

Klasse og sosial ulikhet i frivilligheten ...................................................................................................... 14 

Utvalgsarbeid 2019 .................................................................................................................................. 17 

Arbeidsutvalg arv og testamentariske gaver ....................................................................................... 17 

Arbeidsutvalg betalingsformer ............................................................................................................. 17 

Arbeidsutvalg etikk og atferdsnorm ..................................................................................................... 17 

Arbeidsutvalg kompetanse................................................................................................................... 17 

Arbeidsutvalg næringsliv ...................................................................................................................... 17 

Fundraisingkonferansen 2019 .................................................................................................................. 18 

Årets fundraiser 2019 ........................................................................................................................... 18 

Årets frivillige innsamler 2019 ............................................................................................................. 19 

Årets kampanje 2019 ........................................................................................................................... 19 

Giving Tuesday ......................................................................................................................................... 20 

Samarbeidspartnere ................................................................................................................................. 21 

Advokatfirmaet Kvale ........................................................................................................................... 21 

DNB ....................................................................................................................................................... 21 

Deloitte ................................................................................................................................................. 21 

European Fundraising Association ....................................................................................................... 21 

Høyskolen Kristiania ............................................................................................................................. 21 

Innsamlingskontrollen .......................................................................................................................... 21 

Posten Bring ......................................................................................................................................... 21 

Släger Kommunikasjon ......................................................................................................................... 22 

Resultatregnskap 2019 ............................................................................................................................. 25 

Tusen takk til leverandørmedlemmene ................................................................................................... 31 

 

 



 

 

3 

 

Styrets beretning 

Medlemmer 

Per 31.12.2019 hadde Norges Innsamlingsråd 107 organisasjonsmedlemmer mot 89 medlemmer per 

31.12.2018. Ved årsskifte hadde vi 17 leverandørmedlemmer, det samme som i 2018.  

Årsmøte 

Norges Innsamlingsråd sitt årsmøte ble avholdt 23. mai 2019. Her ble det kun valgt inn et nytt medlem 

etter at Nils Harald Strøm ikke lenger kunne stille som styremedlem grunnet jobbskifte. Inn kom Hilde 

Torvanger fra Kreftforeningen. Alle øvrige styremedlemmer stilte til gjenvalg.  

Virksomhetens art og beliggenhet 

Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon. Norges Innsamligsråd jobber for å være den 
nasjonale innsamlingsfaglige- og interessepolitiske arenaen for ideelle organisasjoner som arbeider 
med innsamling.  

Virksomheten drives fra Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo, der administrasjonen leide tre faste 
plasser i samfunnsinkubatoren SoCentral. 

Arbeidsgrupper 

Mye av arbeidet i Norges Innsamlingsråd foregår i arbeidsutvalg. Dette er en uvurderlig ressurs for 
fellesskapet i vår bransje. Utvalgene jobber med temaer som er med å påvirke utvikling av bransjen. 
Gjennom dette arbeidet bidrar vi sammen til å styrke faglig utvikling. Vi bygger samtidig en sterk 
fellesskapsfølelse og stolthet for det arbeidet vi gjør. Aktive arbeidsutvalg i 2019 var Arv og 
testamenter, Etikk og bransjenorm, Næringslivsnettverket, Fundraisingkonferansen, Kompetanse og 
Crowdfunding og nye betalingsformer. 
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Kommunikasjon 

Norges Innsamlingsråd bruker flere kommunikasjonskanaler; nettside, nyhetsbrev, Facebook, 
Instragram og Linkedin. Innholdet er tilpasset de ulike kanalene slik at brukerne opplever disse som 
relevante. Nytt av 2019 er at vi også startet med «hva skjer neste måned»-eposter. Dette fikk vi god 
tilbakemelding på av medlemmene og vil fortsette med disse i 2020. I tillegg er medieovervåkning en 
nyttig kanal for oss slik at vi får oversikt over markedet.  

En annen viktig kommunikasjonskanal for Norges Innsamlingsråd er alle arrangementene gjennom 
året. Her får vi direkte innspill fra medlemmene, noe som er nyttig i utviklingen av 
kompetanseprogrammet.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Drift av sekretariatet 

Generalsekretær Siri Nodland ledet sekretariatet i 2019. Andre heltidsstillinger dekkes av Charlotte 

Arnø Storebakken, fagansvarlig for medlemsaktiviteter og Rikke Solberg som 

kommunikasjonsansvarlig. 

