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SOS-barnebyer er en internasjonal
humanitær organisasjon som jobber
over hele verden for å sikre barn
omsorg og beskyttelse i en trygg
familie. Vi har over 60 års erfaring
innen barneomsorg og er til stede
i 134 land og territorier.
Følg oss på sosiale medier:
#sosbarnebyer
@sosbarnebyer
@SOS_barnebyer
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2016
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ÅRET 2016

Mai
VÅRE NYE BARN

SOS-barnebyer startet «Våre
nye barn» i samarbeid med
Asker kommune, et prosjekt
som gjør det enklere for
kommuner å ta imot barn
som har flyktet alene. Modellen
tar utgangspunkt i vår familiehjemsmodell, og skal spres
til andre norske kommuner.

November

August

#DEOMSORGSLØSE

ARENDALSUKA

Flere hundre mennesker møtte opp foran Stortinget med mobilene hevet for å synliggjøre
barna politikerne ikke ser. 220 millioner barn risikerer en oppvekst uten stabil familieomsorg.
SOS-barnebyer, ungdomspolitikere, støttespillere og artister mobiliserte for å få barna ut av
den politiske blindsonen.

Espen Barth Eide, Kristin
Clemet, Hilde Frafjord Johnsen
og Jon Lomøy diskuterte
kjennetegn på gode utviklingsprosjekt under vårt symposium
på Arendalsuka. Tema var:
De omsorgsløse barna
– i blindsonen i norsk
utviklingspolitikk.

Oktober
TAKK, SVEIN GRØNNERN

BARN HJELPER BARN

Hele 67 000 elever var med
på Omvendt julekalender
i desember, der barn gir i stedet
for å få. Elevene gjør oppgaver
hjemme, samler inn penger og
ser en film og prater sammen
med klassen om hvordan barn
har det i andre deler av verden.

FOTO: RUBEN HAMAHIGA DELA CRUZ

Desember

Generalsekretær Svein Grønnern ble i slutten av oktober
takket av etter 21 år som generalsekretær i SOS-barnebyer.
Grønnern har gjort en enestående jobb for barna og
organisasjonen. Han har bygd opp SOS-barnebyer til
å bli en sterk barnefaglig organisasjon og størst i Norge
på innsamling. Han har vært en pådriver internasjonalt
for å sikre barns rettigheter, og for å etablere et bredt
spekter av forebyggende familieprogrammer.

Oktober
ÅPNET NYE BARNEBYER

120 barn fikk et trygt hjem
i Mwanza, Tanzania, takket
være engasjerte enkeltpersoner,
elever og bedrifter. I august
åpnet SOS-barnebyen i Ngabu,
Malawi. 83 representanter fra
Odd Fellow Ordenen var med
og så resultatet av flere års
innsamling.
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LEDER

ALLE BARN HØRER TIL
I EN FAMILIE
Et trygt hjem er ikke bare noe alle barn fortjener, det er noe alle barn har rett til. Barn skal ha det bra
fordi de er barn, uansett hvor de bor. Det er dette som er barndommens egen verdi og en drivkraft
i mye av det vi gjør.

God omsorg kan reparere en dårlig start på livet. Hver dag ser vi
hvordan barn i våre program tar små og store skritt mot en tryggere
fremtid. Skrittene er ikke bare viktige for dem selv. Skrittene bygger
et bedre samfunn.
Å sikre barn god omsorg i en stabil familie er samfunnets beste
investering. Det løfter barnet, familien og fremtidige generasjoner ut
av fattigdom. Og det gir langsiktig og bærekraftig utvikling.
INGEN BARN SKAL ETTERLATES

Anslagsvis ti prosent av verdens barn er uten eller står i fare for å
miste omsorgen fra en voksen. Og når det ikke er noen der for dem,
risikerer de å falle utenfor tiltakene som skal bidra til utvikling for
mennesker og samfunn, og oppnåelse av FNs bærekraftsmål.
Leave no one behind er det ambisiøse mottoet for målene, som blant
annet tar sikte på å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet innen
2030. Men så lenge de omsorgsløse barna ikke er en definert målgruppe og vi mangler informasjon om hvem de er og hva som er
deres livssituasjon, er det ikke mulig å sørge for at ingen blir etterlatt.
I fjor startet SOS-barnebyer kampanjen #deomsorgsløse. Gjennom
rapporten «In the blind spot», en utviklingspolitisk debatt og en storstilt markering foran Stortinget, løftet vi barna inn på den politiske
dagsorden. Der skal vi jobbe for å holde dem til de blir prioritert.

Å bidra til utvikling for enkeltmennesker og samfunn gjennom
anstendige oppvekstsvilkår, er
fundamentet i SOS-barnebyers
arbeid.
BÆREKRAFT I PRAKSIS

Barn har det best i en trygg familie, og aller helst sin egen. Derfor intensiverer vi arbeidet med å forhindre at barn mister familie
omsorgen. I fjor hjalp vi nesten 500 000 mennesker gjennom våre
familieprogram, som støtter og veileder familier i hvordan de kan
komme ut av den vanskelige situasjonen de er. Noen av deltagerne
møtte jeg nylig i en systue i Zambia. De hadde fått utstyr og opp
læring i sy- og strikkemaskinbruk og hadde vunnet et anbud på
skoleu niformer. Kvinnene fikk provisjon av overskuddet, resten
fordelte de til familier som trengte det. Slik skapes ringvirkninger
i lokalsamfunnet.

VI RUSTER OSS FOR FREMTIDEN

Verden endrer seg og det er flere internasjonale tendenser som påvirker måten SOS-barnebyer jobber på. Unge, spesielt kvinner, rammes
av arbeidsledighet. Vi må derfor jobbe hardere fremover for å sikre
at våre ungdommer er bedre rustet for arbeidslivet og ikke går inn i
ledighet.
I tillegg øker kunnskapen om barneomsorg internasjonalt. Stadig
flere ser verdien av å gi barn omsorg i et familiemiljø. SOS-barnebyer jobber tettere med lokale myndigheter og andre organisasjoner
for å utvikle nye og forbedrede forsterhjemsløsninger og program
som styrker lokalsamfunnet. Og som en del av denne utviklingen,
lever SOS-familier i større grad integrert i lokalsamfunnet.
I år tar vi et stort løft og evaluerer våre program over hele verden for
å sikre at vi får en optimalisert organisasjon som når effektivt ut til
alle de barna som vil være avhengig av vår innsats fremover.
SAMARBEID ER AVGJØRENDE

Vi gjør ikke dette arbeidet alene. Jeg har stor tro på at samarbeid
er veien å gå for å sikre barn den omsorgen de har krav på. SOSbarnebyer har bygd opp mye av sin virksomhet gjennom samarbeid
med andre. Det fortsetter vi med. I Norge jobber vi tett med norske
kommuner for å utvikle gode modeller for bosetting og integrering
av enslige mindreårige flyktninger. Andre steder i verden lager vi
program og tjenester sammen med lokale organisasjoner. Målet er at
vi etter hvert skal kunne trekke oss tilbake, men vi faser ikke ut før
vi ser at resultatet er stabilt og holdbart, og noe som kan videreføres
og overføres til andre. På den måten skaper vi gode og bærekraftige
løsninger og lokalsamfunn.
TAKK FOR ENGASJEMENTET

Å bidra til utvikling for enkeltmennesker og samfunn gjennom å sørge
for anstendige oppvekstsvilkår for barn, er fundamentet i SOS-barnebyers arbeid. Et fundament som ikke ville vært mulig uten tilliten fra
engasjerte støttespillere. I den forbindelse ser jeg med glede at også nye
bedrifter velger SOS-barnebyer som samarbeidspartner, blant annet for
å kunne være med å realisere FNs bærekraftsmål. Det er jeg svært takknemlig for. Sammen skaper vi utvikling.

