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HVEM VI ER

Drumming
Together

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vår visjon er at
alle barn skal høre til i en familie der de kan utvikle seg med omsorg, respekt og trygghet. SOS-barnebyer har over 60
års erfaring med barneomsorg i 133 land, og arbeider for barns beste uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

FOR CHANGE

HVEM VI HJELPER

SOS-barnebyer hjelper barn som har mistet tryggheten og omsorgen fra en familie, og barn som står i fare for å miste
sine nærmeste omsorgspersoner. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og vi gir
barn som trenger det et nytt hjem i en SOS-barneby.

HVORDAN VI HJELPER
Stabile relasjoner og et trygt hjem er essensielt for barns fysiske og psykiske utvikling. Samtidig vet vi at barn trenger en sterk
stemme internasjonalt. SOS-barnebyer bidrar på flere måter:
Vi styrker familier og lokalsamfunn. Familieprogrammene tilpasses hver enkelt familie og situasjonen i lokalmiljøet, slik
at familiene selv kan gi barna sine god omsorg. Vi gir helse- og ernæringshjelp, tilbyr skole og yrkesutdanning, stimulerer til
inntektsskapende arbeid og styrker omsorgsevnen hos foreldrene. I tillegg etablerer vi egne skoler og helsetjenester og støtter
utviklingen av lokale tilbud.

A child’s right to quality care
in Sub-Saharan Africa

NY BARNEBY I PLEIKU I VIETNAM

MÅ STILLE KRAV OM BARNEVERN

NY LIKESTILLINGSPOLICY

EBOLA RAMMER BARNA

BARN HJELPER BARN

JUBILEUMSÅR

Fredag 26. september åpnet den 15. barnebyen i Vietnam. Det er bygget 12 familiehus der barn vil få et trygt
hjem og en ny start i livet. Innflyttingen skjer gradvis slik
at barna har blitt vant til sitt nye miljø. Når barnebyen er i
full drift får 120 barn et nytt hjem og en ny familie. Barna i
barnebyen har også fått tilbud om utdanning og helseoppfølging. Det skal også bygges en barnehage med plass til
200 barn.

Sommeren 2014 kom rapporten ”Drumming together for
change”. Med bidrag fra SOS-barnebyer har britiske og
malawiske forskningsmiljøer gått gjennom situasjonen i
åtte afrikanske land og funnet at situasjonen for barnevernet er for dårlig. Flere steder mangler offentlige tiltak for
sårbare barn, og SOS-barnebyer mener norske myndigheter må stille krav om en sterkere satsing på barnevernsstrukturer i våre samarbeidsland.

Vi gir barn god alternativ omsorg. De barna som trenger det får en ny familie med kjærlighet og omsorg i en SOS-barneby.
Her gir vi et langsiktig omsorgstilbud i tråd med internasjonale retningslinjer for alternativ omsorg. I krisesituasjoner er vår
viktigste oppgave å gi omsorg og beskyttelse til barn som er alene.
Vi styrker samfunnet. Barn må delta og bli hørt. Over hele verden arbeider SOS-barnebyer med å etablere gode standarder,
rammebetingelser og godt lovverk for barn. Vi jobber for retten til å vokse opp sammen med søsken og motarbeider stigmatisering og diskriminering av barn som har mistet familien sin. I kampen for barns rettigheter er SOS-barnebyer en tydelig
stemme.

I oktober godkjente det internasjonale Senatet likestillingspolicyen “Same, but different”. SOS-barnebyer Norge har
påtatt seg finansieringsansvar for et pilotprosjekt frem mot
2017 som ser på hvordan organisasjonen kan bli bedre på
likestilling. SOS-barnebyer Norge i flere år vært en sterk
pådriver for en likestillingspolicy som sikrer like muligheter
uavhengig av kjønn.

Her er en grafisk fremstilling av aktivitetsregnskapet per 31.12.2014
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Ebola-utbruddet i Vest-Afrika gjorde flere tusen barn foreldreløse. Mange av barna var gjennom sterke opplevelser,
og trenger tid både på å bearbeide traumene og finne
veien tilbake til et normalt liv. SOS-barnebyer er til stede
i de rammede landene, og flere av barna har fått et nytt
hjem i en SOS-barneby. Totalt har rundt 9000 personer
fått støtte fra SOS-barnebyer.
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FORBRUK AV MIDLER

INNTEKTER

1) KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER 17 %
2) ADMINISTRASJONSKOSTNADER 1 %
3) TIL INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 2 %
4) TIL INTERNASJONALE PROGRAM 76 %
5) TIL NASJONALE PROGRAM 4 %

1) TILSKUDD 3%
2) FADDERBIDRAG 65%
3) ANDRE INNSAMLEDE GAVER OG BIDRAG 25%
4) INNTEKTSSKAPENDE AKTIVITETER 5%
5) FINANSINNTEKTER 2%

SOS-barnebyer er en av de største samarbeidspartnerne
for norske barnehager og skoler. ”Omvendt Julekalender”,
der skolebarn åpner en ny luke fra SOS-barnebyer hver
dag og gjør en innsats for barn i andre deler av verden,
vokste til nærmere 60 000 deltakende elever. Barnebymarsjen ble gjennomført for andre år på rad, denne gang
kopiert til syv nye byer i tillegg til Stavanger.

I 2014 var det femti år siden SOS-barnebyer Norge ble stiftet, den gang som Komitéen for «Norske Venner av SOSbarnebyer». Selve jubileumsmarkeringen fant sted i august
med et arrangement der Siddharta Kaul, president for SOSbarnebyer internasjonalt, var til stede. SOS-barnebyer har i
løpet av disse årene utviklet seg til å bli den organisasjonen
i Norge som mobiliserer størst folkelig støtte, med rundt
120 000 fadderskap og 130 000 andre givere.
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SOS-BARNEBYER 50 ÅR I NORGE

SOS-barnebyer årsrapport 2014

BARNA KAN IKKE VENTE
God barneomsorg er fundamentet for all utvikling. Derfor er
ikke barnevern noe vi kan vente med til alle andre problemer
er løst.
Fakta:

FOTO: BENNO NEELEMAN

SOS-barnebyers
50 år i Norge

xxx

BARNA FØRST I FEMTI ÅR
Det hele ble startet av en liten gjeng med ildsjeler. Femti år senere hjelper SOS-barnebyer
Norge barn i over hundre land over hele verden.
Til å begynne med var de bare noen få. De
samlet seg på kontoret til østerrikske generalkonsulen i Norge og begynte å samle inn
penger til den første SOS-barnebyen som
skulle bygges utenfor Europa. 10. juli 1964
stiftet de Komiteen for «Norske venner av
SOS-barnebyer», og senere samme år åpnet barnebyen i Daegu i Sør-Korea. To av
husene i barnebyen var finansiert av norske
midler.
I de femti årene som har gått har norske faddere hjulpet utallige barn over nær
sagt hele verden. Og fadderantallet har bare
vokst, fra snaue fem hundre i oppstartsåret
til nærmere 120 000 i jubileumsåret 2014.
HJELPER PÅ FLERE FRONTER

SOS-barnebyers 50 år i Norge er også his-

torien om en organisasjon som stadig har
gjort mer. De tradisjonelle barnebyene er
en del av DNA-et i SOS-barnebyer, men utfordringene har endret seg siden organisasjonen ble stiftet. I dag arbeider SOS-barnebyer stadig mer med familieprogrammer,
der formålet er å holde familier sammen og
forhindre at barn mister omsorgspersonene
sine. I tillegg driver organisasjonen blant
annet sosialsentre, utdanningstilbud og
ungdomshjem.
En siste endring har vi sett i det offentlige ordskiftet de siste årene, der SOS-barnebyer har jobbet for å bli en tydelig stemme
for barns rettigheter, både i avisenes kronikkspalter og i kontakten med det politiske
miljøet.

ARBEIDET NYTTER

– Vi vet at arbeidet vårt nytter, sier Svein
Grønnern, som har vært generalsekretær
i SOS-barnebyer Norge siden 1995. – Og
ingenting av det vi gjør hadde vært mulig
uten det store folkelige engasjementet og
de mange dedikerte støttespillerne våre.
For oss som jobber med dette er det veldig
inspirerende å se at så mange er med oss på
laget. Derfor lover han også at jubilanten
SOS-barnebyer Norge ikke skal hvile.
– Vi skal feire alt som har lykkes, samtidig som vi må huske at mye arbeid står igjen,
sier Grønnern. – Barn trenger omsorg, kjærlighet og en trygg oppvekst. Derfor takker vi
alle som har hjulpet oss gjennom de første
femti årene, og håper enda flere blir med oss
i årene som kommer.

• 1964: Komiteen for ”Norske venner av SOS-barnebyer” dannes
i Oslo for å støtte foreldreløse
barn i Sør-Korea. Ved utgangen
av året finnes det ca. 550 norske
SOS-faddere.
• 1964: ”Fridtjof Nansens hus” i
Daegu i Sør-Korea står ferdig
• 1969: Etter fem år har SOS-barnebyer i Norge finansiert 21 hus i
12 barnebyer i 10 land.
• 1975: Barnebyen i Nairobi i
Kenya åpner, finansiert av norske
og danske midler. Barnebyen har
16 hus og plass til ca. 100 barn.
• 1979: Barnebyen i Rajshahi i
Bangladesh åpner, den første
barnebyen som utelukkende er
finansiert av SOS-barnebyer
Norge.
• 1979: Antall norske SOS-faddere
er nær tidoblet i de 15 årene som
har gått siden starten, og nesten
5 000 faddere er registrert ved
årets utgang.
• 1989: SOS-barnebyer Norge
feirer 25-årsjubileum med arrangementer over hele landet. I
jubileumsåret er det registrert mer
enn 17 000 norske fadderskap.
• 1995: Svein Grønnern etterfølger
Ulf K. Dahl som generalsekretær
• 1999: Fadderantallet i Norge
passerer 50 000.
• 1999: SOS-barnebyer fyller 50 år
internasjonalt.
• 2000: NRKs TV-aksjon gir SOSbarnebyer 152 millioner kroner
og 10 000 nye faddere.
• 2008: SOS-barnebyen i Bergen
åpner.
• 2012: SOS-barnebyers totale
fadderantall i Norge passerer 100
000.