Organisasjonens utvikling og stilling 

Styret mener at regnskapet for 2019 gir et riktig bilde av organisasjonens utvikling samt resultat og 

stilling per 31.12.2019. 

Administrasjonen og styret jobbet aktivt med å etterkomme medlemmenes ønsker om økt aktivitet, 

samt posisjonere Norges Innsamlingsråd slik at organisasjonen skal bli en naturlig høringsinstans for de 

relevante myndighetene hva gjelder bransjens rammevilkår. Styret har et uttalt ønske om at Norges 

Innsamlingsråd skal bidra i de prosesser som påvirker fundraisingbransjens utvikling. Norges 

Innsamlingsråd jobbet i tillegg aktivt for å bli den prefererte arenaen for kompetanseheving av 

innsamlingsbransjen i Norge. 

Fortsatt drift 

Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. 

Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet er godt. 
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Ytre miljø 

Organisasjonens virksomhet har ingen påvirkning på det ytre miljø. Det er derfor ikke planlagt eller 

iverksatt spesielle tiltak som kan hindre eller redusere negative miljøvirkninger. 

Likestilling 

Organisasjonen hadde i 2019 tre kvinnelige ansatte. I styret var det fem kvinner og to menn. 

Arbeidsgruppene bestod av både kvinner og menn. Det ble ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i 

2019, da styret mener det tas tilstrekkelig hensyn til likestilling mellom kjønnene.  

 

Styret er opptatt av at rekruttering til administrasjon, styret og arbeidsutvalg skal reflektere det 

offentliges krav til likestilling og mangfold. Arbeidet med å gjennomføre en aktiv bevisstgjøring av 

ledere, utvalg, komiteer i og ivaretaking av likestilling, mangfold og inkludering. 

 

Norges Innsamlingsråd er takknemlig for godt samarbeid og støtte fra samarbeidspartnere, 

leverandører og representanter fra medlemsorganisasjonene. Verdien av det arbeidet som gjøres 

formelt og uformelt som støtte til administrasjonen via deltagelse i arbeidsgrupper, i styret og annet 

arbeid er uvurderlig. 

 

 

04.03.2020  
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25 år i innsamlingens tjeneste 
 

Da Norges Innsamlingsråd så dagens lys i 1994 het barnet FIO  (Forum for innsamlingsorganisasjoner). 
Opphavet ønsket at den nye organisasjonen skulle bidra til bærekraftig innsamling i Norge. De ønsket 
også at det skulle bli en god kompetanse- og delingsarena for alle innsamlingsorganisasjoner i Norge. 

Bakgrunnen for etableringen var også at bransjen selv ville sørge for god kvalitet i arbeidet. Det ble 
satt i gang et omfattende forankringsarbeid i bransjen for å sikre god kvalitet i alle ledd. Resultatet av 
det arbeidet som ble satt i gang har vi glede av fortsatt. Både Bransjenormen, nå Atferdsnorm, og 
etiske retningslinjer preger måten vi jobber på i dag. De er nylig reviderte og er fortsatt svært 
relevante. 

«Vårt mandat for 25 års siden var å arbeide for bedre rammebetingelser og en 

høyere anseelse for organisasjoner som arbeider med innsamling. Det gjør vi ved 

å være et talerør overfor myndigheter og leverandører og ved å arbeide for økt 

kompetanse, bærekraftige inntektsskapende aktiviteter og ved å fremme etiske 

normer. Det er det fortsatt» 
 

Selve jubileumsåret ble et år med mange tilbakeblikk og ikke minst gode samtaler med de som var 
med fra begynnelsen. Vi har fått vite mye om prosessen rundt oppstart og grunntanken for etablering 
av kompetanseprogrammet. Vi har også fått historien om da det var fare for nedleggelse. Det ble det 
ingenting av. Medlemmene valgte å fortsette å bygge Norges Innsamlingsråd som nasjonal 
kunnskapsarena og nettverk som skal bygge riktig kompetanse innen fundraising i Norge. 

Feiringen gjennomført i jubileumsåret besto først og fremst av flere kompetansebyggende aktiviteter 
enn vi noensinne har hatt. Hele 40 medlemsarrangement ble avholdt. I tillegg gjennomførte vi 
utvalgsmøter og styremøter.  