Bente Lier, Generalsekretær
i SOS-barnebyer

FOTO: BJØRN-OWE HOLMBERG
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I år tar vi et stort løft og evaluerer
våre program over hele verden,
sier Bente Lier.
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TEMATITTEL
SOS-BARNEBYERS
ARBEID

SOS BARNEBYER
I VERDEN

Her er SOS-barnebyer
til stede
Finansieringsansvar
SOS-barnebyer Norge
SOS-barnebyer Norge

134

SOS-barnebyer er til stede
i 134 land og territorier og
har programmer for barn
i 128 land.
Norske fadderbidrag er med på
å finansiere SOS-barnebyers
arbeid over hele verden.

Hvem
SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon
som sørger for omsorg til barn
som er alene eller står i fare for
å miste omsorgen fra voksne.

SOS-barnebyer årsrapport 2016

French
Polynesia

Hva

Hvordan

Å sikre barn god omsorg i en
stabil familie er samfunnets
beste innvestering. Det løfter
familier og fremtidige generasjoner ut av fattigdom og er
grunnleggende for all utvikling.

SOS-barnebyer styrker familier
i krise slik at barna får et godt
oppvekstmiljø, utdanning og
helsehjelp, og vi gir barn som
trenger det et nytt hjem i en
SOS-familie. SOS-barnebyer
jobber også for å ansvarliggjøre
myndigheter slik at barn får sine
rettigheter oppfylt.

7

8

TEMATITTEL
SOS-BARNEBYERS
ARBEID

TALL OG FAKTA 2016
Aktivitetsregnskapet per 31.12.2016
Aktivitetsregnskapet per 31.12.2016

SOS-BARNEBYER NORGE

82%
går til
formålet

Kr
Kr
INNTEKTER

FORBRUK AV MIDLER

Fadderbidrag 70%
Andre innsamlede
gaver og bidrag 21%

Inntektsskapende
aktiviteter 4%

Til internasjonale
program 77%

Kostnader til anskaffelse
av midler 16%

Finansinntekter 1%

Til nasjonale
program 3%

Administrasjonskostnader 1%

Til formålskapital 2%

Til informasjon og
samfunnskontakt 2%

Tilskudd 4%

ANTALL MENNESKER VI NÅR
Afrika

Nord- og
Sør-Amerika

Asia

Europa

TOTALT

OMSORGSPROGRAMMER
SOS-familier og ungdomsprogrammer

24 138

13 301

35 467

11 579

84 485 barn og unge

SOS-familieprogrammer

153 843

103 041

89 023

146 774

492 681 barn og voksne

UTDANNING OG ANDRE PROGRAMMER
SOS-barnehager

14 232

116

7 950

2 648

24 946 barn

SOS-skoler

51 332

5 280

47 034

0

103 646 barn

SOS-arbeidstreningssentre

7 631

678

4 217

5 493

18 019 voksne

SOS-sosialsentre

109 290

1 360

10 246

29 391

150 295 barn og voksne

Medisinske sentre

862 714

0

31 215

0

893 929 behandlinger

SOS-barnebyer årsrapport 2016

SOS-BARNEBYER INTERNASJONALT
Afrika

153 900

187

Familieprogram

60%
går til
omsorg

Europa

146 800

Familieprogram

150

Totalt antall
barn og voksne:

492 700

Familieprogram

SOS-familier
Totalt antall
barn og unge:

84 500

Amerika

103 000

109

Familieprogram

Afrika

SOS-PROGRAM
Omsorg 60%
Helse 4%

147

24 100

89 000

114

11 600

Familieprogram

138

13 300

Asia og Oseania

Utdanning 35%
107

Nødhjelp 1%

Europa

Amerika

Asia og
Oseania

172

ANTALL PROGRAMMER VI DRIVER

35 500

553

571

Familieprogram
(totalt)

SOS-barnebyer
(totalt)

Afrika

Nord- og
Sør-Amerika

Asia

Europa

TOTALT

OMSORGSPROGRAMMER
SOS-barnebyer

147

138

172

114

571

SOS-ungdomsprogrammer

151

149

213

207

720

SOS-familieprogrammer

187

109

107

150

553

SOS-barnehager

124

1

71

40

236

SOS-skoler

113

8

63

0

184

SOS-arbeidstreningssentre

15

2

21

20

58

SOS-sosialsentre

34

8

25

111

178

Medisinske sentre

70

0

7

0

UTDANNING OG ANDRE PROGRAMMER

77
TOTALT 2 577

Tallene er gjennomsnittstall for 2016. I tillegg til dette har SOS-barnebyer i 2016 drevet nødhjelpsarbeid flere steder i verden.
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TEMATITTEL

NÆRINGSLIVET ER AVGJØRENDE
FOR UTVIKLING I VERDEN
Den mest samfunnsnyttige investeringen
er å gi barn en god oppvekst. Samtidig skal
samfunnsansvar være lønnsomt for bedriften.
Flere av SOS-barnebyers næringslivspartnere
opplever at disse to målene går hånd-i-hånd.
– Vi vet at det er en nær sammenheng mellom barndommen og hvordan man fungerer i voksenlivet. Derfor er en oppvekst med stabil
omsorg verdifullt ikke bare for hvert enkelt barn, men også for samfunnet de blir en del av som voksne, sier Victor Norman.

Den nylig avgåtte professoren i samfunnsøkonomi ved Norges handels
høyskole er ikke i tvil om at prioritering av barns omsorgssituasjon
er nødvendig for å oppnå utvikling for alle.
– TA ANSVAR UTOVER BUNNLINJEN

Både i Norge og globalt anmodes næringslivet om å bidra til en slik
utvikling. Victor Norman, som også er rådsmedlem i SOS-barne
byer, oppfordrer næringslivet til å investere i tiltak som bedrer
livene til barn og unge som er aller verst stilt. Og selv om samfunnsansvar også kan være gunstig for bedriften, mener professoren at
det ligger i ordet å gjøre noe som ikke bare kan leses direkte ut av
regnskapene.

SOS-barnebyer årsrapport 2016
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Derfor samarbeider
vi med SOS-barnebyer

SOS-barnebyer årsrapport 2016

Mars Nordics sørger for viktig opplæring om tannhygiene til titusenvis
av barn, blant annet i Botswana. De jobber med en rekke tiltak for
å styrke familier i krise. FOTO: MARS NORDICS

– Med samfunnsansvar skal man ta ansvar utover bunnlinjen. Barn som
lever under marginaliserte forhold i land med stor fattigdom, trenger
gode støttespillere. Og spesielt internasjonale selskap bør ta et skikkelig
ansvar for dem som lever på bunnen i landene der de driver forretning.
Å bidra til at barn har en familie som kan dekke deres behov og sørge
for at de får skolegang, dét er samfunnsansvar. Etikk handler ikke bare
om det man ikke gjør, men også om det man gjør, sier Victor Norman.
EN GYLDEN MULIGHET

Å oppnå utvikling for alle er nettopp ambisjonen bak FNs bærekraftsmål. Under mottoet Leave no one behind skal myndigheter,
næringsliv og sivilsamfunn mobilisere sammen for å bekjempe

Navn
Kristin Kabbe
Selskap
Aktiv Eiendomsmegling
Stilling
Leder for Marked
og Kommunikasjon

Navn
Torild Bugge
Selskap
Ulstein Group
Stilling
HR-direktør

– Vi jobber med folks hjem
hver dag og synes det er
naturlig å engasjere oss
sammen med SOS-barnebyer og bidra til å gi flere
barn et trygt og godt hjem,
sier Kristin Kabbe.

– Å sikre at barn vokser opp
med god omsorg, er helt
fundamentalt for å nå bærekraftsmålene. Derfor støtter
vi SOS-barnebyers familieprogram i Angola, sier Torild
Bugge.

Selskapet ble ny hoved
samarbeidspartner av
SOS-barnebyer i 2016.

Som medlem av FN Global
Compact skal Ulstein Group
blant annet fremme aktiviteter
og partnerskap som bidrar
til FNs mål om å skape en
bærekraftig utvikling. Ifølge
Torild Bugge er det naturlig å
bruke samarbeidet med SOSbarnebyer i dette arbeidet.