Åtte millioner barn verden over lever i barnevernsinstitusjoner. De lever ofte adskilt
fra det øvrige samfunnet, noen ganger sammen med hundrevis av andre barn, og uten
noen naturlig familie å forholde seg til. Det er mange årsaker til at de har havnet der,
men felles for disse barna er at de har mistet den grunnleggende tryggheten og omsorgen alle barn har rett på. For mange forsvinner også ambisjonene om utdanning,
helsetjenester og muligheten til å skape sitt eget liv.

Trygge barn er en forutsetning for et godt og
velfungerende samfunn. Det koster litt. Men det
koster mer å la være.
STØTTER IKKE FAMILIENE

I 2014 var SOS-barnebyer med på en ny rapport som går gjennom situasjonen i barneomsorgen i flere utviklingsland. Rapporten er dessverre nedslående. Flere steder
mangler offentlige tiltak for sårbare barn, og ofte har de nasjonale myndighetene ingen
oversikt over hvor barna bor eller hvem som tar seg av dem.
I tillegg må vi satse mer på det forebyggende arbeidet. Det viktigste vi kan gjøre
er å holde de eksisterende familiene sammen og gjøre foreldre i en fortvilet situasjon
bedre i stand til å ta vare på barna sine. Disse familiene trenger et solid helsetilbud, en
relevant yrkesopplæring og ikke minst en sterkere økonomisk situasjon.
BARNEVERN KAN IKKE VENTE

Barnevern og barneomsorg har lenge vært forsømte områder i utviklingspolitikken.
Samtidig vet vi at de barna som vokser opp i nød, sult eller utrygghet har en vanskeligere vei mot et godt og produktivt voksenliv enn de som får en trygg oppvekst i sin
egen eller en ny familie. En bedre barneomsorg gir både flere deltakere i arbeidsmarkedet, et bedre grunnlag for økonomisk vekst, og lavere utgifter i fremtidens sosialbudsjetter.
Derfor må omsorgen for utsatte barn nå rykke opp
til første plass på utviklingsagendaen. Barnevern er ikke noe vi kan vente med til alle andre
problemer i et samfunn er løst. Det er ikke et
luksusproblem vi kan skyve nedover på listen.
Trygge barn er en forutsetning for et godt og
velfungerende samfunn. Det koster litt. Men det
koster mer å la være.

Generalsekretær i SOS-barnebyer
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FREMTIDENS SOS
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FREMTIDENS SOS

Fakta:

FOTO: SULVAIN CHERKAOUI

Moderne SOS-programmer

Barnas kår endrer seg. Det skal SOS-barnebyer også gjøre.
SOS-barnebyer ble etablert internasjonalt i 1949, og i dag finnes
570 barnebyer rundt omkring i hele verden. Heldigvis står ikke
verden stille, og som enhver virksomhet utvikler og endrer SOSbarnebyer sin drift over tid. Organisasjonen påvirkes av globale
endringer, nasjonale rammebetingelser, økonomisk vekst, og ikke
minst barnas stadig endrede kår.
TILPASSES BARNA

Allerede i dag har SOS sin barnebymodell mange store lokale
variasjoner. Det jobbes med mange former for familier, inkludert
SOS-familier, fosterfamilier og biologiske familier. Situasjonen
til SOS-barnebyers målgruppe har også endret seg; fra tidligere
å være foreldreløse barn i våre barnebyer har majoriteten i dag
biologisk familie. I tillegg har rammebetingelser og barnevernslovgivningen endret seg i mange land. Samtidig har mange av
SOS-programmene behov for fornyelse både når det gjelder bygningsmasse og faglig innhold.
Det er et behov for økt variasjon og enda bedre tilpassede
program for barnet. Formålet er å sikre at omsorgstilbudet best
mulig tilpasses hvert enkelt barns behov, at det er kontekstdrevet
og ikke ”one size fits all”. I tillegg må fokuset på integrering av
barna og programmene i lokalsamfunnet forsterkes. Lokal forankring er helt avgjørende for å skape varige sikkerhetsnett for

barna og familiene. SOS-barnebyer er nå i gang med en prosess
der innholdet i fremtidens SOS skal bestemmes.

• Skaper bedre interaksjon og samarbeid mellom de
forskjellige SOS-programmene
• Gir muligheter for færre barn i hver enkelt barnebyfamilie
• Har større fokus på re-integrering av barn tilbake til sin
biologisk familie hvor situasjonen til familien har endret
seg over tid
• Øker innsatsen for påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere
• Har økt fokus på at ungdom skal klare seg selv
• Sikrer barns deltagelse i alle relevante prosesser
• Inngår nye partnerskap med sivile aktører og myndigheter for å sikre drift av bl.a. skoler og barnehager
• Ser på nye former for familiebasert omsorg
• Flytter familier og administrasjonen til lokalmiljøet for
økt integrering
• Bruker bygningsmassene annerledes og mer effektivt
enn i dag
• Introduserer nye, miljøvennlige løsninger

SELVFINANSIERT I MANGE LAND

Samtidig har SOS-barnebyer en ambisjon om at programmene i 35
land med såkalte «fremvoksende økonomier» skal bli selvfinansiert innen 2020. Stadig flere tradisjonelt fattige land har lykkes
med solid økonomisk vekst de siste tiårene, særlig i Asia og LatinAmerika. Den økonomiske veksten gir landenes myndigheter økt
kapasitet til å selv bringe mennesker ut av fattigdom, til å tiltrekke
seg utenlandske investeringer og å ta vare på de mest sårbare i sitt
samfunn; barna.
Disse 35 landene har engasjert seg sterkt i et nasjonalt programutviklingsarbeid som gjør at i tillegg til en bærekraftig og
god programportefølje også vil bygge opp nasjonal innsamlingskapasitet. Et styrket påvirkningsarbeid for forbedret kvalitet i det
nasjonale barnevernet er også viktige elementer i disse landenes
strategier.
SOS-barnebyer Norge bidrar aktivt til disse endringsprosessene, og i 2014 har det blitt vedtatt bidrag til både programutvikling og oppbygging av innsamlingskapasitet i land som Colombia, Ecuador, Chile, Sri Lanka, Russland og Estland.

Mer selvfinansiering
• Bygger sterke sivilsamfunnsorganisasjoner som fremmer barns rettigheter i landene hvor barnet selv bor
• Gjør SOS-barnebyer i stand til å etablere bedre og tettere dialog med myndigheter
• Fører til sterke sivilsamfunnsorganisasjoner som er
uavhengig av finansiell støtte utenifra.
• Jobber for at myndighetene i de enkelte landene
velger familiebasert omsorg som foretrukken omsorgsmodell, tar ansvar for barn uten tilfredsstillende
omsorg og styrker barns rettigheter
• Sikrer barn tilbud om god familiebasert omsorg, enten
via SOS-barnebyer eller andre offentlige tilbud
• Sikrer global bærekraft, fremmer varig utvikling, og er
en investering som gir avkastning
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TEMATITTEL
KAMPEN
FOR JENTENE

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

INVESTERER I JENTER
– OG FREMTIDEN
– Uten utdanning får du et vanskelig liv, sier 16 år gamle Martha fra
Lilongwe i Malawi. Da hun var 14 ble hun gravid og måtte slutte på
skolen, men nå er hun tilbake.

Fakta:

Kampen for
jentene

9

SAMARBEID
FOR BARN
Samfunnsansvar kan bli en sentral del av en virksomhets identitet, og et konkurransefortrinn i
kampen om de beste medarbeiderne. Det skaper gjensidige verdier, både for virksomhetene vi
samarbeider med og for barna vi jobber for.
Våre samarbeidspartnere bidrar til programmer i en rekke ulike
land, og næringslivet og organisasjoner har en viktig rolle å spille
når grunnleggende samfunnsutfordringer skal løses. SOS-barnebyer jobber langsiktig med barns oppvekst og omsorg. Vi er glade
for å ha gode samarbeidspartnere som investerer i barnas fremtid.

Det er utopi å tro at vi skal nå vårt
felles mål om en bærekraftig utvikling
uten bedrifters aktive medvirkning.

• 96 millioner jenter i utviklingsland er
analfabeter.
• Av verdens 130 millioner barn som ikke
går på skole er 70 prosent jenter.
• Mellom hver fjerde og annenhver jente i
utviklingsland får barn før de fyller 18.
• Komplikasjoner ved fødsel er en ledende dødsårsak for jenter mellom 15
og 19 år.
• 75 prosent av alle hiv-smittede mellom
15 og 24 i Afrika er kvinner.

Kofi Annan

16 år gamle Martha har begynt på skolen igjen.

Da Martha var 14 fikk hun en kjæreste. Hun ble gravid og sluttet på
skolen. – Foreldrene mine tok meg med til kjærestens familie og ba
meg bo der sammen med ham, forteller Martha.
Foreldrene hennes ønsket å opprettholde tradisjonen med å
overlate døtrene til svigerfamilien.
– Kjæresten min slo meg, så jeg flyttet tilbake til foreldrene
mine. Da var det mødregruppa på skolen som oppfordret meg til å
begynne å ta utdanning igjen, sier Martha.
UTDANNING FOR JENTER – SMART INVESTERING

Utdanning er et av de viktigste virkemidlene i kampen mot fattigdom, og utdanning av jenter har særlig stor effekt. Jenter som
utdannes får færre barn, de får dem senere, og barna overlever i
større grad. I tillegg får jentene selv mer innflytelse over når de
ønsker å stifte familie.
Økt kunnskap om helse og seksualitet reduserer dessuten risikoen for hiv og aids - en hovedårsak til at mange barn i dag er foreldreløse. I 2012 startet SOS-barnebyer Norge et likestillingsprogram i seks afrikanske land. Programmet heter The Grieg Gender
Challenge og har som mål å sikre at flere jenter begynner på skolen
og får seg jobb når de blir voksne. Programmet er nå etablert i Uganda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe og Mosambik i tillegg til Malawi.
I Malawi støtter programmet blant annet mødregruppene på
skolen, som i tillegg til mødre består av lærere og representanter

fra lokalsamfunnet. De tar seg spesielt av de jentene som slutter på
skolen og særlig jenter som blir gravide, snakker med jentene og
deres foreldre og motiverer dem til å gå på skolen. The Grieg Gender Challenge støtter mødregruppenes arbeid med utstyr, penger
og opplæring, og 16 år gamle Martha forteller at en slik mødregruppe var avgjørende for at hun kom tilbake til skolen.
ET FORBILDE

– Jeg var redd for at jeg skulle bli mobbet, men mødregruppa la til
rette for at jeg skulle føle meg velkommen og støttet av lærere og
medelever, sier hun. – Gruppa har fulgt meg tett opp.
Nå har Martha blitt en rollemodell, og er en del av det forebyggende arbeidet mødregruppa gjør på skolen for å unngå at jenter
slutter. Det innebærer blant annet å snakke om seksualitet, gruppepress og forventninger fra foreldre.
– Jeg har snakket med andre jenter som har opplevd det samme
som meg og oppmuntret dem om å fortsette på skolen, sier Martha.
– Jeg fortalte dem om hvordan jeg kom meg tilbake, og jeg sa at
de aldri burde forlate skolen, fordi utdanning former fremtiden din.
Uten utdanning har du få sjanser til å lykkes i livet, sier Martha.
Hun er glad for at hun fikk en ny sjanse etter tre år uten skolegang.
– Jeg drømmer om å bli journalist, og da må jeg fullføre skolegangen min.