På årsmøtet feiret vi med faglig besøk av Professor Adrian Sargeant. For første gang inviterte vi også til 
feiring hvor alle medlemmer og samarbeidspartnere ble invitert.   

2019 ble et bevisstgjørende år for administrasjon og styre. Hvorfor ble vi etablert? Hvilket mandat ble 
lagt til grunn for etableringen? Har vi oppnådd det vil ville? Vi fikk noen svar og noen flere spørsmål 
gjennom jubileumsåret. Vi oppsummerer med at barnet som så dagens lys i 1994 er blitt voksen. 
Riktignok en ung voksen, men vi ser potensialet. 

Vi takker samarbeidspartnere, medlemmer og venner som har bidratt i oppdragelsen og utdanningen.  

Vi gleder oss til mange nye år sammen. 

 

    

  

Klaus Damlien, styreleder    Siri Nodland, generalsekretær 
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Aktivitetsrapport 2019  
 

40 medlemsmøter, fagdager, kurs, frokostmøter og fellesaktiviteter: 

17. januar Næringslivsnettverket 

22. januar Medlemsmøte Giving Tuesday 2019 

22. januar Medlemsmøte TV-aksjonen 

24. januar Frokostmøte hos Schibsted: Brand Studio viser hvordan skape effekt med Content Marketing 

5. februar Innføringskurs i bransjenormen 

7. februar Medlemsmøte: Bransjekampanje arv- og testamentariske gaver 2019 

13. februar Frokostmøte TargetEveryone 

12. mars Fagfrokost: Effektiv emosjonell kommunikasjon – hva virker og hvorfor? 

14. mars Medlemsmøte: Givertrender 2019 Posten Bring 

21. mars SMS-dagen 2019 

22. mars Generalsekretærfrokost 

27.-28. mars Innføring i fundraising 

2. april  Medlemsmøte Facebook 

3. april  Catch and keep – Digital workshop med ProFundo og Dekode 

9. april  Bransjenormkafé 

9. april  Næringslivsnettverket 

11. april Kommunikasjon + fundraising = effekt! 

25. april Frokostmøte: Postmarkedet i endring 

9. mai  Fagdag med Simon Scriver: Small Budget, Big Impact 

23. mai  Årsmøte og 25 års jubileum for Norges Innsamlingsråd 

12. juni  Frokostmøte med Puzzel: Hvordan vinne høsten med SMS! 

12. juni  Næringslivsnettverket 

11. september Data Meet Up Giving Tuesday 

13. september Scandinavian Meet Up Giving Tuesday 

17. september Åpent møte om Giving Tuesday 2019 

24. september Medlemsmøte: Ny arvelov 

8. oktober Næringslivsnettverket 

9. oktober Frokostkaffe: Medieovervåkning med Hypefactors 

10. oktober Medlemsmøte: Bransjekampanje arv- og testamentariske gaver 2019 

16. oktober Brukerforum e-læring 

17. oktober Generalsekretærfrokost 

23.-24. oktober Innføring i fundraising 2019 

29. oktober Fagdag CRM 2019 

5. november Frokostmøte Solidus: Hvilke behov må framtidens givertjeneste dekke? 

7. november Fagdag: Hvordan søke stiftelser 

13. november Frokostmøte hos Spleis: Hvordan kan din organisasjon bruke folkefinansiering? 

21.-22. november EFA-møte 

27. november Frokostmøte om leads-generering: Får du napp? 

3. desember Giving Tuesday 2019 

12. desember Medlemsmøte: Julefrokost 
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Givertrender 2019 
Kilde: Posten Bring, rapport Givertrender 2019. 
 

 

 
8 av 10 har gitt en donasjon de siste tre årene 
 
 
 
 

Inntil 2.000 kr er den mest vanlige summen å gi 
 

 
 

Grunner til å gi: 
Jeg støtter saken 
Det føles godt å hjelpe andre 
Jeg er generelt opptatt av saken 

 
 
 

De som gir mest er i alderen 45-54 år. Kvinner gir mer enn menn 
 
 

 
 

72 prosent vil ha informasjon i flere omganger som viser hvordan 
prosjektet de støtter utvikler seg over tid  
 
 
 

53 prosent stoler på at pengene kommer frem 

 
 

 
 

63 prosent vil helst gi til en etablert organisasjon 
 

 

Yngre stiller større krav til kommunikasjon, informasjon og åpenhet 
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Innsamlingskontrollen 2019 
Hvorfor er det behov for en egen regnskapsstandard for innsamling og ideell virksomhet?  