– I tillegg til den belønningen det er å vite at vi bidrar
til å gi flere barn et trygt og
godt hjem, viser målinger at
både våre medarbeidere, og
kunder opplever samarbeidet
svært positivt og relevant.
Av alt Aktiv Eiendomsmegling
gjorde i sosiale medier i
2016, både av ubetalt og
betalt plassering, var det
kampanjen om samarbeidet
med SOS-barnebyer som
skapte mest oppmerksomhet
og engasjement. – Dette er
et samarbeid som appellerer
både til hodet og hjertet, sier
Kabbe.
FOTO: AKTIV

– Ambisjonen om å sikre
kvalitativt god utdanning til
alle, samt likestilling mellom
kjønnene, er noe vi deler med
SOS-barnebyer.
– I Angola får barn fra marginaliserte familier fødsels
attest, stabil omsorg, trygge
sanitærforhold og ikke minst
oppfylt retten til skolegang og
helsetjenester, sier Bugge.
FOTO: ULSTEIN GROUP

HOVEDSAMARBEIDS‑
PARTNERE 2016

fattigdom og ulikheter innen 2030. Det krever nye
og sterke partnerskap. SOS-barnebyer opplever at
næringslivet ser til bærekraftmålene når de skal
forme sitt samfunnsansvar.

• Aktiv Eiendomsmegling
• Höegh Autoliners
• Mars Nordics
(tidl. Wrigley)
• MøllerGruppen
• NSB
• OBOS
• SKAGEN Fondene
• Ulstein Group

– De nye målene innebærer en gylden mulighet til å ta
et ansvar som virkelig gir målbare resultater. Gjennom
jobbskaping og økonomisk vekst er næringslivet en
sterk bidragsyter til fattigdomsbekjempelse.

HOVEDBIDRAGSYTERE

– IKKE BARE Å BYGGE SKOLER

• Fagforbundet
• Grieg Foundation
• Norad
• Stiftelsen Balder

FOTO: MATS HVALSENGEN
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– Ved å gi barn en trygg barndom og bedre forut
setninger, kan vi som mennesker og virksomheter
påvirke hva slags samfunn vi får i fremtiden,
påpeker Rytterager.

Et av bærekraftsmålene som er nært knyttet til
SOS-barnebyers arbeid er skolegang til alle. Victor
Norman skrev doktoravhandlingen sin om nettopp
det samfunnsøkonomisk lønnsomme i å investere
i utdanning. Han viser til at nesten alle land som
har opplevd en jevn vekst og utvikling, har sørget
for skolegang til det brede lag av befolkningen.
– Det hjelper ikke bare å bygge skoler, vi må sørge
for at barna kommer til skolen og blir der. Vi vet
at stabil omsorg er nødvendig for at barn skal få
tilgang til og nytte av skolegangen. Å sørge for
god omsorg til barn, er derfor den beste samfunns
økonomiske investeringen vi kan foreta. Det er en
langsiktig investering, men en vi må være villige
til å ta. For alternativet er at barn og samfunn blir
sittende fast i hengemyra, slår Norman fast.
TIDLIG INNSATS AVGJØRENDE

Norman er ikke den eneste økonomen som p åpeker
sammenhengen mellom omsorg og utbytte av skole
gang. Nobelprisvinner i økonomi, professor James
Heckman, har bevist hvordan tidlig innsats for barn
fra utsatte familier er lønnsomt, fordi det skaper
kompetent, produktiv og verdifull arbeidskraft. Å
sørge for god menneskelig utvikling i barneårene,
kan gi en samfunnsøkonomisk avkastning på opptil 13 prosent per barn per år, ifølge Heckman. Et
økonomisk resonnement Victor Norman nikker anerkjennende til. At ikke myndighetene ser
sammen
hengen og prioriterer tiltak for utsatte
barn i alle land, er for ham uforståelig.
– Alle arter i dyreriket prioriterer beskyttelse og
omsorg for avkommet foran alt annet, fordi den
beste måten å føre genene videre på er å investere i
ungene. Det er så selvsagt. Kanskje er det det som
er problemet, påpeker Norman.
ENGASJERT NÆRINGSLIV

Samtidig som SOS-barnebyer har etterlyst politisk prioritering av de aller mest utsatte barna,

Å sørge for god omsorg til
barn, er den beste samfunnsøkonomiske investeringen
vi kan foreta.
Victor Norman, professor
har norsk næringsliv og organisasjoner lenge støttet satsingen på nettopp denne målgruppen. Slik
bidrar norske ledere, ansatte og medlemmer til at
titusenvis av barn får en oppvekst med omsorg,
skolegang og helsetilbud.
I 2016 kunne SKAGEN Fondene markere ti år med
engasjement for barn og utvikling gjennom SOSbarnebyer. Grieg Foundation bidrar til at gutter og
jenter over hele verden får like muligheter til utdanning. OBOS har blant annet finansiert en barneby,
mens Mars Nordics sørger for viktig opplæring om
tannhygiene til titusenvis av barn. Felles for alle
samarbeidspartnere er et ønske om å bidra til å skape
varig endring og en vilje til å investere i å oppnå det.
LØNNSOMT PÅ FLERE PLAN

Selv om Victor Norman mener at norske bedrifter bør
ta samfunnsansvar uavhengig av hva som gir pluss
i regnskapet, er han ikke i tvil om at en slik innsats
også vil være lønnsom for bedriften – på flere plan.
– For en bedrift som vil bidra til utdanning og opplæring av fremtidig arbeidsstokk, vil det være en
lønnsom investering å støtte opp om stabil omsorg
for barn. Dessuten er det klart at gode normsett
er lønnsomt for en bedrift både overfor ansatte
og kunder. Det gjør noe med bedriftsk ulturen og
selvbildet til bedriften. Og det kan bidra positivt
til hvordan bedriften oppfattes som merkevare,
avslutter Victor Norman.
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bærekraftsmål som er særlig
viktige for SOS-barnebyers arbeid

FNs bærekraftsmål

SOS-barnebyer

Utrydde alle former for
fattigdom i hele verden

Fattigdom er den viktigste årsaken til at familier
bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv
i mange deler av verden. Bekjempelse av fattigdom er derfor sentralt i arbeidet til SOS-barnebyer.

Sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett alder

En trygg og stabil familie er det beste utgangspunktet for å beskytte barn. Det sikrer barns
grunnleggende rettigheter til omsorg og helse
tilbud. Vi sørger for at barn og voksne får helseoppfølging.

Sikre inkluderende, rettferdig
og god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring
for alle

Alle barn har lik rett til kvalitetsutdanning. Vi støtter
familier slik at barn får et undervisningstilbud helt
fra barnehagestadiet, gjennom grunnskolen og
til relevant yrkesopplæring eller annen høyere
utdanning.

Oppnå likestilling og styrke
jenters og kvinners stilling

SOS-barnebyer jobber for å sikre like muligheter
til utdanning for jenter og gutter. Likestillings
programmet Grieg Gender Challenge ble etablert
i 2012 og legger spesielt vekt på jenters tilgang
til god og relevant utdanning.

Fremme varig, inkluderende
og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig
arbeid for alle

Vi støtter ungdom uten foreldreomsorg, slik at
de får utdanning eller yrkesopplæring. Gjennom
SOS-familieprogram gis omsorgspersoner i utsatte
familier tilgang til opplæring og og støtte til
å etablere egen inntekt.

Redusere ulikhet i og mellom land

Vi jobber for å få på plass lover og praksis som
sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for
alle, og som forhindrer stigmatisering, utestenging
og diskriminering. Spesielt barn og kvinner må
beskyttes.

Fremme fredelige og inkluderende
samfunn med sikte på bærekraftig
utvikling, sørge for tilgang til
rettsvern for alle og bygge
velfungerende, ansvarlige
og inkluderende institusjoner

Mange land mangler et godt utbygd offentlig
barnevern. SOS-barnebyer jobber sammen
med nasjonale myndigheter for å etablere gode
barnevernstrukturer som kan støtte utsatte
familier og heve kvaliteten på tilbudet.