MøllerGruppen

NSB-konsernet

For MøllerGruppen er samfunnsansvar ensbetydende med å styre konsernet mot en mer
bærekraftig utvikling. – Vi bygger på en erkjennelse om at vi har en forpliktelse til å drive på en
bærekraftig måte, med respekt for mennesker og
miljø. For oss er det underforstått at våre ansatte
bruker arbeidstiden til å styrke vårt samfunnsansvar. Det skaper stolthet og engasjement internt, sier CSR-direktør
Paul Hegna. Hvert år løper ansatte i Møller Auto i Latvia maraton i
Riga, og i 2014 løp de sammen med barn fra SOS-barnebyer.
– Som næringslivspartner kombinerer vi noe som angår vår bedrift, og som samtidig er av stor betydning for ungdommer i SOSprogrammer i Estland, Litauen og Latvia. Vi støtter ikke bare med
penger, men deltar med dugnad og lokalt engasjement, ikke minst
fikk vi til jobbtrening og sommerjobb for SOS-ungdommer i 2014.

Samarbeidet mellom SOS-barnebyer og NSBkonsernet springer ut fra et engasjement fra
NSBs datterselskaper siden 2008. Fra 2014
ble samarbeidet forsterket ved å gjelde hele
NSB-konsernet, og det finansielle bidraget
økte.
– Når vi fra 2014 øker støtten til SOS-barnebyer, er det fordi vi forstår at dette bidraget betyr at vi er med
på å gi barn en bedre hverdag, med muligheter for et tryggere liv
i fremtiden, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB-konsernet. De er
med og finansierer SOS-barnebyen i Siteki, Swaziland, samt SOSfamilieprogrammet i Siteki. Sponsorstøtten fra NSB-konsernet bidrar derfor ikke bare til en bedre fremtid for det enkelte barn, men
også til utvikling av det samfunnet barna og ungdommen lever i.

10 VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
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Wrigley

Ulstein Group

SKAGEN Fondene

Orkla

Wrigley ble ny SOS-hovedsamarbeidspartner
i 2014. Selskapet har fokus på å være en samfunnsnyttig bedrift med ansvar og deltagelse
rundt om i verden. I 2014 har Wrigleys tannhelsekampanje i Ghana nådd ut til over 16 000 barn.
Fokus har vært på pussing av tenner med slagordet ” two minutes – two times a day”. I Norge
har Wrigleys merkevare Extra hatt kampanjer i butikk med budskap
som «hvert tygg gjør en forskjell». Pengene fra kampanjen har finansiert tannhelsekampanjen i Ghana, i tillegg til å finansiere andre SOSprogrammer.
– Nå har vi mulighet til å gi noe tilbake til samfunnet, og til å hjelpe
barn som trenger det, sier Annette Zeipel, managing director i Wrigley Scandinavia. – Dette henger godt sammen med de prinsippene vi
ønsker å jobbe etter; ansvar, kvalitet, felleskap, frihet og effektivitet.
Det er veldig engasjerende for alle som jobber hos oss.

Ulstein Group er et familieeid selskap med
lange tradisjoner. Selskapet er medlem av FN
Global Compact, noe som innebærer at man
gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd
med de ti prinsippene som er utarbeidet innenfor menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Ulstein har vært
SOS-hovedsamarbeidspartner siden 2010.
Ved å finansiere SOS-familieprogram i Lubango i Angola er Ulstein en pådriver for å oppfylle barns rett til et trygt hjem. Programmet bidrar blant annet til å øke familienes kompetanse om barneomsorg slik at de kan beskytte og hjelpe barna sine til å få en bedre
fremtid. – Vi er opptatt av å bygge gode lokalsamfunn. Ulstein er
selv en familiebedrift og er overbevist om at fremtiden for barn starter med en trygg familie i et trygt lokalsamfunn, sier HR-direktør
Torild Bugge i Ulstein Group.

Hos SKAGEN Fondene står verdier i sentrum,
både hva gjelder humanitært engasjement og
selskapets øvrige investeringer. SKAGEN Fondenes engasjement for SOS-barnebyer har finansiert bygging og drift av en barneby i Pskov,
Russland, samt SOS-programmer i Estland.
– For oss passer SOS-barnebyer inn i det vi
kaller «de tre U’er»: Undervurdert, Underanalysert og Upopulært.
Med andre ord, noe som vi ser verdien av å investere i, sier kommunikasjonsdirektør Margrethe Vika. – I SOS-barnebyer har vi funnet
en partner som deler vårt verdigrunnlag. Engasjement skapes gjennom å invitere medarbeiderne inn i prosessen. Hos oss viser medarbeiderundersøkelser at nesten alle er tilfreds eller svært tilfreds med
det vi gjør innen samfunnsansvar, forteller hun.

Siden Orkla ble SOS-partner i 2000, har selskapet bidratt til å gi omsorg og nye muligheter til tusenvis av barn både i Russland, Latvia,
Romania og Vietnam, områder der Orkla selv
har aktivitet. Siden 2008 har Orkla finansiert
byggingen av en ny barneby i Pleiku i Vietnam.
Barnebyen sto ferdig i 2014, og ved den offisielle åpningen i september deltok representanter fra Orkla og selskapets største aksjonær, Canica.
– Det SOS-barnebyer gjør er bærekraftig, sier Håkon Mageli,
konserndirektør for kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla.
Han ser en klar sammenheng mellom deres egen satsning på bærekraft og satsningen på barn. – Tar vi ikke vare på barna, er kostnadene store for hele samfunnet, understreker Mageli.

Hoegh Autoliners

Wilh Wilhelmsen

Fagforbundet

Grieg Foundation

Höegh Autoliners har sterke bånd til Filippinene,
noe som har gjort det naturlig å støtte både byggingen av tre barnebyer og gi midler til den daglige omsorgen for barn. Siden 2005 har de sett
barn i barnebyene vokse opp til unge voksne og
flere av disse har bestemt seg for å satse på en
karriere som kadetter i selskapet. Selskapet støtter også SOS-ungdommer i Maputo i Mosambik.
– Disse ungdommene er fremtidig arbeidskraft i landet og dette er
viktig for utviklingen av Mosambik, sier Gabriela Stojicevic, kommunikasjonssjef i Höegh Autoliners. – Mangfold og like muligheter
for alle er noe vi finner grunnleggende. Gjennom vårt samarbeid med
SOS-barnebyer kan vi påvirke at flere unge får slike muligheter. Å få
være delaktig i noe så viktig som å gi barn og unge en bedre fremtid
er noe som er med og styrker kulturen i selskapet og skaper stolthet.

Wilh Wilhelmsen-gruppen har vært hovedsamarbeidspartner siden 2009. Den maritime industrigruppen har hele verden som nedslagsfelt og
ser det som sitt ansvar å bidra til å øke velferd
og bidra til positiv samfunnsutvikling i de områdene hvor de opererer. Rundt 46% av selskapets 11 000 seilende kommer fra Filippinene, og
samfunnsutviklingen her er et naturlig satsningsområde.
Tyfonen «Haiyan» rammet Filippinene i november 2013 og medførte enorme materielle ødeleggelser. SOS-barnebyer bygger nå 320 nye
hjem til familier som mistet alt de hadde i tyfonen. Wilh. Wilhelmsen
bidrar til at utsatte familier kan gjenoppbygge sine liv og at mange barn
får en god barndom. – Det å kunne bidra til at barn som lever under de
vanskeligste forhold får en sunn og trygg barndom er i seg selv givende,
sier kommunikasjonsdirektør Benedicte Teigen Gude.

Fagforbundet har både finansiert byggingen av
en SOS-barneby i Angola og deretter stått for
driften av barnebyen. Forbundet ble imponert
over at SOS-barnebyer i Norge og Angola aldri
slapp fokus på barnas beste, og aldri tok noen
snarveier for å nå målet.
– SOS-barnebyer samstemte med våre verdier som hånd i hanske, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets
arbeidsutvalg. – Omtanke for de mest sårbare, nemlig barn som
mangler trygg omsorg. Solidaritet med et land herjet av 40 års krig
ved å nå sårbare barn og de fattigste av de fattige, som enslige kvinnelige forsørgere, gjennom lokalsamfunnsprogrammet, skole og
barnehage. I tillegg skaper vi samhold innad i egen organisasjon ved
å involvere alle på alle nivåer.