Tekst: Per Kristian Haugen, daglig leder i Innsamlingskontrollen 

Regnskap og offside har dette til felles: 

De er åpenbart veldig viktige for 

mange, men ikke alle kan forklare deg i 

detalj hva det går ut på. Reglene må 

være der for at spillet skal fungere 

optimalt, men ut over det så tenker de 

færreste av oss mye på det.  

Så hvorfor mener vi det er viktig med 

regnskap for ideell virksomhet? Og 

hvorfor insisterer vi på å ha en egen 

standard for ideelle organisasjoner? 

 

Regnskap gir først og fremst kontroll over økonomien. Kontroll til ledelse, eiere og kunder. Ledelsen 

kan ta gode beslutninger basert på riktige forutsetninger om selskapets økonomi. Eiere vet hvor mye 

utbytte de kan forvente, eller om de må beregne å putte mer penger inn i selskapet. Kundene kan 

være sikre på at selskapet vil eksistere om 3 år, at de faktisk kan forvente å få den varen eller tjenesten 

de betaler for, og at man kan få reklamasjon om noe skulle være galt. 

 

Men du som giver, eller som ung idealist som bare ønsker å hjelpe trenger vel ikke bry deg om 

regnskap? Det viktigste er vel at du gir/gjør noe? 

 

Det er ikke tvil om at dugnadsånd og giverglede er viktig. Det kan være med på å sørge for et varmere 

og rikere samfunn, på flere måter enn det rent økonomiske. Samtidig mener vi det er viktig å kunne se 

hvor pengene går, og hva man faktisk får igjen for gaven man gir. Hvor mye går i lomma på 

innsamleren? Blir det utbetalt uforholdsmessig mye lønn? Hvor kommer pengene egentlig fra? Driver 

organisasjonen innsamling selv, eller er det profesjonelle som tar seg av den biten? 

 

Vi i Innsamlingskontrollen mener det minste du kan forvente når noen går ut til offentligheten og ber 

om penger, er en oversikt over hvor mye som kommer inn, og hva disse pengene faktisk blir brukt til. 

 

Hvorfor en egen standard? Kan jeg ikke bare lage et vanlig regnskap fra en mal jeg fant på nettet? 

 

Som nevnt over, vanlige regnskap tar for seg de viktigste temaene i en bedrift som skal tjene penger. I 

en ideell virksomhet er ikke det å tjene penger et mål i seg selv, men derimot det å jobbe mot 

organisasjonens ideelle formål. Et vanlig regnskap gir ingen informasjon om dette. Derfor krever vi at 

våre godkjente organisasjoner bruker NRS(f) God Regnskapsstandard for Ideelle Organisasjoner. 
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Dessuten er dette den eneste standarden som tar for seg «Innsamlede midler» som inntektskilde, og 

legger føringer for hvordan dette skal regnskapsføres. Vi mener at du som giver fortjener å vite hvor 

mye telefonselgeren som ringer, eller hva personen som stopper deg på gata tar for sine tjenester. 

 

Innsamlingskontrollen ønsker at du trygt skal kunne gi til formålet du ønsker å støtte. Husk å gi både 

med hodet og hjertet, og er du i tvil, sjekk listen vår for godkjente organisasjoner. 
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Satelittregnskapet ideelle og frivillig 

organisasjoner 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fjerdedel av den frivillige innsatsen er for idretten 

 

Tekst: Erlend Nickelsen 

 

Når vi regner med verdien av frivillig arbeid, var bruttoproduktet til ideelle og frivillige organisasjoner 

om lag 136 milliarder kroner i 2017. Det tilsvarer 4 prosent av bruttonasjonalproduktet. Den 

beregnede verdien av ulønnet arbeid utgjorde 75 milliarder kroner, altså noe over halvparten av det 

samlede bruttoproduktet til organisasjonene. 

 

Den lønnede sysselsettingen i organisasjonene utgjorde til sammen 91 600 årsverk, 700 flere enn i 

2016. En undersøkelse av frivillig arbeid i 2017 fra Institutt for samfunnsforskning anslår at den 

ulønnede innsatsen tilsvarte 142 000 årsverk. Dette er en nedgang på 5 700 årsverk sammenlignet 

med tilsvarende undersøkelse gjort i 2014. 