Styrke gjennomføringsmidlene
og fornye globale partnerskap
for bærekraftig utvikling

Stadig flere selskap ser verdien i å investere
i arbeid for omsorgsløse barn. Mange trigges
av innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål, og
SOS-barnebyer har en rekke samarbeidspartnere
som jobber aktivt for å nå målene.

FOTO: FN-SAMBANDET
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2016: BARNA I BLINDSONEN
PÅ DAGSORDEN
SOS-barnebyer anslår at 220 millioner barn er omsorgsløse. De har mistet, eller står i fare for å miste
omsorgen fra sin familie. Dette er ti prosent av alle barn i verden. 2016 ble året da SOS-barnebyer
løftet dem frem fra blindsonen.
Norsk bistand er i verdenstoppen. Men selv
om Norge er blant de mest generøse giverne
basert på folketall, når ikke alltid tiltakene
som skal skape utvikling frem til barn som
lever uten voksenomsorg.
Myndighetene har liten oversikt over denne
gruppen, og det mangler tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og sørge for beskyttelse.
Disse barna har ingen som kan skrive dem
inn på skolen, eller ta dem med til helsestasjonen. De risikerer derfor å bli stående
utenfor satsingen på utdanning og helse.
SOS-barnebyer Norge arbeider for økt oppmerksomhet og prioritering av omsorgsløse
barn i utviklingspolitikken. Dette arbeidet
ble i 2016 befestet med lansering av rapporten «In the blind spot» og starten på den flerårige kampanjen #deomsorgsløse.
HER ER TRE ANDRE TING VI LØFTER
FREM FRA 2016:

• SOS-barnebyer Norge utviklet en modell for
bosetting og integrering av enslige mindre
årige asylsøkere. Den gjør det enklere og
rimeligere for norske kommuner å ta imot
barn som kommer alene, samtidig som den
sikrer høy kvalitet i omsorgen for barna.
• SOS-barnebyer Norge hadde en samlet inntekt på kr 586,1 millioner kroner, og ved
utgangen av året var det 130 000 aktive
fadderskap i Norge.
• Det ble åpnet to nye norskfinansierte barne
byer i 2016, én i Ngabu, Malawi og én i
Mwanza, Tanzania. SOS-barnebyer er
svært takknemlig for innsatsen fra engasjerte støttespillere, som har gjort dette
mulig.
SOS-BARNEBYERS PROGRAMMER

På verdensbasis driver SOS-barnebyer virksomhet i 134 land og territorier. Det samlede
beløpet fra SOS-barnebyer Norge til den
internasjonale SOS-virksomheten utgjorde

i 2016 kr 499 millioner, mot kr 506 millioner i 2015. I tillegg til fadderbidragene, som
går til SOS-barnebyers programmer over
hele verden, har SOS-barnebyer Norge et
spesielt finansieringsansvar for programmer i 15 hovedsamarbeidsland: Mosambik,
Zimbabwe, Zambia, Malawi, Swaziland,
Tanzania, Angola, Nigeria, Filippinene, Vietnam, Peru, Ecuador, Colombia, Russland og
Kosovo.
Ved årsskiftet 2016/2017 hadde SOS-barnebyer på verdensbasis et direkte omsorgsansvar for mer enn 84 500 barn og ungdommer,

Andre nødhjelpsaksjoner SOS-barnebyer
Norge støttet i 2016, var tørkekatastrofen i
Etiopia, arbeidet i Sør-Sudan blant internt
fordrevne, tørken i Malawi og fase tre av
nødhjelpsarbeidet i Syria. I Syria har nødhjelpen nådd over 300 000 barn og voksne.
Det er blant annet etablert trygghetssoner for
barn og midlertidige omsorgssentre som gir
poliklinisk hjelp og behandling. Tre skoler er
åpnet i midlertidige lokaler. SOS-barnebyer
har til sammen 45 ansatte og 80 frivillige
som tar seg av barn og gir familier humanitær hjelp i Syria.
VIKTIG ARBEID FOR LIKESTILLING

– I Syria har
nødhjelpen nådd
over 300 000 barn
og voksne
mens tallet på deltagere i våre forebyggende
familieprogram var på over 490 000.
STERKERE INNSATS PÅ NØDHJELP

Den internasjonale organisasjonen har de
senere år satset mye på å styrke sin kapasitet
og innsats på nødhjelp på grunn av økende
antall konflikter, krig og naturkatastrofer.
SOS-barnebyer Norge så tydelige resultater
av dette i 2016 og har mottatt flere appeller
om økonomisk støtte enn noen gang.
I april ble Ecuador rammet av det sterkeste
jordskjelvet siden 1979. 750 000 mennesker
ble berørt, mens 350 000 hadde behov for
hjelp. SOS-barnebyer i Ecuador ble ikke selv
rammet og har siden arbeidet i flyktninge
leirene med å styrke nær 3000 familier, samt
bidratt med opplysningsarbeid og opplæring.
SOS-barnebyer Norge har støttet innsatsen
med 300 000 Euro.

SOS-barnebyer Norge, med støtte fra Grieg
Foundation, jobber for å sikre like mulig
heter til utdanning for jenter og gutter. I
2016 samarbeidet SOS-barnebyer Norge med
lokale partnere i fem afrikanske land for å
skape bedre tilgang til utdanning for jenter
spesielt. Samtaler med elever, lokale ledere,
lærere og myndigheter om hvilke faktorer
som hindrer jenter fra å gå på skolen, ble
gjennomført.
Samarbeidet med Grieg Foundation bidro til
lansering av SOS-barnebyers Likestillingspolicy i 2014. I Malawi, Kenya, Uruguay og
Vietnam er det de siste to årene blitt gjennomført et pilotprosjekt. Det har sikret nyttig erfaring og resultert i en økende vilje
og forpliktelse i å møte ulikhetene mellom
kjønn. Likestillingspolicyen vil bli implementert i hele den internasjonale organisasjonen i løpet av de neste årene.
GOD OMSORG AVGJØRENDE FOR
UTDANNING

SOS-barnebyer Norge jobber for å skape
bevissthet om at omsorg er avgjørende for at
barn skal kunne få tilgang til, samt nyttiggjøre seg utdanning. I 2016 delte utdanningsnettverket Global Campaign for Education
(GCE), hvor SOS-barnebyer Norge er en
aktiv bidragsyter, ut en karakterbok til regje-

FOTO: VINCENT TREMAU
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ringen for innsatsen så langt. Dette skjedde i
oppfølgingen av stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling». Den viser at det fortsatt
er et stykke igjen før Norge tar ledelsen for
læring og sikrer målrettet inkludering av
barn uten omsorg.
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
har på oppdrag fra SOS-barnebyer Norge
gjennomført en systematisk kartlegging av
forskning som viser sammenheng mellom
omsorgssituasjon og skoleprestasjoner globalt.
BESKYTTELSE AV BARN

SOS-barnebyer jobber kontinuerlig for å gi
barn en trygg oppvekst og god omsorg, og
vi har retningslinjer og standarder som skal
sikre barna beskyttelse. Internasjonalt er
organisasjonen tilstede i 134 land og vi har
hele tiden i tankene at arenaer med mange
barn kan tiltrekke seg mennesker med uredelige hensikter. Derfor jobber SOS-barnebyer
kontinuerlig for å få gode sikkerhetsrutiner
på plass, blant annet for å unngå at personer
som ikke er egnet, skal få jobb i organisasjonen. SOS-barnebyer fortsatte i 2016 sitt
arbeid med å styrke rapporteringsrutinene
på saker som gjelder brudd på barns beskyttelse. En egen varslingskanal for hele orga-

nisasjonen er blitt opprettet på internasjonalt
nivå. Vår hovedoppgave er å ivareta hvert
enkelt barn, og vi tar denne type saker svært
alvorlig.
ÅPENHET OM KORRUPSJON

De interne varslingsrutinene for korrupsjon
og økonomisk mislighold ble ytter
ligere