Hvordan forhindre at forskjellsbehandling av
menn og kvinner går i arv i generasjoner? Dette
er et av kjernepunktene for ”The Grieg Gender
Challenge” som ble iverksatt i 2012. The Grieg
Gender Challenge støtter aktiviteter i seks afrikanske land som gir alle barn muligheten til å
bestemme over egen kropp, inntekt og eiendeler
og egne valg for framtiden. Målsettingen er å gi jenter og gutter bedre forutsetninger for utdanning, arbeid, god helse og medbestemmelse – uavhengig av kjønn.
Elisabeth Grieg, styremedlem i SOS-barnebyer og deleier i Grieggruppen, mener at bevisstheten om likestilling må komme inn så tidlig som mulig. – Det er avgjørende at gutter og jenter får de samme
mulighetene alt fra de er små. Grunnlaget for holdninger til rett og
galt og forventninger til eget liv blir lagt i barndommen, sier Grieg.
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SOS-BARNEBYERS STYRE

Styret består av 4–7 medlemmer og har ansvaret for stiftelsens drift og forvaltningen av stiftelsens
midler. Styret har også ansvaret for å ansette generalsekretæren.

HALVOR STENSTADVOLD, STYRELEDER
•T
 idligere adm. dir. i Orkla ASA, varaordfører i Bærum, statssekretær
i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og formann i Norges
Forskningsråds Hovedstyre. Styremedlem i blant annet Statkraft og
Storebrand, og styreleder i Det Norske Mikrofinansinitiativet (NMI).

ELISABETH GRIEG
•S
 tyreleder i Grieg Star Group AS og medeier i Grieg Gruppen.

Styremedlem i Grieg Foundation, Nordea Bank AB og medlem i
DnV Nordic Committee. I tillegg til andre verv, er hun også medlem i
rådgivende styret for Sahara Forest Project (Bellona).

KARI NORDHEIM-LARSEN
•F
 ylkesmann i Telemark. Har vært nestleder i Norsk Kulturråd,

FOTO: BJØRN-OWE HOLMBERG

styreleder for Telemarksforsking og styreleder for Høgskolen
i Telemark. Tidligere regionsekretær for Arbeiderpartiet,
bistandsminister, samt konstituert barne- og familieminister, leder av
FNs utviklingsprogram i Laos og rådmann i Hol kommune.

AAGOT SKJELDAL
•D
 aglig leder i reklamebyrået Ernö. En av gründeren bak reklamebyrået
New Deal. Tidligere jobbet i Gyldendal som forlags- og salgsdirektør.
Hun har fungert som styreleder i Bølgen og Moi og vært produsent og
partner i filmselskapet 4 ½.

ET INTERNASJONALT
FELLESSKAP
SOS-barnebyer Norge er medlem av den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS Children’s
Villages International. Totalt finnes vi i 133 land over hele verden.

Den internasjonale paraplyorganisasjonen har som oppgave å
påse at de grunnleggende prinsippene for SOS-barnebyers arbeid
blir fulgt opp i alle disse landene, samt at virksomheten skjer
innenfor de faglige og administrative retningslinjene som er
trukket opp. SOS Children’s Villages International støtter også
de nasjonale SOS-organisasjonene i arbeidet med å gjennomføre
SOS-barnebyers programmer basert på våre verdier og prinsipper.
Hvert fjerde år avholdes den internasjonale generalforsamlingen, som hovedsaklig består av de nasjonale SOS-organisasjonene. Her velges president og visepresident, samt et internasjonalt
senat bestående av 22 medlemmer. Halvor Stenstadvold, styreleder for SOS-barnebyer Norge, er i dag medlem av det internasjonale senatet.
SOS Children’s Villages International har hovedsete i Innsbruck i Østerrike. Det var i Innsbruck SOS-barnebyers grunnleg-

ger, Hermann Gmeiner, startet arbeidet med etableringen av den
første barnebyen i 1949.
SOS-BARNEBYER NORGE

«Komiteen for norske venner av SOS-barnebyer» ble dannet i Oslo i
1964, og i 1983 ble komiteen omgjort til «Stiftelsen SOS-barnebyer
Norge». Den viktigste arbeidsoppgaven for SOS-barnebyer Norge er
å mobilisere størst mulig folkelig engasjement og økonomisk støtte
slik at vår visjon og vårt oppdrag kan realiseres. Gjennom våre 50
år har vi finansiert en lang rekke SOS-programmer som hjelper barn
over hele verden.
I 2008 åpnet Norges første SOS-barneby i Bergen. Barnebyen
er et fellesskap for barn som er under barnevernets omsorg, og
er spesielt tilrettelagt for å ivareta søsken. Ved utgangen av 2014
bodde det 14 fosterbarn i barnebyen, fordelt på syv familier.

HALVOR FOSSUM-LAURITZSEN
• Direktør i SN Power Invest. Tidligere utenlandssjef i Norges Røde Kors
og spesialrådgiver i FN. Har i 20 år ledet mange av verdens største
nødhjelpsoperasjoner for det Internasjonale Røde Kors. Utdannet
spesialsykepleier, Cand.mag og Master of Management, forsvarets
høgskole.

RÅDET
Rådet har en kontrollerende
rolle i forhold til styret. Rådet
skal påse at driften av stiftelsen
skjer i tråd med det som er
stiftelsens formål.
Rådsmedlemmer:

• Kaci Kullman Five - leder
• Marit Nybakk - nestleder
• Anders Krystad
• Cecilie Ditlev-Simonsen
• Beate Göetzl
• Nina Langfeldt
• Martin Mæland
• Svein-Erik Rastad
• Lise Kristoffersen
• Morten Buan
• Inger-Johanne Sveum

VALGKOMITEEN
Kaci Kullmann Five
Brit Opjordsmoen
Ingrid Steen Malt
REVISOR
BDO v/Statsautorisert revisor
Erik Lie
LANDSFORENINGEN
FRIVILLIGE FOR
SOS-BARNEBYER
Frivillige for SOS-barnebyer er
en landsomfattende forening
som jobber for at barn skal
få vokse opp i et trygt hjem.
De frivillige er organisert i 20
fylkesforeninger som har hvert
sitt styre med fylkesleder og et
fylkesstyre, og gjør en uvurderlig
jobb for SOS-barnebyers posisjon i det norske samfunnet.

Fylkesledere:

INGRID HALLAN
•R
 ådgiver ved rehabiliteringsklinikken Helse Nord-Trøndelag. Sykepleier

og helsesøster. Tidligere oversykepleier ved transplantasjonsseksjonen
på Rikshospitalet, og i Helse Nord-Trøndelag. Leder i Frivillige for SOSbarnebyer Norge og fylkesleder i Frivillige for SOS-barnebyer Nord-Trøndelag.

TURID WEISSER
•A
 nsattrepresentant for SOS-barnebyer. Har jobbet i organisasjonen

siden 2006, først som faglig leder for barnebyen i Bergen. Har jobbet
med skoler og de frivillige, og har siden 2010 vært markedssjef for
organisasjoner og testamentariske gaver.

SVEIN GRØNNERN
•G
 eneralsekretær i SOS-barnebyer. Tidligere generalsekretær i Høyre,
nestleder i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester
(EOS-utvalget), medlem av SOS-Children Villages International’s
Management Council.

• Akershus: Nina Langfeldt
• Buskerud: Grith Overgaard
Fosnæs
• Finnmark: Rosel Olsen
• Hedmark: Eva Bækkel
• Hordaland: Sonal Patel
• Møre og Romsdal
Kari Mette Abusland og
Gerd Watten
• Nordland: Ståle Bakken
• Nord-Trøndelag: Ingrid Hallan
• Oppland: Eva Engenes
• Oslo: Tonje Ruud Camacho
• Rogaland: Ragne Rødstøl
• Sogn og Fjordane:
Ralf Einar Johannessen
• Svalbard
Anne Lise Klungseth Sandvik
• Sør-Trøndelag
Ida Marie Ulriksborg
• Telemark: Sissel Berit Hoell
• Troms: Bodil Skotnes
• Vestfold: Bernhard Marti
• Østfold: May Gander
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SOS-BARNEBYER 50 ÅR I NORGE
10. juli 1964 etablerte en gruppe frivillige
Komitéen for «Norske Venner av SOS-barnebyer». I 2014 kunne SOS-barnebyer Norge dermed feire sitt 50-årsjubileum.
SOS-barnebyer har i løpet av disse
årene utviklet seg til å bli den organisasjonen i Norge som mobiliserer størst folkelig støtte til sin virksomhet. Over 122 000
fadderskap og ytterligere 130 000 givere
gjør at 11 % av landets husholdninger har
et aktivt giverforhold til SOS-barnebyer. I
tillegg har vi mange gode samarbeidspartnere innenfor nærings- og organisasjonsliv,
over 500 aktive frivillige fordelt på 55 lokale grupper, og 1 500 skoler og barnehager
som hvert år deltar i en SOS-aktivitet eller
kampanje.
Organisasjonen ble startet for å gi et trygt
hjem til barn som hadde mistet hjem, familie
eller omsorg. Det første familiehuset SOSbarnebyer Norge finansierte var i SOS-barnebyen i Daegu i Sør-Korea i 1964. Sammen
med andre skandinaviske SOS-organisasjoner ble det på 1970-tallet finansiert flere SOSbarnebyer i Pakistan. Den første barnebyen
som ble fullfinansiert av SOS-barnebyer
Norge var i Rafshahi i Bangladesh.
Etter hvert engasjerte SOS-barnebyer
seg også sterkt i utdanning, og mange skoleprosjekter så dagens lys. Dette ble etterfulgt
av en satsing på forebyggende prosjekter,
som familieprogrammer som ble etablert
for å forhindre at familier går i oppløsning.
SOS-barnebyers familieprogrammer bidrar til å styrke lokale strukturer, og støtter særlig utsatte familier slik at de kan
dekke grunnleggende behov for barna sine.
Hver enkelt familie blir fulgt opp tett med
tiltak knyttet til omsorg, helse, utdanning,
boforhold og inntektsbringende arbeid. Familieprogrammene jobber også med påvirkningsarbeid for å sikre barns rett til omsorg
og beskyttelse. I tillegg har programmet et
sterkt fokus på likestilling.
I de senere år har SOS-barnebyer satset
på påvirkningsarbeid av myndigheter, både
nasjonalt og globalt, for å styrke rettighetene
til barn i våre målgrupper – barn uten omsorg, eller barn som står i fare for å miste
omsorg.
I 2014 fikk SOS-barnebyer en samlet
inntekt på kr 568 mill. Dette er en liten nedgang i forhold til rekordåret 2013 da inntektene økte med hele 90 mill. og endte på 575

mill. Selv om vi ikke oppnådde vårt samlete
inntektsmål for 2014, maktet vi å konsolidere det høye nivået fra 2013.