 

Helse, omsorg og utdanning 

De ideelle og frivillige organisasjonene leverer viktige velferdstjenester. Som tidligere år er 

organisasjoner innen helse, omsorg og utdanning de største bidragsyterne til samlet bruttoprodukt i 

ideell sektor. Til sammen utgjør de 60 prosent av bruttoproduktet når vi ser bort fra den frivillige 

innsatsen. 
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Bidraget til organisasjonene innenfor kultur og fritid var på omtrent 10 prosent, mens organisasjonene 

i de øvrige kategoriene til sammen utgjorde 30 prosent av sektorens bruttoprodukt. Denne 

sammensetningen er forholdsvis stabil fra år til år. 

 

Frivilligheten størst innen kultur og fritid 

Det er stor variasjon i den frivillige innsatsen mellom 

organisasjonene i de ulike formålskategoriene. Det området med 

aller mest dugnadsinnsats er innenfor kultur og fritid, som omfatter 

idretten. I 2017 var i overkant av halvparten av alt frivillig arbeid i 

denne kategorien. 

 

Når vi regner med det frivillige arbeidet, var 36 prosent av det totale 

bruttoproduktet til frivillige og ideelle organisasjoner innen kultur, 

idrett og fritid. Idretten alene sto for om lag 24 prosent av de 

frivillige årsverkene. 

 

Husholdningene viktigste inntektskilde 

Organisasjonene har flere kilder til finansiering. De får inntekter både 

gjennom salg av tjenester til offentlige og private aktører, offentlige 

tilskudd, medlemskontingenter, sponsorinntekter, salg av lodd, gaver, innsamlinger med mer. 

Beregningene som er gjort i satellittregnskapet viser hvordan organisasjonene finansierer den daglige 

driften. Investeringsmidler og midler til virksomhet i utlandet er holdt utenfor. 

 

Beregningene viser at husholdningene bidro med omtrent 44 prosent av driftsinntektene i frivillig 

sektor i 2017. Dette kom i tillegg til at husholdningene bidro med ulønnet arbeid i organisasjonene. 

Staten og kommunene bidro med henholdsvis 28 og 16 prosent av driftsinntektene gjennom kjøp av 

tjenester og overføringer. De resterende 12 prosentene kom fra næringslivet. 

 

Av midlene fra stat og kommune gikk om lag 78 prosent til virksomheter som leverer velferdstjenester. 

De statlige midlene gikk i hovedsak til helse og utdanning, mens kommunenes bidrag gikk til 

omsorgstjenester. Husholdningene bidro til mange av kategoriene, men omtrent 40 prosent av 

husholdningenes bidrag gikk til organisasjoner innen kultur og fritid, og lokalmiljø og bolig. Over 

halvparten av midlene fra næringslivet gikk til yrkessammenslutninger og næringslivs- og 

arbeidsgiverorganisasjoner, samt utdanning og forskning. 

 

Revisjoner 

Nasjonalregnskapets tallserier er revidert, som følge av at det er innarbeidet ny informasjon. I 

satellittregnskapet for ideelle og frivillige har det blitt benyttet reviderte tall for årene 2016 og 2017, 

noe som medfører at det vil kunne være store endringer i enkelte kategorier sammenlignet med 

årgangene før 2016. Dette gjelder spesielt tallene som inngår i kultur og fritid grunnet brudd i noen av 

underseriene. Samlet sett er det derimot mer stabilt. Se revisjon av nasjonalregnskapets tallserier for 

utfyllende informasjon om hovedrevisjonen.  

 

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/revisjon-av-nasjonalregnskapets-tallserier
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Klasse og sosial ulikhet i frivilligheten 
Hvor mye frivillig arbeid du gjør, samt hvilke typer organisasjoner du arbeider for, henger sammen 

med sosial status og klasse, viser ny studie. 

Ressursene i samfunnet er ikke likt fordelt, verken når det gjelder økonomiske ressurser (inntekt og 

formue), kulturelle ressurser (utdanning og kulturelle preferanser) eller sosiale ressurser (tilgang til 

nettverk av venner, bekjente og andre forbindelser). 