– SOS-barnebyer
jobber kontinuerlig
for å gi barn en trygg
oppvekst og god
omsorg
styrket i 2016. En intern varslingskanal er
etablert og en ekstern varslingskanal er
under etablering. SOS-barnebyer Norge
har arbeidet aktivt for å styrke sine interne
oppfølgingsrutiner vedrørende misligholdssaker. Halvårlig rapportering til styret på
denne type saker er en del av dette arbeidet.
SOS-barnebyer Norge offentliggjør alle øko-

nomiske underslagssaker i sine hovedsamarbeidsland som er avsluttet i foregående år. I
2016 ferdigbehandlet SOS-barnebyer Norge
to varslingssaker hvor det ble oppdaget
økonomisk mislighold. Dette gjaldt saker i
Mosambik og Vietnam. Saken i Vietnam ble
undersøkt og beskyldingene funnet grunnløse. Saken i Mosambik er ferdig undersøkt fra SOS-barnebyers side, de ansvarlige
avskjediget og saken er meldt politiet.
I tillegg ble to saker fra Mosambik og Syria,
innmeldt i 2015, avsluttet i 2016. Sakene var
knyttet til anskaffelser og maktmisbruk,
samt brudd på interne kontrollrutiner og
Code of Conduct. De ansatte med befatning
med disse sakene, er blitt avskjediget og
sakene er meldt til politiet. Sakene er avsluttet fra SOS-barnebyers side.
ARBEIDET I NORGE

SOS-barnebyer Norge startet i 2016 prosjektet «Våre nye barn» i samarbeid med
Asker kommune. Prosjektet har utviklet en
modell for bosetting og integrering av enslige mindreårige asylsøkere. Den baserer
seg på SOS-barnebyers familiehjemsmodell
og er finansiert av Barne- og likestillings
departementet, Husbanken og Egmont
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Fonden. Ved utgangen av året er det fem
familiehjem i Asker, og modellen er i ferd
med å spres til en rekke kommuner. I tillegg
har SOS-barnebyer Norge tatt initiativ til en
ung-til-ung-mentorordning der ungdom som
har flyktet alene til Norge, skal bli kjent med
jevnaldrende norsk ungdom.
I september lanserte SOS-barnebyer Norge
et nytt søskenbarometer, som viste at seks av
ti søsken fortsatt skilles fra hverandre når de
plasseres i fosterhjem. Det førte til et møte
med barneminister Solveig Horne der SOSbarnebyer Norge la frem konkrete forslag
for å bøte på situasjonen. SOS-barnebyer
Norge har også fokusert på søskens rett til å
vokse opp sammen gjennom høringsinnspill
til fosterhjemsmeldingen og kvalitets- og
strukturreformen, og i vårt arbeid med den
supplerende rapporten til FNs barnekomité.
SOS-barnebyen i Bergen gikk gjennom en
omstilling i 2015 og ser resultatene av dette
i 2016, noe som ga et bedre økonomisk resultat. Barnebyen har også etablert samarbeid
med kompetansesenteret RVTS Vest, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging, om et faglig implementeringsarbeid som trer i kraft i 2017 og
2018. Barnebyen har hatt ledig kapasitet
siden august 2016 grunnet manglende søknader om søskenplasseringer, og dette vil det
bli arbeidet mer med i 2017.
SOS-BARNEBYERS INNSAMLINGSVIRKSOMHET

I 2016 ble det rekruttert 10 500 nye fadderskap. Fadderinntektene økte med 7,4 millioner kroner til 411,1 millioner kroner. 1,8
prosent vekst er lavere enn ønsket. Ved utgangen av året hadde SOS-barnebyer Norge
130 000 aktive fadderskap. Mer enn 154 500
givere bidro ytterligere til virksomheten ved
å støtte opp om én eller flere av våre kampanjer og aksjoner. Til sammen bidro disse
kampanjene med i overkant av 50 millioner
kroner, som er en nedgang fra året før. Det
var i 2016 ingen større nødhjelpsaksjoner.
SOS-barnebyer Norges samlede inntekter
var i 2016 på 586,1 millioner kroner, som
er en nedgang på 4,1 prosent, tilsvarende
25 millioner kroner, fra 2015. Det bør dog
bemerkes at i 2015 representerte nødhjelps
aksjoner til Nepal, flyktningkrisen og ekstra
offentlige bevilgninger knyttet til TV2
Artistgalla til sammen ca. 42 millioner kroner. Inntektene i 2016 er det nest høyeste
inntektsnivået for SOS-barnebyer Norge.

STORT ENGASJEMENT BLANT
FRIVILLIGE

Frivillighet og lokalt engasjement er en
bærebjelke i SOS-barnebyer Norges arbeid.
Rundt 500 frivillige støtter konkrete SOSprosjekter og skaper engasjement for SOSbarnebyers arbeid i sine lokalsamfunn. I
mars var 60 frivillige representanter samlet
til landskonferanse på Olavsgaard. Her ble
det vedtatt ny strategi for den neste toårs
perioden. Denne legger vekt på lokal synlig-

– Næringslivet er
en viktig partner for
organisasjonen
het, inntektsbringende arbeid, nyrekruttering
og aktivitetsutvikling. I 2016 ble det startet
en prosess som har som formål å utvikle en
fremtidig organisering av UngSOS. Dette
videreføres i arbeidet med ny langtids
strategi for SOS-barnebyer Norge.
Barnebymarsjen ble gjennomført for fjerde
år på rad, denne gang i 13 byer.
I oktober reiste en gruppe av frivillige,
næringslivspartnere og store givere til Tanzania. Her deltok de på den offisielle åpningen
av barnebyen i Mwanza, som disse støttespillerne har bidratt sterkt til å finansiere.
DIGITAL SATSING FOR BARN
OG UNGDOM

2016 ble året da SOS-barnebyer Norge for
alvor satset på digitale plattformer i arbeidet
for barn og unge. Blant annet ble appen «Solsikkebarna» for barn fra fire til ti år lansert.
I forbindelse med Omvendt Julekalender
åpnet SOS-barnebyer Norge en egen digital
innsamlingsportal. I år var mer enn 700 skoler med og snittbeløpet for digital donasjon
var på hele 193 kroner per giver. Snittdonasjon i 2015 på manuelle donasjoner var til
sammenligning på 47 kroner per giver.
I april arrangerte SOS-barnebyer Norge den
første Solsikkekonferansen for barnehage
ansatte på Litteraturhuset i Oslo. Neste konferanse er planlagt i 2018. Det er også gledelig å
se den solide inntektsøkningen på 23 prosent
innen videregående skoler. Vi fikk i tillegg tildelt jusstudentens humanitæraksjon (HumAk),
som i 2016 innbrakte 530 000 kroner.

SAMARBEID MED NÆRINGSLIV OG
ORGANISASJONER

SOS-barnebyer Norge jobber strategisk og
operativt med bedrifters samfunnsansvar,
og næringslivet er en viktig partner for
organisasjonen. I 2016 ble ny partneravtale
inngått med Aktiv Eiendomsmegling, og
samtidig ble samarbeidsavtalene med Mars
Norge, MøllerGruppen og DIPS videreført. Våre største næringslivspartnere var
Aktiv Eiendomsmegling, Höegh Autoliners,
Mars Norge, MøllerGruppen, NSB-konsernet, OBOS, SKAGEN Fondene og Ulstein
Group. I tillegg foregår det et utstrakt samarbeid med norsk næringsliv på ulike nivåer.
Stadig flere næringslivsaktører knytter sitt
samfunnsansvar og samarbeid med SOSbarnebyer Norge til oppnåelsen av FNs
bærekraftsmål og verdens felles arbeidsplan
fram mot år 2030.
Fagforbundet og deres medlemmer er en
meget viktig samarbeidspartner, og i 2016
støttet de barnebyen i Huambo i Angola med
i overkant av 8,95 millioner kroner. Like
viktig er det mangeårige samarbeid med
Odd Fellow-ordenen og barnebyprosjektet i
Ngabu i Malawi. SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk er Politiets Fellesforbunds
humanitære prosjekt. Siden 2014 har de vært
med å finansiere det viktige arbeidet for unge
i Murmanskregionen.
STØTTE FRA NORSKE MYNDIGHETER
(OFFENTLIG FINANSIERING)