SOS-BARNEBYERS PROGRAMMER
På verdensbasis driver SOS-barnebyer
virksomhet i 133 land. Det samlede beløp
fra SOS-barnebyer Norge til internasjonale
SOS-programmer utgjorde i 2014 kr 405
millioner, mot kr 393 millioner i 2013. I tillegg til fadderbidragene, som går til SOSbarnebyers programmer over hele verden,
har SOS-barnebyer Norge et spesielt finansieringsansvar for programmer i 17 hovedsamarbeidsland: Mosambik, Zimbabwe,
Zambia, Malawi, Swaziland, Tanzania, Angola, Uganda, Nigeria, India, Filippinene,
Vietnam, Peru, Ecuador, Colombia, Russland og Kosovo.
I 2014 ble det åpnet en ny norsk-finansiert
barneby i Pleiku i Vietnam. Denne er finansiert av Orkla-konsernet samt enkeltbedrifter innenfor konsernet.
SOS-barnebyer internasjonalt har i 2014
jobbet med å implementere en ny struktur
som ble vedtatt etter et omfattende omorganiseringsprosjekt i 2013/2014. Bl.a. er det
kontinentale nivået droppet i den nye strukturen. Videre har det blitt jobbet ytterligere
med å videreutvikle måloppnåelse og bærekraft i programarbeidet og å styrke rettighetsarbeidet i organisasjonen.
Ved årsskiftet 2014/2015 hadde SOSbarnebyer på verdensbasis et direkte omsorgsansvar for 78 793 barn og ungdommer,
mens tallet på deltagere i våre forebyggende
familieprogrammer var 439 838.
BÆREKRAFT 2020

I 2012 ble det vedtatt et internasjonalt program som innebar at SOS-organisasjonene
i 35 land med såkalte «fremvoksende økonomier» måtte påregne å bli selvfinansiert
i løpet av perioden frem til 2020. Disse landene har engasjert seg sterkt i et nasjonalt
programutviklingsarbeid som gjør at de i
fremtiden vil ha en bærekraftig og relevant
programportefølje i tillegg til å bygge opp
nasjonal innsamlingskapasitet. Et styrket
påvirkningsarbeid for forbedret kvalitet i
det nasjonale barnevernet er også viktige
elementer i disse landenes strategier.
SOS-barnebyer Norge bidrar aktivt til

disse endringsprosessene, og i 2014 har det
blitt vedtatt bidrag til både programutvikling og oppbygging av innsamlingskapasitet
i land som Colombia, Ecuador, Chile, Sri
Lanka, Russland og Estland.
FREMTIDENS BARNEBY

Globalt drives det barnebyer og en rekke
øvrige programmer på mer enn 550 ulike
steder. På tilnærmet halvparten av disse
stedene har organisasjonen drevet virksomhet i 30 år eller mer, og her har det utviklet seg et stort behov for både renovasjon
av bygningsmasse og en gjennomgang av
hvorvidt de samlede programmer som tilbys lokalsamfunnet er tilpasset dagens og
morgendagens behov. Formålet med denne
gjennomgangen er å sikre at programtilbudet best mulig tilpasses hvert enkelt barns
behov, samt å sikre en sterk forankring og
integrering av programmene i lokalsamfunnet. Lokal forankring er avgjørende for programmenes bærekraft og for å skape varige
sikkerhetsnett for barna og familiene.
NØDHJELP

Ebolakrisen: SOS-barnebyer Norge har
støttet de lokale SOS-organisasjonene i deres kamp for å bistå barn som er rammet av
ebolaepidemien i Vest-Afrika. Det er etablert kort- og langsiktige omsorgstilbud for
barn, samt dagsentra, psykososial støtte og
nødhjelp for å dekke familienes umiddelbare behov. Totalt har rundt 9000 personer
fått støtte fra SOS-barnebyer.
Krig og konflikt: Gaza og Syria er rammet
av krig og konflikt av lang varighet. Barna
er blant de mest sårbare i denne situasjonen. SOS-barnebyers fokus har vært å sikre midlertidig omsorg for barn, utdanning,
psykososial støtte og hjelp til å møte barnas
og familienes umiddelbare behov. I tillegg
bistår vi lokalmiljøene med å etablere mer
langsiktige løsninger.
ÅPENHET OM KORRUPSJON OG
MISLIGHOLD

SOS-barnebyer Norge støtter norske myndigheters arbeid for mer åpenhet om korrupsjon og mislighold, og offentliggjør derfor alle økonomiske underslagssaker som
er avsluttet i det aktuelle år. I SOS-barnebyer internasjonalt har man i 2014 intensivert arbeidet med forbedring av rutiner og

systemer som skal forhindre korrupsjon og
mislighold.
I 2014 mottok SOS-barnebyer Norge
fem varslingssaker om økonomisk mislighold. Dette gjaldt saker i Mosambik, Zambia og Kasakhstan. To av sakene dreide seg
om økonomisk underslag av norske midler.
Ansatte med befatning med disse sakene
har blitt avskjediget. Rettslige skritt er
også tatt der dette har vært aktuelt. De tre
øvrige sakene handlet om brudd på interne
kontrollrutiner og økonomiske misligheter,
deriblant i forbindelse med anbud og kontraktinngåelser. Tre av sakene ble avsluttet
i 2014, mens undersøkelser fortsatt pågikk
i to av sakene ved utgangen av 2014. I tillegg ble to saker fra Zambia og Zimbabwe
som ble innmeldt i 2013 avsluttet i 2014.
Sakene omhandlet utfordringer i ledelsen,
samt brudd på internkontroll og rutiner for
anskaffelser. Medarbeidere knyttet til sakene ble avskjediget. Alle varslingssakene er
fulgt opp i tråd med etablerte rutiner.
NASJONALE PROGRAMMER

I SOS-barnebyen i Bergen var det ved utgangen av året 14 barn fordelt på syv familier. Fra våre samarbeidspartnere mottar vi
gode tilbakemeldinger på barnas utvikling.
Bufetat og barnevernet har i særlig grad lagt
merke til vårt arbeid med barnas skolegang.
Samtidig har barnebyen i Bergen blitt
utfordret når det gjelder bruken av oppdragstakere som avlastere i barnebyhjemmene. Denne saken fikk en løsning i 2014,
og familieassistentene er nå ansatt som
vanlige arbeidstakere. Den målgruppen
barn som i dag bor i barnebyen er en noe
annen enn hva barnebyen opprinnelig var
tenkt for, noe som har ført til utfordringer
både av faglig og økonomisk karakter. Dette vil igjen kunne føre til organisatoriske
endringer i 2015.
LIKESTILLING

Når kvinner nektes like muligheter i et samfunn, lider også barna. Likestilling hjelper
ikke bare kvinner til å overvinne fattigdom,
men bedrer også livene til barn, familier og
samfunn. SOS-barnebyer Norge har i flere
år vært en sterk pådriver for at SOS-barnebyer internasjonalt skal få en likestillingspolicy (Gender Equality Policy). I oktober
2014 godkjente det internasjonale Senatet
likestillingspolicyen “Same, but different”.
SOS-barnebyer Norge har påtatt seg finansieringsansvar for et pilotprosjekt innen
likestillingsarbeidet i Kenya, Malawi, Vietnam og Uruguay frem mot 2017.

RETTIGHETSARBEID

SOS-barnebyer Norge arbeider for å påvirke
både nasjonale og internasjonale myndigheter for å styrke barns rettigheter og sikre en
bedre ivaretakelse av barn som mangler foreldreomsorg.
I Norge har vi lenge hatt fokus på søskens
rett til å vokse opp sammen når de plasseres
i fosterhjem. Samtidig har vi i 2014 igangsatt et arbeid for å påvirke den varslede stortingsmeldingen om fosterhjemsomsorg, der
søsken vil være et av temaene. Høsten 2014
mottok vi også positivt svar fra Barne- og likestillingsdepartementet på vår oppfordring
om å oversette FNs retningslinjer for alternativ omsorg til norsk, og har i tillegg jobbet aktivt for å påvirke regjeringens forslag
til statsbudsjett, både gjennom kontakt med
politikere, pressemeldinger og høringer i
Stortinget.
Internasjonalt har vår viktigste målsetning vært å sikre en langsiktig omsorg for
alle barn, gjennom å arbeide for sterkere
barnevernsstrukturer i land over hele verden. I 2014 kom SOS-rapporten ”Drumming together for change” som viser at
mange land ikke følger FNs retningslinjer
for alternativ omsorg, og dette budskapet
har SOS-barnebyer synliggjort både i media og overfor politiske beslutningsmyndigheter. Samtidig har vi arbeidet for å påvirke
den såkalte Post 2015-prosessen slik at barn
uten foreldreomsorg gis en større plass i de
nye tusenårsmålene.
På EU-nivå arbeider vi for at barn i alternativ omsorg må gis sterkere rettigheter og
tilbys bedre faglige programmer enn i dag.
SOS-barnebyer leverte også høringsinnspill
til stortingsmeldingen Utdanning for utvikling, både skriftlig og gjennom en muntlig
høring i Stortinget.