Tidligere studier har vist at frivillige ofte har høy utdanning og brede sosiale nettverk. I den nye 

rapporten Frivillighet, klasse og sosial ulikhet. Norsk frivillighet i et klasseperspektiv, går forskerne Ivar 

Eimhjellen og Audun Fladmoe dypere inn i spørsmål knyttet til klasse og sosial ulikhet, og undersøker 

en rekke kjennetegn ved frivillige i ulike typer organisasjoner. 

Rapporten viser at hvor mye og hva slags frivillig arbeid du gjør har sammenheng med flere faktorer 

knyttet til blant annet familiebakgrunn, hva slags utdanning du har, og hvilken tilknytning du har til 

arbeidsmarkedet. Blant annet er det større sannsynlighet for at personer i eliteyrker, som professorer, 

leger og ledere, gjør frivillig arbeid enn for personer i middelklasse- eller arbeiderklasseyrker. 

Personer med mye ressurser er i større grad engasjert i frivillig arbeid, men slags ressurser du har 

påvirker til en viss grad hva slags frivillighet du driver med. For eksempel viser analysene at frivillige for 

idrettsorganisasjoner ofte har særlig store økonomiske og sosiale ressurser, mens frivillige i rettighets- 

og støtteorganisasjoner ofte har betydelige kulturelle ressurser. 

Hovetrekk fra rapporten:  

 

 

http://hdl.handle.net/11250/2636123
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Utvalgsarbeid 2019 
Mye av arbeidet som utføres i regi av Norges Innsamlingsråd gjøres i samarbeid med medlemmer som 

deltar i arbeidsutvalg. I 2019 avsluttet noen utvalg sitt arbeid etter å ha oppnådd sitt mandat, mens 

andre utvalg vil fortsette også i 2020.   

Arbeidsutvalg arv og testamentariske gaver 

Solfrid Bøe, innsamlingsansvarlig privatmarkedet i Redningsselskapet, gikk inn som leder av utvalget i 
2019. Holdningskampanjen for testamentariske gaver ble gjennomført for andre gang. Nytt av 2019 
var at vi fikk inn en kommunikasjonsrådgiver til å hjelpe med PR-aktiviteter. Dette ga kampanjen noe 
mer synlighet. I tillegg dro Solfrid Bøe sammen med Rikke Solberg til Legavision Conference for første 
gang. Dette ga mange gode ideer som blir videreført i arbeidet med 2020-kampanjen.   

Arbeidsutvalg betalingsformer 

Arbeidsutvalget Crowdfunding ble ledet av Bård Berger, markedsrådgiver i Foreningen for hjertesyke 
barn. Utvalget avsluttet sitt arbeid etter å ha fullført sitt mandat. Videreføringen av dette utvalget ble 
til at gruppen vil gå over til å fokusere på betalingsløsninger som helhet.  

Arbeidsutvalg etikk og atferdsnorm 

Leif Wien Jensen, innsamlingsleder i Norges Blindeforbund, er leder av utvalget. Datatilsynet avslo 
søknaden om godkjent Atferdsnorm for innsamlingsprganisasjoner, grunnet mangel på et 
kontrollorgan. I 2019 er det arbeidet med hvilken sammensetning et slikt kontrollorgan skal inneha, 
slik at vi kan søke om godkjennelse på nytt.  

Arbeidsutvalg kompetanse 

Kompetanseutvalget jobber sammen med administrasjonen for å sikre et program som etterkommer 
medlemmens ønsker og behov. Beate Sørum, styremedlem i Norges innsamlingsråd, leder utvalget.I 
2019 har utvalget fått på plass en kompetanseplattform som gjør at vi kan planlegge aktivitetene 
lengre tid i forveien og som gir medlemmen et mer forutsigbart program. Vi har bl.a. innført faste 
mini-konferanser for temaene CRM, DM, digtial fundraising og innsikt. Innføringskurset gjennomføres 
for fulle hus to ganger i året og vi hadde ni frokostmøter med leverandørmedlemmene. 

Arbeidsutvalg næringsliv 

Gunn Inger Økke Ruud fra Kirkens Nødhjelp leder dette utvalget. Vi gjennomførte fire 
nettverkssamlinger for kollegaer som jobber med næringslivssamarbeid. På årets første møte 
gjennomførte vi bl.a en workshop der vi ba om ideer og konkrete forslag til programmet på 
Fundraisingkonferansen. Vi fikk svært gode innspill og programmet fikk gode tilbakemeldinger. 