Støtte på til sammen 20 millioner kroner
i offentlige tilskudd til internasjonale program, hvorav 375 000 kroner fra Helse- og
omsorgsdepartementet og resten fra Norad.
Fra 2016 er det inngått en ny fireårig rammeavtale med Norad om programmer i Malawi
og Zimbabwe. Totalrammen på avtalen fra
2016-2019 er 77,8 millioner kroner. Årlig tilskudd fra Norad var i 2016 på 19,45 millioner
kroner.
Beløpet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 er del av tilsagn på til sammen
500 000 kroner til prosjektet «Open World» i
Murmansk, som gir barn med funksjonsnedsettelser en bedre hverdag. Resterende beløp
vil bli utbetalt i 2017.
Barne- og likestillingsdepartementet bidro
med 3 millioner kroner til støtte for prosjektet «Våre nye barn».
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STØTTE FRA ANDRE

Grieg Foundation støttet SOS-barnebyer
Norge med totalt 6 millioner kroner i 2016.
Støtten gikk til likestillingsprogrammet og
pilotering av likestillingsstrategien. Støtten
fra Stiftelsen Balder utgjorde 3 millioner
kroner i 2016 og finansierer lokalsamfunnsprosjektet i Mwanza, Tanzania.
Fra Egmont Fonden fikk SOS-barnebyer
Norge tilsagn på 3,5 millioner kroner til
finansiering av ung-til-ung-prosjektet. Dette
beløpet inntektsføres i 2017. Husbanken
støttet prosjektet «Våre Nye Barn» med
400 000 kroner. Og Svenska Postkod Stiftelsen fortsatte sin støtte også i 2016. Gaven
var øremerket arbeidet i familieprogrammet
i Waterfalls i Harare, Zimbabwe.
MEDIER OG OMTALE

I 2016 omtales SOS-barnebyer i omlag 1200
oppslag i norske medier, med en andel av
omtalen blant barneorganisasjonene i Norge
på 12 prosent. Omtalen er blant annet knyttet til organisasjonens engasjement i Syria,
tørken i Afrika, Våre nye barn, Søsken
barometeret og kampanjene hjem til jul og de
omsorgsløse.
SOS-barnebyer Norge hadde over 107 800
følgere på Facebook ved årsskiftet, en vekst
på 4400 følgere i løpet av året. SOS-barnebyer Norge opplevde en økning på 51 prosent
i omtale i andre sosiale medier.
SOS-BARNEBYERS
INTERNASJONALE ROLLE

SOS Children’s Villages International (SOS
CVI) er den internasjonale federasjonen for
SOS-organisasjoner i 134 land og territorier. Styrelederen 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-commitee on Finance and Audit.
Stenstadvold er også medlem av styret i

SOS-barnebyer USA.
I tillegg er SOS-barnebyer Norges generalsekretær Bente Lier medlem i det internasjonale Management Council som utgjør SOS
CVIs administrative ledergruppe.
SOS-barnebyer Norge deltar i en rekke
internasjonale prosesser, både innenfor
programutvikling og inntektsarbeid. Blant
de viktigste i 2016 er deltagelse i utvikling
av internasjonal strategi mot 2030, ferdigstillelse av pilotprosjektet for likestilling,
prosjekt for bedre resultatmåling i organisasjonen, effektivisering av globale overføringer og valutastyring, utvikling av nye
fadderprodukter, samt arbeidet overfor store,
internasjonale givere.
ADMINISTRASJONEN

Per 31.12.16 var det totalt 81 ansatte i SOSbarnebyer Norge. Det er en økning på seks
ansatte sammenliknet med året før, blant
annet på grunn av utvikling av nye nasjonale
program og flere engasjement i organisasjonens partnermarked. 71 av de ansatte holder
til ved SOS-barnebyer Norges sekretariat i
Oslo. De øvrige ti ansatte jobber ved SOSbarnebyen i Bergen, sammen med elleve
fosterforeldre som har status som oppdragstakere. SOS-barnebyer Norges administrative ledelse består av to menn og fem kvinner.
1. november gikk generalsekretær gjennom
21 år, Svein Grønnern, av med pensjon. Styret benytter anledningen til å takke Svein

Grønnern for hans uvurderlige innsats gjennom alle disse årene.
Bente Lier tiltrådte som ny generalsekretær
fra samme dato og styret har stor tillit til at
Bente Lier vil bidra til ytterligere å styrke
SOS-barnebyers viktige arbeid for å gi barn
omsorg og beskyttelse. Styret ser frem til
godt samarbeid.
I henhold til lover og forskrifter fører stiftelsen oversikt over totalt sykefravær blant de
ansatte. Sykefraværet for 2016 var 6,3 prosent (mot 5,4 prosent i 2015). SOS-barnebyer
Norge er tilsluttet avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
Styret er opptatt av at stiftelsen til enhver tid
har et solid økonomisk fundament. Organisasjonens oppdrag er langsiktig og det er viktig
å sikre at programforpliktelsene kan dekkes,
også i tider med inntektssvikt, utfordringer
på kostnadssiden eller svingninger i valuta
kurser. Barna skal kunne stole på at SOSbarnebyer stiller opp og gir dem en trygg og
stabil oppvekst, selv hvis eksterne rammebetingelser endres. Styrets policy er derfor å
ha tilstrekkelige midler i reserve til å kunne
imøtekomme våre langsiktige forpliktelser.
STIFTELSEN SOS-BARNEBYER

Styret har ikke kjennskap til inntrådte forhold som påvirker bedømmelsen av regnskapet for 2016. Regnskapet for 2016 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.

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 2016 / Oslo, 9. mars 2017

Halvor Stenstadvold

Elisabeth Grieg

Kari Nordheim-Larsen

Halvor Fossum Lauritzsen

Aagot Skjeldal

Nina Langfeldt

Turid Weisser

Bente Lier
generalsekretær
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Rådet

Medlemmer pr 31.12.16

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
• Lise Christoffersen
- nestleder
• Inger-Johanne Sveum
• Tom Malvet
• Ståle Bakken
• Martin Mæland
• Victor Norman
• Reynir Indahl
• Morten Buan
• Eskil Pedersen
• Stine Lise H.Bratsberg
• Gunvor Ulstein
VALGKOMITEEN
Kaci Kullmann Five
Brit Opjordsmoen
Ingrid Steen Malt
REVISOR
BDO v/Statsautorisert
revisor Erik Lie

Landsforeningen
Frivillige for
SOS-barnebyer
Medlemmer pr 31.12.16

De frivillige er organisert
i fylkesforeninger som
har hvert sitt styre.

FYLKESLEDERE
• Akershus: Nina Langfeldt
• Buskerud: Grith
Overgaard Fosnæs
• Finnmark:
Siv Grete Aarnes
• Hedmark: Eva Bækkel
• Hordaland: Sonal Patel
• Møre og Romsdal:
Kari Mette Abusland
og Gerd Watten
• Nordland: Ståle Bakken
• Nord-Trøndelag:
Ingrid Hallan
• 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

STYRET
Styret i SOS-barnebyer består av 4–7 medlemmer og har ansvaret for
stiftelsens drift og forvaltningen av stiftelsens midler. Styret har også
ansvaret for å ansette generalsekretæren.
Medlemmer pr 31.12.16

Halvor
Stenstadvold
styreleder

Elisabeth Grieg

Halvor FossumLauritzsen

Nina Langfeldt

Tidligere adm. dir.
i Orkla ASA, varaordfører i Bærum,
statssekretær
i Forbruker- og
administrasjons
departementet og
formann i Norges
Forskningsråds Hovedstyre. Styremedlem
i blant annet Statkraft og Storebrand,
og styre-leder i Det
Norske Mikrofinans
initiativet (NMI).

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.

Styreleder 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).