SOS-BARNEBYERS INNSAMLINGSVIRKSOMHET
SOS-barnebyers inntekter var i 2014 på
568 millioner kroner, som innebærer en
konsolidering av rekordåret 2013 da vi
hadde 15% inntektsvekst, og endte på 575
millioner kroner.
Fadderinntektene hadde 4,3% vekst, som
tilsvarer 15 millioner kroner i økte inntekter.
Denne veksten kommer på toppen av 24%
vekst i 2013. Vi rekrutterte 12 400 nye fadderskap som er på nivå med året før. Vi har
nå 122 300 aktive fadderskap. Frafallet går
totalt noe ned for året. Ytterligere 130 000
givere bidro til virksomheten ved å støtte
opp om en eller flere av våre kampanjer. Til
sammen bidro disse kampanjene med 65 mil-

lioner kroner, som er på nivå med fjoråret.
På sektorene offentlig støtte, samt arv og
testamentariske gaver viser regnskapet en
nedgang. Dersom vi korrigerer for tilskudd
knyttet til Artistgalla 2012 som ble bokført
i 2013 var det en økning på ca. 3 mill. i de
offentlige tilskuddene.
I 2014 hadde SOS-barnebyer 625 418 besøk på våre hjemmesider, mot 350 915 året
før. Vi hadde 89 600 følgere på Facebook,
mens det tilsvarende tall for 2013 var 71 349.
SOS-barnebyer Norge har siden 2007
fulgt regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner. Det betyr at vi presenterer
regnskapet som et aktivitetsregnskap som
viser hvilke inntekter som er anskaffet og
hvordan inntektene er forbrukt. Det er stor
forskjell på hvilke aktiviteter organisasjoner driver med og kostnadene knyttet til
ulike aktiviteter kan variere stort. Derfor
presiseres det i regnskapsstandarden at
sammenligninger mellom organisasjoner
kan gi et feilaktig bilde. Det anbefales i
stedet å følge utviklingen av den enkelte
organisasjon over tid. Kostnadene deles
inn i tre kategorier: kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til organisasjonens formål og administrasjonskostnader.
Regnskapsstandarden angir hvilke kostnader som tilhører hvilke kategorier, men
regelverket tolkes forskjellig. Et eksempel
på slike ulikheter er kostnader knyttet til
fadderordninger. I SOS-barnebyer inngår
disse kostnadene i kategorien kostnader
til anskaffelse av midler, mens tilsvarende
kostnader i andre organisasjoner kan være
definert som kostnader til organisasjonen
formål.
FRIVILLIGE

Frivillighet og lokalt engasjement er en bærebjelke i SOS-barnebyers arbeid. Det er i
dag rundt 500 registrerte frivillige, og enda
flere deltar i enkeltaktiviteter i regi av de frivillige. Frivillige for SOS-barnebyer finansierer 7 av 12 familiehus, samt familieprogram i Mwanza, Tanzania. Flere av fylkene
fullførte innsamlingen til sitt hus i 2014.
I Stavanger ble det gjennomført en veldedighetsmiddag som samlet rundt 100 mennesker, og Barnebymarsjen ble gjennomført
for andre år på rad. Drevet frem av de frivillige ble Barnebymarsjen denne gang kopiert til syv nye byer, og på denne måten har
de frivillige klart å engasjere flere hundre
mennesker rundt SOS-barnebyers arbeid og
barns rettigheter. Våren 2014 var det også tid
for Landskonferansen som samlet frivillige
fra hele landet til to dager med inspirasjon,
seminarer og erfaringsutveksling.
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AKTIVITETSREGNSKAP 31.12.2014
BARN OG UNGDOM

2014 ble nok et godt år for SOS-barnebyers
arbeid med barn og ungdom. Samarbeidet
med bok- og filmserien Karsten & Petra fortsetter gjennom barnehageaksjonen. ”Omvendt Julekalender”, der skolebarn åpner en
ny luke fra SOS-barnebyer hver dag og gjør
en innsats for barn i andre deler av verden,
vokste ytterligere til nærmere 60 000 deltakende elever. Dette er en dobling fra 2012.
Samarbeidet med Skolejoggen (Landslaget
Fysisk Fostring i Skolen) fortsetter, og i 2014
løp 34 000 elever til inntekt for barnebyprosjektet i Mwanza i Tanzania. SOS-barnebyer
er en av de største samarbeidspartnerne for
norske barnehager og skoler.
NÆRINGSLIV OG ORGANISASJONER

SOS-barnebyer har en ledende posisjon
blant ikke-statlige organisasjoner på samarbeid med næringslivet, og jobber både
strategisk og operativt med løsninger knyttet til samfunnsansvar som skaper konkurransefortrinn og gjensidige verdier. Således
er næringsliv, organisasjoner og partnerskap en viktig del av vår innsamlingsvirksomhet. Inntektene fra næringslivet vokste
med 19 %. NSB-konsernet og Wrigley ble
nye hovedsamarbeidspartnere i 2014. Våre
største partnere i næringslivet var i 2014
Grieg Foundation, Höegh Autoliners, Møller Gruppen, Orkla, Skagen Fondene, Ulstein Group, og Wilh. Wilhelmsen. Mange
av disse vil være med også fremover. I tillegg foregår det et utstrakt samarbeid med
norsk næringsliv på ulike nivåer.
Fagforbundet og deres medlemmer er en
meget viktig samarbeidspartner for SOSbarnebyer. I 2014 støttet de barnebyen i
Huambo i Angola med 6,8 millioner kroner.
Sammen med Odd Fellow-ordenen og det
to-årige samarbeidsprosjektet ”Sammen for
barn i Malawi”, som ble fullført våren 2013,
bygges det nå en ny SOS-barneby i Ngabu
i Malawi.

STØTTE FRA NORSKE MYNDIGHETER (OFFENTLIG FINANSIERING)

I 2014 støttet Norad SOS-barnebyers familieprogrammer i Malawi, Zambia og Zimbabwe med 18,5 millioner kroner. Dette
innebar en økning i den årlige bevilgningen fra 2013 på 3 millioner kroner. SOSbarnebyer har som ambisjon å øke andelen
offentlige inntekter ytterligere. På bakgrunn av konstruktive tilbakemeldinger fra
Norad satte SOS-barnebyer i 2014 derfor i
gang flere prosesser for å kunne levere en
sterkere søknad om ny rammeavtale i 2015.
Også Helse- og omsorgsdepartementet
bidro til SOS-barnebyers arbeid gjennom
prosjektet World of Equal Opportunities i
Murmansk med NOK 600 000. Prosjektet
støtter barn med funksjonshemninger og
deres familier i nordvest-Russland.

SOS-BARNEBYERS INTERNASJONALE ROLLE

SOS-Children’s Villages International
(SOS-CVI) er den internasjonale paraplyorganisasjonen for SOS-organisasjoner i
133 land. Styreleder i SOS-barnebyer Norge, Halvor Stenstadvold, er et av 22 medlemmer i det internasjonale senatet. Han
leder også en av senatets underkomiteer –
the Senate Sub-committee on Finance and
Audit.
I tillegg er SOS-barnebyers generalsekretær Svein Grønnern medlem i det internasjonale Management Council, SOS-CVIs
administrative ledergruppe.
SOS-barnebyer Norge deltar i en rekke
internasjonale prosesser, både innenfor programutvikling og inntektsarbeid. Blant de
viktigste i 2014 har vært utarbeidelse av program for likestilling, prosjekt for bedre resultatmåling i våre programmer, forbedrede
rutiner knyttet til anti-korrupsjonsarbeid, så
vel som større internasjonale prosjekter for
effektivisering av globale overføringer og

valutastyring, samt arbeidet overfor store,
internasjonale givere.

ADMINISTRASJON
Per 31.12.14 var det 63 faste stillinger ved
SOS-barnebyers sekretariat i Oslo, mot 62
ansatte ved forrige årsskifte. Av disse stillingene er ca. ¾ knyttet til innsamling, programvirksomhet, informasjon og rettighetsarbeid, mens resten arbeider innenfor HR,
økonomi, IT og administrasjon. I tillegg var
det 5 ansatte ved administrasjonen i barnebyen i Bergen, samt 9 ansatte familieassistenter og 9 oppdragstakere (fosterforeldre).
Sekretariatet ledes av generalsekretær
Svein Grønnern. SOS-barnebyers administrative ledelse består av tre menn og fire
kvinner.
I henhold til lover og forskrifter fører
stiftelsen oversikt over totalt sykefravær
blant de ansatte. Sykefraværet for 2014 var
4,9 % (uendret fra 2013). SOS-barnebyer
er tilsluttet avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
I 2014 opplevde stiftelsen én hendelse
ved barnebyen i Bergen som medførte mindre skader på en ansatt og en oppdragstaker
ved barnebyen. Hendelsen ble håndtert internt, og er rapportert til relevant offentlig
myndighet.

2014 TNOK

2013 TNOK

NOTE

Offentlig støtte og andre tilskudd

19 369

26 445

1, 2

Sum tilskudd

19 369

26 445

ANSKAFFELSE AV MIDLER
TILSKUDD

Fadderbidrag og gaver til fadderbarn

368 382

353 179

Aksjonsinntekter

57 673

61 560

Øremerkede prosjektbidrag

50 400

50 006

Vennebidrag (fast giverordning)
Arv og testamentariske donasjoner
Andre bidrag
Sum innsamlede midler og gaver

Styret vil uttrykke en stor takk til SOS-foreldre i Bergen og alle frivillige og ansatte i SOS-barnebyer Norge for nok et år med meget solid innsats.

Oslo, 31. desember 2014 / Oslo, 22. april 2015

Aagot Skjeldal

Kari Nordheim-Larsen

Svein Grønnern
generalsekretær

Halvor Fossum Lauritzsen

Turid Weisser

5 559

5 201

507 515

511 303

10 138

6 752

Inntekter til barnebyen i Bergen

18 320

20 655

Sum aktiviteter som skaper inntekter

28 458

27 407

Finans- og investeringsinntekter

12 517

10 148

4

567 859

575 302

5

2014 TNOK

2013 TNOK

NOTE

-97 351

-91 682

6

-405 031

-393 445

14

-9 885

-9 392

7

Sum anskaffelse av midler
FORBRUK AV MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
KOSTNADER TIL FORMÅL

Til informasjonsarbeid og samfunnskontakt
Driftskostnader internasjonale program

-29 149

-24 281

Driftskostnader nasjonale program

-20 489

-23 650

-464 555

-450 769

Sum kostnader til formål
Administrasjonskostnader

-7 032

-5 671

-568 938

-548 122

-1 079

27 180

Overført til formålskapital med selvpålagte
restriksjoner

-9 889

-27 180

Overført fra formålskapital med selvpålagte
restriksjoner

26 591

0

Sum forbrukte midler
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

8

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL:

Overført til annen formålskapital

Elisabeth Grieg

8 715
32 642

Salgs- og sponsorinntekter

Sum

Halvor Stenstadvold

7 787
17 715

14, 15

AKTIVITETER SOM SKAPER INNTEKTER

Til prosjekter
STIFTELSEN SOS-BARNEBYER
Styret har ikke kjennskap til inntrådte forhold som påvirker bedømmelsen av regnskapet for 2014. Regnskapet for 2014 er
avgitt under forutsetning om fortsatt drift.
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke
miljøet. Stiftelsen arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål om å sikre
like muligheter og rettigheter, og for å hindre
diskriminering på grunn av kjønn, etnisk og
nasjonal opprinnelse, religion og livssyn.