Andre relevante temaer som har vært på programmet er: 

• hvordan organisasjonens kompetanse kan bli en inntektsmulighet 

• skatteregler og mva for organisasjonene 

• foredrag fra bedriftspartnere 

• arbeid med en mal for avtaler og en veileder for næringslivssamarbeid 
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Fundraisingkonferansen 2019 
Inger Johanne Halleen fra DNB leder arbeidsutvalget som setter programmet for 
Fundraisingkonferansen. Konferansen kan ta imot 240 deltakere og er blitt en veldig populær arena. I 
2019 opplevde vi lang venteliste og et sterkere ønske fra leverandørmedlemmer å få sende flere 
deltakere.  

Året fundraiserpriser er alltid et populært tema på konferansen. 2019 åpnet vi for første gang for to 
nye kategorier; Årets frivillige innsamler og Juryens spesialpris. Førstnevnte skapte stort engasjement 
hos medlemmene og det ble sendt inn mange fine historier om store og små som har lagt ned en solid 
innsats for å samle inn penger til organisasjoner. Juryens spesialpris ble ikke delt ut i 2019.  

 

Årets fundraiser 2019 

Vinner: Solfrid Bøe, innsamlingsansvarlig privatmarked i 
Redningsselskapet 

Juryens begrunnelse: Personen har satt igang nye prosjekter 
for sin organisasjon og har en stå-på-vilje uten like. Personen 
kan vise til solide resultatoppnåelser og juryen er mektig 
imponert over det hen har fått til. 

I tillegg til tradisjonelle fundraising-grep går personen nye 
veier for å skape giverlojalitet. Personen tar godt vare på 
giverne, og nøler ikke med å ringe dem for å planlegge et 
møte. Dette har resultert i mange gode støttespillere til 
organisasjonen. 

Personen er entusiastisk og svært dyktig, og hen deler raust av 
sin kompetanse. Personen lærer bort faget til andre med glimt 
i øyet samtidig som hen klarer å balansere alvoret i oppgaven. 
Personen bidrar i flere arbeidsutvalg i Norges Innsamlingsråd 

og er opptatt av at alle organisasjoner skal lære mer. Juryen vil takke personen for sin ekstraordinære 
innsats i bransjen og at hen står på for fellesskapet.  
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Årets frivillige innsamler 2019 

Vinner: Emma «Hjerteklovne» Aasbakk Engen, samlet inn til 
Sykehusklovnene.  

Juryens begrunnelse: Personen har et brennende engasjement og 
setter seg høye mål som hen oppnår. Personen har en stayer-evne 
uten like. Dette har resultert i svært gode innsamlingsresultater. 
Personen har opprettet en egen Facebook-side der hen selger egne 
malerier til inntekt for organisasjonen. Til tross for sin sykdom og 
unge alder er personen allerede en dyktig fundraiser vi alle burde 
følge med på. 

Vi gratulerer Emma «Hjerteklovne» Aasbakk Engen som Årets 
frivillige fundraiser 2019. Emma er 10 år og har allerede samlet inn 
over 200.000,- til Sykehusklovnene. 

Eirik Skarbø fra Sykehusklonvene tok imot prisen på vegne av 
Emma Aasbakk Engen. 

 

Årets kampanje 2019 

Vinner: Varm et barn av Redd Barna 

Juryens begrunnelse: Kampanjens budskap kommer klart og 
tydelig frem. Organisasjonen har tatt tradisjonelle verktøy over i 
digitale kanaler og har en dynamisk arbeidsform. Kampanjen er 
løpende optimalisert i et always-on-løp. 

Dette er en konkret og visuelt fin kampanje, som gjør det enkelt 
for giveren å forstå hva pengene går til. Ved å ta i bruk en 
integrert kampanje oppnådde organisasjonen spredning på 
mange flater som resulterte i skikkelig gode inntektsresultater. 

Alt i alt er dette en svært gjennomtenkt og godt planlagt 
kampanje med fantastiske resultater. Juryen vil si at dette er 
skikkelig godt fundraisingsarbeid! Gratulerer til Redd Barna med 
kampanjen Varm et barn. 
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Giving Tuesday 
Giving Tuesday er en verdensomspennnede bevegelse som jobber for en mer rettferdig og generøs 

verden gjennom å oppmuntre og inspirere til generøsitet og giverglede. Aktivitetene kan 

gjennomføres hver dag, uke eller måned. En dag i året samles mennesker fra over 100 land i verden til 

en felles feiring.  