Kulturkonsulent for
integrering i Skedsmo
kommune. Tidligere
produsent i Akershus
Teater, Akershus
Teaterverksted og
Hedmark Teater.
Utdannet teaterpedagog. Leder
i Frivillige for SOSbarnebyer Norge og
fylkesleder i Frivillige
for SOS-barnebyer
Akershus.

Kari NordheimLarsen

Aagot Skjeldal

Turid Weisser

Bente Lier

Fylkesmann
i Telemark. Har vært
nestleder i Norsk
Kulturråd, 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.

Ansattrepresentant
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.

Selvstendig rådgiver.
Tidligere styreleder
og rådgiver i Ernö.
En av gründerne 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.

Generalsekretær
i SOS-barnebyer.
Tidligere leder for
nasjonal avdeling for
omsorgsfag i Røde
Kors, generalsekretær
i Skiforeningen, leder
innen kommunikasjon,
HR og markedsføring
i Dagbladet, MMI,
Dyno, Ericsson og
ved Statsministerens
kontor. Medlem av
SOS-Children’s Villages
International’s
Management Council.
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ANSKAFFELSE AV MIDLER

2016 TNOK

2015 TNOK

NOTE

19 825

28 668

1, 2

3 000

0

22 825

28 668

TILSKUDD

Offentlig støtte og andre tilskudd
Andre programtilskudd
Sum tilskudd

1

INNSAMLEDE MIDLER OG GAVER

Fadderbidrag og gaver til fadderbarn

411 151

403 749

Aksjonsinntekter

50 270

59 619

Øremerkede prosjektbidrag

39 395

61 129

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

7 444

7 422

14 429

16 077

9 036

6 721

531 724

554 717

14, 15

AKTIVITETER SOM SKAPER INNTEKTER

Salgs- og sponsorinntekter

7 515

7 527

16 658

16 190

24 173

23 717

7 404

3 798

4

586 126

610 900

5

2016 TNOK

2015 TNOK

-87 881

-99 831

6

-409 490

-431 750

14

-3 591

0

Til kommunikasjon

-10 076

-11 416

Driftskostnader internasjonale program

-36 808

-31 227

Driftskostnader nasjonale program

-19 100

-20 322

-479 065

-494 714

-7 136

-6 954

-574 082

-601 498

12 044

9 402

Overført til formålskapital med selvpålagte restriksjoner

-15 435

-31 819

Overført fra formålskapital med selvpålagte restriksjoner

15 910

18 737

-12 519

3 680

-12 044

-9 402

13

Inntekter til barnebyen i Bergen
Sum aktiviteter som skaper inntekter
Finans- og investeringsinntekter
Sum anskaffelse av midler
FORBRUK AV MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
KOSTNADER TIL FORMÅL

Til prosjekter internasjonalt
Til prosjekter nasjonalt

Sum kostnader til formål
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

Overført fra/til annen formålskapital
Sum
Administrasjonsprosent (av forbrukte midler)

7

8

1,2 %

1,2 %

9

Formålsprosent (av forbrukte midler)

83,4 %

82,2 %

9

Innsamlingsprosent

83,5 %

82,0 %

9
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BALANSE 31.12 2016
EIENDELER

2016 TNOK

2015 TNOK

NOTE

ANLEGGSMIDLER

INVENTAR, UTSTYR OG EIENDOMMER
It-utstyr

0

624

10

Barneby Bergen

31 304

31 304

10

Leilighet Bergen

3 068

3 068

10

34 372

34 996

Pensjonsforpliktelser

1 131

1 197

Sum finansielle anleggsmidler

1 131

1 197

35 503

36 193

Andre fordringer

7 874

3 498

Sum kortsiktige fordringer

7 874

3 498

13 518

12 168

4

Andre plasseringer

230 028

228 203

4

Sum investeringer

243 546

240 372

Innskudd av fadder-, gave- og prosjektmidler

87 802

140 837

Sum bankinnskudd, kontanter o.l

87 802

140 837

Sum omløpsmidler

339 222

384 707

Sum eiendeler

374 725

420 900

2016 TNOK

2015 TNOK

NOTE

6 000

6 000

13

2 126

2 126

13

28 727

29 202

13
13

Sum inventar, utstyr og eiendommer
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Sum anleggsmidler

11

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

INVESTERINGER
Markedsbasert aksjer/aksjefond

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L

FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD

1, 12

FORMÅLSKAPITAL
Stiftelseskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital

172 266

159 747

Sum formålskapital

209 119

197 075

AVSETNING TIL FORPLIKTELSER
Fadder- og andre bundne midler

43 701

96 054

14, 15

Avsatt til norskfinansierte prosjekter

64 542

75 832

14, 15

Prosjektmidler SOS-barnebyer

25 061

29 729

14, 15

133 303

201 616

22 440

12 604

Sum avsetning til forpliktelser
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Gjeld offentlig støtte
Skyldige offentlige avgifter

6

24

1, 2

5 074

4 673

12

Annen kortsiktig gjeld

4 782

4 908

Sum kortsiktig gjeld

32 303

22 209

374 725

420 900

SUM FORMÅLSKAPITAL, FORPLIKTELSER OG GJELD
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

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, kontantstrømoppstilling
og noter.
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.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.
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.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansplasseringer vurderes til markedsverdi på balansedag.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
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.
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.
Mottatt mva-kompensasjon regnskapsføres som en kostnadsreduksjon.
Valuta
Bankinnskudd i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.
Fordringer
Andre fordringer er oppført til pålydende.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter og bankinnskudd.
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NOTE 2 TILSKUDD

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.
2015

2016

Norad, rammeavtale

18 481

19 450

Norad, utdeling i tilknytning til faddergalla

10 000

0

187

375

28 668

19 825

2015

2016

Opptjente renter

24

6

Sum

24

6

2015

2016

0

3 000

INNTEKSTSFØRT

Helse- og omsorgsdepartementet
Sum tilskudd
IKKE INNTEKTSFØRTE TILSKUDD GJELDER
(KORTSIKTIG GJELD/GJELD OFFENTLIG STØTTE)

TILSKUDD TIL NASJONALE PROGRAM:

Fra BLD - Barne- og Likestillingsdepartementet til prosjekt Våre Nye Barn
Mottatte offentlige tilskudd i 2016 utgjorde TNOK 22.825.

NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER
2015
49 644

2016
49 275

Endring i %
-1 %

Folketrygdavgift

7 788

7 619

-2 %

Pensjonskostnader (se note 11), ytelsesordning

3 095

499

-84 %

Pensjonskostnader, innskuddsordning

1 869

2 719

45 %

LØNNSKOSTNAD

Lønn

Andre ytelser

3 066

4 157

36 %

65 462

64 268

-2 %

Gjennomsnittlig antall årsverk ansatte Oslo og Bergen

78

75

Gjennomsnittlig antall årsverk oppdragstakere (gjelder barnebyen i Bergen)

10

10

2015
1 045

2016
1 063

234

204

13

15

Sum

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder

Lønn
Pensjonspremiekostnader
Annen godtgjørelse

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

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør TNOK 431, og fordeler seg som følger:
Lovpålagt revisjon

TNOK

207

Andre tjenester

TNOK

224

Sum

431

Revisor besøkte høsten 2016 norskfinansierte SOS program i Siteki og Mbabane i Swaziland for å kontrollere rutiner knyttet til
økonomisk oppfølging og rapportering.
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NOTE 4 FINANSPOSTER OG AVKASTNING

Stiftelsens finansplasseringer har en konservativ profil med lav risiko. Status for Stiftelsens finansplasseringer pr. 31.12.2016
vises under. Plasseringene er vurdert til markedspris på balansedagen.

Aksjefond Banco Humanfond*
Pengemarked - og høyrentefond

Verdi 01.01.16
12 160

Verdi 31.12.16
13 510

207 767

185 569

12 539

38 041

Obligasjonsfond

7 906

6 426

240 372

243 546

Andre plasseringer
Sum
*) SOS-barnebyer har siden oppstart fått tildelt til sammen TNOK 5.313 fra dette fondet.