1

INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER

Administrasjonsprosent (av forbrukte midler)

-15 624

0

1 709

-27 180

13

1,2 %

1,0 %

9

Formålsprosent (av forbrukte midler)

81,7 %

82,2 %

9

Innsamlingsprosent

80,8 %

82,1 %

9
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SOS-barnebyer årsrapport 2014

BALANSE 31.12 2014
EIENDELER:

2013 TNOK

NOTE

0

1 345

10

31 304

31 304

10
10

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år klassifiseres som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

11

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbi
gående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler i form av eiendom, barnebyen i Bergen, vurderes til anskaffelseskost redusert for tilskudd og innsamlede midler, men avskrives ikke. Se note 10.

ANLEGGSMIDLER:

INVENTAR, UTSTYR OG EIENDOMMER
It-utstyr
Barneby Bergen
Leilighet Bergen
Sum inventar, utstyr og eiendommer

3 068

3 068

34 372

35 717

1 845

1 758

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Pensjonsforpliktelser
Sum finansielle anleggsmidler

NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER

2014 TNOK

SOS-barnebyer har siden 2007 fulgt god regnskapskikk for ideelle organisasjoner. Dette betyr at årsregnskapet presenteres
i samsvar med denne, samt med regnskapsloven. Årsregnskapet består av aktivitetsregnskap, balanse, kontantstrøm
oppstilling og noter.

1 845

1 758

36 217

37 475

Andre fordringer

5 266

6 021

Sum kortsiktige fordringer

5 266

6 021

11 107

9 800

4

Andre plasseringer

227 298

224 068

4

Sum investeringer

238 405

233 868

Innskudd av fadder-, gave- og prosjektmidler

161 547

180 557

Sum bankinnskudd, kontanter o.l

161 547

180 557

Mottatt mva-kompensasjon regnskapsføres som en kostnadsreduksjon.
Valuta
Bankinnskudd i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansplasseringer vurderes til markedsverdi på
balansedag. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

Stiftelsens virksomhet er ikke skattepliktig.
Fadderinntekter inntektsføres løpende og overføres i henhold til fastsatte planer. Se også note 15. Gaver og bidrag inntektsføres når verdien kan måles pålitelig, normalt på mottakstidspunktet. For gaver der verdien ikke kan måles pålitelig settes
denne lik null. Vesentlige gaver der verdien ikke kan måles pålitelig beskrives i note.

INVESTERINGER
Markedsbasert aksjer/aksjefond

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L
1, 12

Sum omløpsmidler

405 218

420 446

SUM EIENDELER

441 435

457 921

2014 TNOK

2013 TNOK

NOTE

Stiftelseskapital

6 000

6 000

13

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

2 126

2 126

13

16 120

32 823

13

Annen formålskapital

163 427

147 803

13

Sum formålskapital

187 673

188 752

AVSETNING TIL FORPLIKTELSER
Fadder- og andre bundne midler

85 520

85 835

14, 15

Avsatt til norskfinansierte prosjekter

91 217

95 288

14, 15

Prosjektmidler SOS-barnebyer

52 312

61 344

14, 15

229 050

242 467

FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD:

FORMÅLSKAPITAL

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Sum avsetning til forpliktelser

17 585

69

663

1, 2

Skyldige offentlige avgifter

4 732

4 545

12

Annen kortsiktig gjeld

4 491

3 909

Sum kortsiktig gjeld

24 712

26 702

441 435

457 921

SUM FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere
enn tre måneder fra anskaffelse.											
								

NOTE 2. TILSKUDD								

2013

2014

Norad, rammeavtale

15 500

18 488

Norad, utdeling i tilknytning til faddergalla

INNTEKSTSFØRT

10 000

0

UD midler

212

319

Helse- og omsorgsdepartementet

733

563

0

0

26 445

19 369

Barentssekretariatet

15 420

Gjeld offentlig støtte

Fordringer
Andre fordringer er oppført til pålydende.

Forbruk i programmer som det er bevilget tilskudd til bekreftes av rapporter mottatt fra SOS-barnebyer Internasjonal (SOS
Children’s Villages). Dersom hele eller deler av tilskuddet ikke er brukt i perioden må dette tilbakebetales.		

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld

Offentlige tilskudd inntektsføres i takt med forbruket av midlene. Det er nomalt knyttet spesielle betingelser til slike tilskudd.
Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som gjeld offentlig støtte. Se note 2. Tilskudd fra det offentlige godskrives egen rentebærende konto. SOS-barnebyer har egen bankkonto for henholdsvis Norad, UD og HOD (Helse- og
omsorgsdepartementet). Opptjente renter inneværende år føres som tilskuddsgjeld og overføres offentlig tilskuddsgiver
påfølgende år.

Sum tilskudd:
Mottatte offentlige tilskudd i 2014 utgjorde TNOK

19 132

19
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IKKE INNTEKTSFØRTE TILSKUDD GJELDER (KORTSIKTIG
GJELD/GJELD OFFENTLIG STØTTE):

SOS-barnebyer årsrapport 2014

NOTE 5: ANSKAFFELSE AV MIDLER						
2013

UD midler

2014

396

0

0

37

Opptjente renter

267

32

Sum:

663

69

Helse- og omsorgsdepartementet

NOTE 3: LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER
2013
46 790

2014
46 614

Folketrygdavgift

7 241

7 307

Pensjonskostnader (se note 11), ytelsesordning

2 088

2 607

Pensjonskostnader, innskuddsordning

1 383

1 596

Andre ytelser

3 958

2 373

61 460

60 497

Gjennomsnittlig antall årsverk ansatte (ekskl. oppdragstakere i Bergen):

63

75

Gjennomsnittlig antall årsverk oppdragstakere (gjelder barnebyen i Bergen):

19

9

LØNNSKOSTNAD

Lønn

Sum

Daglig leder
1 041

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

Lønn
Pensjonspremiekostnader

13

Styre- og rådsmedlemmer mottar ingen kompensasjon for sine verv i SOS-barnebyer.
REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør TNOK 356, og fordeler seg som følger:
Lovpålagt revisjon

TNOK

206 250

Andre tjenester

TNOK

150 125
356 375

NOTE 4: FINANSPOSTER OG AVKASTNING 					

SOS-barnebyers finansforvaltning baserer seg på trygge plasseringer med begrenset risiko. Status for Stiftelsens finansplasseringer pr. 31.12.2014 vises under. Plasseringene er vurdert til markedspris på balansedagen. Samlet nettoavkastning
på finansplasseringer i 2014 er TNOK 8.090. Resterende beløp er hovedsakelig avkastning på bankinnskudd.
Verdi 01.01.14
9 792

Verdi 31.12.14
11 099

202 169

207 491

Obligasjonsfond

11 795

12 500

Andre plasseringer

10 112

7 315

233 868

238 405

Pengemarked - og høyrentefond

Sum:
*) SOS-barnebyer har siden oppstart fått tildelt til sammen TNOK 4.377 fra dette fondet.

NOTE 6: KOSTNADER KNYTTET TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER
2013

2014

Personalkostnader

18 623

17 698

-5 %

Kontor- og felleskostnader (andel husleie, IKT etc) *)

12 602

11 342

-10 %

Markedsføringskostnader

60 457

68 311

13 %

Sum kostnader knyttet til anskaffelse av midler:

91 682

97 351

6%

KOSTNADER PR. KOSTNADSART

Endring i %

NOTE 7: KOSTNADER TIL INFORMASJONSARBEID OG SAMFUNNSKONTAKT
KOSTNADER PR. KOSTNADSART

2013

2014

Endring i %

Personalkostnader

4 956

5 394

9%

Kontor- og felleskostnader (andel husleie, IKT etc) *)

2 056

2 569

25 %

Publikasjoner, informasjons- og andre kostnader

2 380

1 922

-19 %

Sum kostnader til Informasjonsarbeid og samfunnskontakt:

9 392

9 885

5%

SOS-barnebyer har vedtatt rettighetsarbeid for barn i vår målgruppe som et viktig fokusområde. I den forbindelse har det
skjedd en omfordeling av interne ressurser for å styrke arbeidet innen informasjon og samfunnskontakt. Kostnadene til dette
arbeidet defineres som formålskostnader fra og med 2013.

NOTE 8: ADMINISTRASJONSKOSTNADER
2013

2014

Endring i %

Personalkostnader

3 043

3 608

19 %

Andre kostnader inkl. fordelte felleskostnader

2 628

3 424

30 %

Sum administrasjonskostnader:

5 671

7 032

24 %

257

Annen godtgjørelse

Aksjefond Banco Humanfond *)

Over 90 % av inntektene kommer fra privatmarkedet. Dette inkluderer gaver og bidrag fra næringslivet.

*) Fordelte felleskostnader
Alle felleskostnader er fordelt forholdsmessig basert på antall ansatte i de enkelte ansvarsområder/avdelinger. De kostnader som inngår
her er felles kostnader for husleie, IKT, kontorutstyr og rekvisita. Personalkostnader for generalsekretær og avdelinger for økonomi, IT og
HR er fordelt på samme måte. 						

