
Årsberetning 
 

Mercy Ships Norge 2020 

 

Virksomhetens art og hvor den drives 
 
Mercy Ships internasjonalt har etablert et nettverk av stiftelser for å mobilisere 

menneskelige og økonomiske ressurser til bruk på våre sykehusskip. Mercy Ships bistår med 

livsnødvendig helsehjelp til sårbare grupper i økonomiske vanskeligstilte områder og 

regioner, hovedsakelig på det afrikanske kontinentet. Vårt langsiktige mål er å bidra til 

bærekraftige helsetjenester i levedyktige lokalsamfunn ved å følge Kristi eksempel om 

nestekjærlighet og solidaritet. Vi mobiliserer både økonomiske ressurser og frivillige 

arbeidere innen medisinsk omsorg, samfunnsutvikling og øvrig mannskap.  

 

Stiftelsen Mercy Ships Norge har hovedkontor i Kristiansand. 

 
Styret 
 
Styret har hatt 4 ordinære møter i 2020 og totalt 43 saker har blitt behandlet. 
Styreleder er Filip Rygg. 
 
Aktiviteter i 2020 
 
Stiftelsen Mercy Ships Norge (MSNO) har i 2020 støttet M/V «Africa Mercy» i dens arbeide 

med medisinsk hjelp til ubemidlede mennesker i Guinea og i Senegal. I tillegg har MSNO 

støttet prosjekter innen utdanning, kursing og trening av lokale helsearbeidere og 

kapasitetsbyggende prosjekter innenfor helse i Guinea, Senegal og Liberia. Alt har vært 

utført i samarbeid med Mercy Ships International. Prosjektene vi har bidratt til, er: 

 
• Øyeoperasjoner 
• Tannhelsetjenester 
• Kvinners helse (Fistula) 
• Ortopedi 
• Ansiktskirurgi  
• Brannskadekirugi 
• Generell kirurgi 
• Driftsutgifter for sykehusskipet 
• Nytt skip 

• Utdanning i mental helse  
• Kapasitetsbygging ved kursing, 

mentorprogram og utdanning av 
helsepersonell, vedlikeholds 
personell og jordbrukspersonell 

• Prosjekter innen utstyrsdonasjon 
og helseinfrastruktur 

• Diplomatiske aktiviteter

 

Antall nordmenn som har tjenestegjort om bord i 2020 er 14 mot 14 i 2019. Det 

fremkommer ikke av regnskapet at norske fagfolk har bidratt med 3840 frivillige 



arbeidstimer på vårt sykeshusskip i Afrika, mot 9880 i 2019. Arbeidsinnsatsen har en anslått 

verdi på ca. 1,4 millioner kroner (basert på gjennomsnittlig lønn for norske arbeidere i 2020). 

Antall søkere i 2020 var 12, mot 24 i 2019. Antall frivillige søkere og på skipet var preget av 

COVID-19 pandemien som begrenset både reise fra Norge og mulige aktiviteter med skipet.  

 

Inntekter og rekruttering har skjedd via bidrag fra faste og sporadiske givere, nyhetsbrev, 

skoler, barnehager, næringslivssamarbeid, organisasjoner og menigheter. Norad har i 2020 

vært en viktig bidragsyter for vår innsats i henholdsvis Guinea, Senegal og Liberia.  

 

 

Økonomi 
 
I 2020 fortsatte vi å utvikle nye partnerskap og øke kontakten med våre støttespillere. Antall 

støttespillere med avtalegiro fortsatte å øke, antall nye givere økte med %. Gaver fra 

menigheter økte med 5 % sammenlignet med 2019. Nå som utvidelsen av Mercy Ships flåten 

i 2021 nærmer seg var styret oppmuntret av å se at inntektsøkningen fortsetter i 2020, selv 

om ikke målsetningen i budsjettet ble nådd. En av grunnene til dette er periodisering av 

inntekter fra 2020 til 2021 på 2,5 m av inntektene fra Norad, mot 1 m fra 2019 til 2020. 

Samlet inntekt for året økte dermed på 4 % til kr 28,0 m (2019, kr 27,0 m). 

 
Formålsprosenten for 2020 var 83,3 % mot 84,4 % i 2019.  Administrasjonsprosenten var 4,6  

% mot 3,1 % i 2019.  Innsamlingsprosenten i 2020 var på 80,0 % mot 75,1 % i 2019.  

 

MSNO samlede kostnader for innsamling og drift av kontoret ble kr. 4 813 594,- for 2020, 

noe som er endring fra kr. 3 943 156,- i 2019. Hovedgrunnen til endringen er antall og 

sammensetning av ansatte.  

 

Det ble i 2020 overført kr. 23 137 297,- til formålet, mot kr. 22 123 969,- i 2019. I tråd med 

formålet til Mercy Ships Norge, så er utgifter til rekruttering av frivillig personell fra Norge 

ført som formålskostnad.  

 

De overordnende målene for 2020 og årene fremover er at stiftelsen skal øke bidraget av 

innsamlede midler og rekruttering frivillig personell til utenlandstjeneste - samt oppnå større 

synlighet i Norge. På denne måten kan vi tilføre enda flere ressurser til Mercy Ships sitt 

arbeid i Afrika. 

 

Årets resultat på kr 79 628,- hensettes til annen formålskapital.  

 

Fortsatt drift 
 
Regnskapet viser et riktig og realistisk bilde av organisasjonens utvikling og resultat. 

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. 

 
 
Arbeidsmiljø og ansatte 





 

............................................................ 

Roger Vassnes, Daglig leder MSNO 