NOTE 5 ANSKAFFELSE AV MIDLER

Ca. 92 % av inntektene kommer fra privatmarkedet. Dette inkluderer gaver og bidrag fra næringslivet.

NOTE 6 KOSTNADER KNYTTET TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER
2015

2016

Endring i %

Personalkostnader

20 771

20 028

-4 %

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

12 882

14 437

12 %

Markedsføringskostnader

66 178

53 416

-19 %

Sum kostnader knyttet til anskaffelse av midler

99 831

87 881

-12 %

KOSTNADER PR. KOSTNADSART

NOTE 7 KOSTNADER TIL KOMMUNIKASJON
KOSTNADER PR. KOSTNADSART

2015

2016

Endring i %

Personalkostnader

5 649

5 163

-9 %

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

3 079

2 935

-5 %

Publikasjoner, informasjons- og andre kostnader

2 688

1 978

-26 %

11 416

10 076

-12 %

2015

2016

Endring i %

Personalkostnader

3 808

3 761

-1 %

Andre kostnader inkl. fordelte felleskostnader*

3 146

3 375

7%

Sum administrasjonskostnader

6 954

7 136

3%

Sum kostnader til kommunikasjon

NOTE 8 ADMINISTRASJONSKOSTNADER

*) Fordelte felleskostnader
Alle felleskostnader er fordelt forholdsmessig basert på antall ansatte i de enkelte ansvarsområder/avdelinger.
De kostnader som inngår her er felleskostnader for husleie, IKT, kontorutstyr og rekvisita. Personalkostnader for generalsekretær og avdelinger
for økonomi, IT og HR er fordelt på samme måte. Investeringen i et nytt CRM-system er kostnadsført i sin helhet i 2016, se note 10. I 2016 var
brutto administrasjonskostnader før fordeling 4,6 % av de totale inntektene.
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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.

Administrasjonsprosent

2012

2013

2014

2015

2016

1,3 %

1,0 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

Formålsprosent

79,8 %

82,2 %

81,7 %

82,2 %

83,4 %

Innsamlingsprosent

78,7 %

82,1 %

80,8 %

82,0 %

83,5 %

NOTE 10 ANLEGGSMIDLER
IT-utstyr
Stiftelsen har investert i et nytt internasjonalt CRM-system og aktiverte et beløp på kr 0,6 mill. i 2015. Totalt er det investert
kr 2,8 mill. Det er valgt å kostnadsføre hele beløpet i 2016.
2015

2016

Barneby i Bergen

31 304

31 304

Leilighet i Bergen

3 068

3 068

EIENDOM

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

55 046

Barneby Bergen, refusjon fra Husbanken

-11 153

Barneby Bergen, innsamlet til bygging

-12 589

Bokført verdi pr. 31.12.2016

31 304

NOTE 11 PENSJONER

Stiftelsen er pliktig å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens ytelsesbaserte ordning
ble første gang lukket fra 1.1.2007 og ansatte etter denne dato ble medlemmer i en innskuddsbasert ordning. Ytelsesordningen
ble lukket på nytt fra og med 1.1.2016. Det er nå kun 3 personer med maksimalt 5 år igjen til normal pensjonsalder som
videreføres i ytelsesordningen.
Inskuddsordningen er fra 1.1.2016 tilpasset nytt lovverk. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2015

2016

1 630

358

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

719

448

Forventet avkastning av pensjonsmidler

-792

-544

361

237

0

0

-3 594

0

589

0

4 182

0

Administrasjonskostnader
Resultatført planendring
Avkortning/oppgjør inkl. arbeidsgiveravgift
Resultatført aktuarielt tap
Resultatført aktuarielt tap ved spesielle hendelser
Resultatført pensjonskostnad ytelsesordning

3 095

499

Kostnader ved innskuddsordning inkl. arbeidsgiveravgift

2 133

3 103

Sum netto pensjonskostnad

5 228

3 602

Note 11 forts. neste side
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forts. note 11
2015

2016

Netto pensjonsforpliktelse-overfinansiert (underfinansiert) *)

479

1 674

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)

718

-543

1 197

1 131

0

0

AVSTEMMING – BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE

Balanseførte pensjonsforpliktelser inkl. AGA (=arbeidsgiveravgift)
*) Herav AGA inkludert i DBO
**) Herav AGA inkludert i balanseført forpliktelse

185

177

2015

2016

Diskonteringsrente

2,70 %

2,60 %

Forventet lønnsregulering

2,50 %

2,50 %

Forventet pensjonsøkning

0,00 %

0,00 %

Forventet G-regulering

2,25 %

2,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,30 %

3,60 %

Antall yrkesaktive i ytelsesordningen

6

3

Antall pensjonister i ytelsesordningen

2

2

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

NOTE 12 SPERRETE/BUNDNE BELØP I BANK
OFFENTLIG STØTTE

2015

2016

Offentlig støtte

7 537

8 115

Skattetrekk

2 436

2 698

Husleiedepositum

2 146

2 148

Faddermidler
Sum

2 584

2 577

14 703

15 538

NOTE 13 FORMÅLSKAPITAL
01.01.2016

Tilførsel

Bruk

31.12.2016

6 000

0

0

6 000

Stiftelseskapital / Grunnkapital

2 126

0

0

2 126

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner *

29 202

15 435

-15 910

28 727

- Herav katastrofefond

29 202

15 435

-15 910

28 727

Annen formålskapital (tidl. driftsfond)

159 747

12 519

0

172 266

Sum formålskapital

197 075

27 954

-15 910

209 119

*) 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

Faddermidler
Avsatt til norskfinansierte prosjekter
Spesielle prosjektbidrag
Sum fadder- og prosjektmidler

Saldo pr.
01.01.2016
96 055

Tilført
i 2016
187 435

Brukt
i 2016
-239 789

Saldo pr.
31.12.2016
43 701

75 832

136 957

-148 247

64 541

29 729

85 098

-89 766

25 061

201 616

409 490

-477 803

133 303
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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 år er antall land i SOS Norges
programportefølje redusert fra 44 til 15. 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 2017 er denne driftsforpliktelse beregnet til 193 mill. kroner. Dette beløpet dekker driften av 193 enkeltprogrammer.
Ved utgangen av 2016 har stiftelsen til sammen 334 mill. kroner som kan benyttes til dekning av program og programforpliktelser.
SOS-barnebyer Norge utbetalte til sammen 499 mill. kroner i 2016 til den internasjonale virksomheten.
Styret i SOS-barnebyer Norge har vedtatt å yte støtte til aktiviteter som skal bidra til økt inntektsvekst i andre SOS-organisasjoner.
Denne støtte har vært gitt enten i form av lån eller som direkte bevilgning.
Alle medlemsorganisasjoner tilhørende SOS Children’s Villages får beregnet sin andel av den internasjonale paraplyorganisa
sjonens kostnader. Dette dreier seg hovedsakelig om kostnader til globalt strategi- og policyarbeid, overordnete kontroll- og
økonomirutiner så vel som støtte til og koordinering av det internasjonale programarbeidet. Programland som ikke har
økonomi til selv å dekke sin andel av medlemsavgiften blir subsidiert av de SOS organisasjoner som står for deres finansiering.
SOS-barnebyer Norge utbetalte i 2016 samlet MNOK 53,2 (45,8 i 2015) til dekning av både egen avgift og subsidierte medlems
avgifter. Dette utgjør 9,1 % av våre totale inntekter for 2016 (7,5 % i 2015). Denne forpliktelsen er i EUR.

NOTE 16 FADDERBARNKONTI

SOS-barnebyer forvalter midler avsatt på egne konti til fordel for navngitte fadderbarn. Samlet beløp innestående på
fadderbarnkonti pr. 31.12.2016 var TNOK 72.
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Vi takker for støtten fra våre hovedsamarbeidspartnere i 2016:

norge

Vi takker også for støtten fra våre hovedbidragsytere i 2016:

SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig
av nasjonalitet, kultur og religion i 134 land og territorier over hele verden.
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

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