NOTE 9: ADMINISTRASJONSPROSENT / FORMÅLSPROSENT / INNSAMLINGSPROSENT

Administrasjonsprosent er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler. Formålsprosent er beregnet som kostnader til formål delt på sum forbrukte midler. Administrasjonskostnader er direkte kostnader knyttet til avdelinger som ikke driver med inntektsskapende aktiviteter eller aktiviteter for å oppfylle formålet, samt disse avdelingers andel av
felleskostnader. Innsamlingsprosent er sum innsamlede midler minus kostnader knyttet til innsamling delt på sum innsamlede midler. Under vises utviklingen for disse nøkkeltallene de siste 5 år.
2010
Administrasjonsprosent

2011

2012

2013

2014

2,1 %

2,0 %

1,3 %

1,0 %

1,2 %

Formålsprosent

81,6 %

81,7 %

79,8 %

82,2 %

81,7 %

Innsamlingsprosent

82,4 %

82,2 %

78,7 %

82,1 %

80,8 %
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NOTE 10: ANLEGGSMIDLER

2013

2014

IT-UTSTYR

2014

Diskonteringsrente

4,00 %

2,30 %

Anskaffelseskost pr. 01.01.2014

4 854

Forventet lønnsregulering

3,75 %

2,75 %

Tilgang

0

Forventet pensjonsøkning

0,60 %

0,00 %

Avgang

0

Forventet G-regulering

3,50 %

2,50 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,40 %

3,20 %

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

ANSKAFFELSESKOST

4 854

Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger

4 854

Bokført verdi pr. 31.12.2014

0

Årets avskrivninger

1 345

Økonomisk levetid

3 år

Avskrivningsplan

Lineær

01.01.14
2014

Barneby i Bergen

31 304

31 304

Leilighet i Bergen

3 068

3 068

55 046

Barneby Bergen, refusjon fra Husbanken

-11 153

Barneby Bergen, innsamlet til bygging

-12 589

Bokført verdi pr. 31.12.2014:

31 304

NOTE 11: PENSJONER								

Stiftelsen er pliktig å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller
kravene i denne lov. Stiftelsen har en kollektiv pensjonsordning som omfatter 17 personer og 9 pensjonister. Ordningen gir
rett til fremtidige ytelser (ytelsesbasert ordning). Disse ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå
ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelse fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket i 2006 og nyansatte fra og med 01.01.2007 meldes inn i en innskuddsbasert
pensjonsordning.

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning av pensjonsmidler
Administrasjonskostnader
Resultatført planendring
Resultatført aktuarielt tap

2013

2014

1 557

1 766

864

1 084

-781

-949

309

326

0

0

139

380

2 088

2 607

-5 841

-8 486

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)

7 599

10 331

Balanseførte pensjonsforpliktelser inkl. AGA (=arbeidsgiveravgift) **)

1 758

1 845

-722

-1 049

217

228

Resultatført pensjonskostnad
AVSTEMMING – BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE

Netto pensjonsforpliktelse-overfinansiert (underfinansiert) *)

*) Herav AGA inkludert i DBO
**) Herav AGA inkludert i balanseført forpliktelse

Bruk

31.12.14

Stiftelseskapital / Grunnkapital

6 000

0

0

6 000

2 126

0

0

2 126

32 822

9 889

-26 591

16 120

8 000

0

-8 000

0

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
- Herav midler avsatt til "Implementation fund"
- Herav katastrofefond

Barneby Bergen, kostpris investering

Tilførsel

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner *)

- Herav midler avsatt til norskfinansierte program

Investeringen er vurdert til kostpris redusert for innsamlede midler og offentlig støtte fra Husbanken. Barnebyen som har
vært i drift siden 2008 avskrives ikke.

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

Til dekning av husleie er et beløp på TNOK 2.128 sperret i bank. Beløp til dekning av skattetrekk står bundet på egen bankkonto.

NOTE 13: FORMÅLSKAPITAL 							

Investeringer etter 01.01.2011

2013

EIENDOM

NOTE 12: SPERRETE/BUNDNE BELØP I BANK 							

9 027

0

-9 027

0

15 796

9 889

-9 564

16 120

Annen formålskapital (tidl. driftsfond)

147 803

15 624

0

163 427

Sum formålskapital

188 751

25 513

-26 591

187 673

*) Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Beløpet består av 11 testamentariske gaver som ble gitt til Stiftelsen SOS-utdanningsfond før år 2000. For samtlige av beløpene gjelder
at det kun er avkastningen som kan brukes. Opprinnelig kapital skal stå urørt.Stiftelsen SOS-utdanningsfond ble slått sammen med
Stiftelsen SOS-barnebyer Norge med virkning fom 01.01.2004.								
		

NOTE 14: AVSETNING TIL FORPLIKTELSER 							
01.01.14

Tilførsel

Bruk

31.12.14

Faddermidler

85 835

202 621

-202 936

85 520

Avsatt til norskfinansierte prosjekter

95 288

106 408

-110 480

91 217

Spesielle prosjektbidrag

61 344

96 002

-105 034

52 312

242 467

405 031

-418 450

229 050

Sum fadder- og prosjektmidler

NOTE 15: NÆRSTÅENDE PARTER								

Stiftelsen SOS-barnebyer Norge er medlem av paraplyorganisasjonen SOS Children’s Villages med hovedkontor i Østerrike.
Fadderbidrag og gaver til fadderbarn fra SOS-barnebyer Norge og andre SOS organisasjoner overføres til konto i Østerrike.
Derfra kanaliseres midlene samlet videre til de ulike prosjektene/programlandene, i alt 133 land.
Stiftelsen har også forpliktelser om å dekke årlige driftskostnader for program som finansieres av SOS-barnebyer Norge.
Etter en omfattende omstrukturering av den internasjonale SOS organisasjonen de siste to år er antall land i SOS Norges
programportefølje redusert fra 44 til 18. Programporteføljen for de aktuelle landene er samtidig utvidet og beløpsmessig har
norske forpliktelser økt. SOS-barnebyers finansieringsforpliktelser til programmer i utlandet er normalt i USD eller EUR.
For år 2015 er denne driftsforpliktelse beregnet til 172 mill. kroner. Dette beløpet dekker driften av 219 enkeltprogrammer.
Ved utgangen av 2014 har stiftelsen til sammen 409 mill. kroner som kan benyttes til dekning av program og programforpliktelser.
Styret i SOS-barnebyer Norge har vedtatt å yte støtte til aktiviteter som skal bidra til økt inntektsvekst i andre SOSorganisasjoner. Denne støtte gis enten i form av lån eller som direkte bevilgning.
Alle medlemsorganisasjoner tilhørende SOS Children’s Villages må betale sin andel av internasjonale drifts- og administrasjonskostnader. Norges andel 2014 beløp seg til MNOK 40,4 (32,5 i 2013). Dette utgjør 7,1% (5,6% i 2013) av vår totale
inntekter.

NOTE 16: FADDERBARNKONTI								

SOS-barnebyer forvalter midler avsatt på egne konti til fordel for navngitte fadderbarn. Samlet beløp innestående på
fadderbarnkonti pr. 31.12.2014 var TNOK 99.

23

24 REVISJONSBERETNING

SOS-barnebyer årsrapport 2014

25

26 SOS-BARNEBYERS ARBEID

SOS-barnebyer årsrapport 2014

SOS-barnebyer er til stede i 133 land og
territorier, og norske fadderbidrag er med
på å støtte SOS-barnebyers arbeid over
hele verden. SOS-barnebyer Norge har
også et spesielt finansieringsansvar for 17
land, som her er markert i rødt.

French
Polynesia

ANTALL MENNESKER VI NÅR
Vest-Europa og
Nord-Amerika

27

Afrika og
Midt-Østen

Latin-Amerika

ANTALL PROGRAMMER VI DRIVER
Sentral- og
Øst-Europa

Asia

Totalt verden over

OMSORGSPROGRAMMER

Vest-Europa og
Nord-Amerika

Afrika og
Midt-Østen

Latin-Amerika

Sentral- og
Øst-Europa

Asia

Totalt verden over

Omsorgsprogrammer

SOS-familier og ungdomsprogrammer

6 400

24 800

13 500

5 000

32 400

82 100 barn og unge

SOS-barnebyer og ungdomsprogrammer

139

320

275

172

265

1 171

SOS-familieprogrammer

14 800

135 600

96 000

13 100

69 200

328 700 barn og voksne

SOS-familieprogrammer

49

190

100

63

81

483

SOS-barnehager

300

15 000

300

500

7 000

23 100 barn

SOS-barnehager

10

139

3

8

67

227

SOS-skoler

-

56 300

5 400

600

45 400

107 700 barn

SOS-skoler

-

119

9

2

55

185

SOS-arbeidstreningssentre

3 700

6 300

1 000

-

5 600

16 600 voksne

SOS-arbeidstreningssentre

8

18

3

-

21

50

SOS-sosialsentre

5 000

23 500

900

87 800

8 300

125 500 barn og voksne

SOS-sosialsentre

37

26

2

36

18

119

Medisinske sentre

-

732 400

33 300

-

28 500

794 200 behandlinger

Medisinske sentre

-

67

1

-

7

UTDANNING- OG ANDRE PROGRAMMER

Utdanning- og andre programmer

75
TOTALT 2 317

Tallene er et gjennomsnitt for 2014. SOS-barnebyer har i 2014 også drevet nødhjelpsarbeid over store deler av verden.

Vi takker for støtten fra våre hovedsamarbeidspartnere i 2014:

Vi takker også for støtten fra våre hovedbidragsytere i 2014:

SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig
av nasjonalitet, kultur og religion i 133 land og territorier over hele verden.
Den Sentralafrikanske
Republikk
Dominikanske Republikk
Equador
Egypt
Ekvatorial Guinea
El Salvador
Elfenbenskysten
England
Estonia
Etiopia
Filippinene
Finland
Frankrike
Fransk Polynesia
Gambia
Georgia
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Hellas

Honduras
Hungary
Hviterussland
Island
India
Indonesia
Israel
Italia
Jamaica
Japan
Jordan
Kambodsja
Kamerun
Kapp Verde
Kasakstan
Kenya
Kina
Kirgistan
Kongo
Kosovo
Kroatia
Kyrops
Laos

Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Makedonia
Malawi
Mali
Marokko
Mauritius
Mexico
Mongolia
Mosambik
Namibia
Nepal
Nederland
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norge
Pakistan

Palestina
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Romania
Russland
Rwanda
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Somalia
Somaliland
Sør-Afrika
Sør-Korea
Sør-Sudan
Spania
Sri Lanka
Sudan
Sverige
Sveits
Swaziland

Syria
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tjekkia
Togo
Tunis
Tyrkia
Tyskland
Uganda
Ukraina
USA
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Østerrike
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Albania
Algeri
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Aserbajdsjan
Bangladesh
Belgia
Benin
Bolivia
Bosnia og Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Canada
Chad
Chile
Colombia
Costa Rica
Danmark