I år feiret vi Giving Tuesday tirsdag 3. desember og Norge var med for tredje gang. I tillegg til alle 

meldemmene, har vi med oss Nordic Screens og Gi bort-dagen til å spre informasjon og inspirere til 

deltakelse. Vi fikk også svært god pro bono-hjelp med markedsføring fra Släger kommunikasjon og 

Hacienda Film som laget en reklamefilm som vi brukte på Facebook. Mange av 

medlemsorganisasjonene og leverandørmedlemmene deltok med flere tiltak. Vi så alt fra utlodning av 

kompentanse, førstehjelpskurs og Facebook-kampanjer til samarbeid mellom influensere og 

organisasjoner, filmvisning og god-å-snakke-med kurs. 

Nytt av året var at flere deltok uten at vi hadde vært i kontakt med dem i forkant. Dette gir et signal 

om at Giving Tuesday sakte men sikkert vokser inn i det norske folks bevissthet. 
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Samarbeidspartnere 
Norges Innsamlingsråd er så heldige å ha mange gode samarbeidspartnere. Disse bidrar med sin 
kompetanse og innsikt, som er med på å heve standarden i bransjen. Släger Kommunikasjon kom inn 
som ny samarbeidspartner i forbindelse med Giving Tuesday.  

Advokatfirmaet Kvale 

Jacob Winderen Lindegaard, advokat i Kvale Advokatfirma, bidrar med sin kompetanse inn i 
arbeidsutvalget arv og testamentariske gaver. I tillegg til å være en viktig bidragsyter på fag, sørger 
Winderen Lindegaard også for konferanserom når vi skal ha stormøter for kampanjen.  

DNB 

DNB er Norges Innsamlingsråd viktigste samarbeidpartner. DNB bidrar med prosjektledelse og 
utførelse av Fundraisingkonferansen, som har blitt den største møteplassen i bransjen. I tillegg er DNB 
aktive på våre medlemsmøter og holder seg oppdatert på endringer i markedet. 

Deloitte 

Deloitte bidrar med Fundraisingrapporten annenhvert år. Dette er den største undersøkelsen som blir 
gjort i innsamlingsbransjen og et av de viktigste verktøyene vi har. Rapporten har stor verdi da den gir 
en oversikt over innsamlingsmarkedet.  

European Fundraising Association 

Norges Innsamlingsråd er medlem av European Fundraising Association (EFA). EFA er en felles 
bransjeorganisasjon som jobber med kompetanseheving innen fundraising i Europa. I 2019 fikk vi for 
første gang fasilitere EFA sitt årsmøte, noe som også resulterte i to dagers seminar i Oslo.  

Høyskolen Kristiania 

Runar Døving, professor ved Høyskolen Kristiania, er en viktig bidragsyter i arbeidet med 
felleskampanjen på testamentariske gaver. Døving bidrar med sin kompetanse, og drar også på kurs i 
egen regi fordi det er med på å styrke kampanjen arbeid. I tillegg skriver Døving kronikker om 
tematikken arv og testamentariske gaver som han selger inn til pressen, samt at han stiller opp for 
organisasjoner som vil ha et intervju.   

Innsamlingskontrollen 

Innsamlingskontrollen ivaretar givernes interesser og er en god samarbeidsparner for Norges 
Innsamlingsråd. I 2019 arbeidet vi tettere for at det skal være trygt å gi til norske organisasjoner.  

Posten Bring 

Posten Bring gjennomførte for andre året en undersøkelse om givertrender. Dette gir verdifull innsikt i 
hvem som gir mest og hvorfor. Den forteller også om tilliten norske givere har til organisasjoner og 
deres arbeid.  
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Släger Kommunikasjon 

Släger Kommunikasjon kom inn som samarbeidspartner på slutten av året. Släger bidro med både 
kompetanse og tid for å hjelpe til med Giving Tuesday.  

Alle våre samarbeidspartnere bidrar med kompetanse, tid eller tjenester som er med på å løfte 
bransjen og bidrar til at vi stadig blir mer profesjonelle. 

 

Tusen hjertelig takk til alle samarbeidspartnere!  
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Resultatregnskap 2019 
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Tusen takk til leverandørmedlemmene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

  

  

 

       

             

   

   

   

   

  

  

  

  

  


