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Årsberetning 2018
Innledning
Stiftelsen ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency Norway) er
Adventistkirkens utviklings- og nødhjelpsorganisasjon i Norge og en del av et globalt ADRAnettverk i over 130 land.
ADRA Norge har en visjon om «en verden uten urettferdighet og fattigdom, der hvert individ kan
utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv».
Stiftelsens mandat er derfor å «tjene mennesker - så at alle kan få de mulighetene i livet som
Gud ønsker».
I tråd med FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter, Artikkel 2, yter ADRA Norge hjelp
til mennesker uten noen form for diskriminering og legger særlig vekt på en bedret arbeids- og
livssituasjon for barn, ungdom og kvinner samt svake eller marginaliserte grupper i samfunnet.

Programaktiviteter
I tråd med norske utviklingspolitiske prioriteringer, bidrar ADRA Norges programmer til å nå
FNs bærekraftmål, med spesielt fokus på mål 4, 5, 8, 10 og 17 om god utdanning, likestilling
mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet og strategiske
partnerskap. Programmene tilpasses lokale behov og prioriteringer i tett samarbeid med lokale
og nasjonale myndigheter, lokalsamfunn, sivilsamfunnsgrupper og næringsdrivende. Det legges
vekt på langsiktige resultater og hensyn til naturressurser og miljø.
ADRA Norge arbeider i fattige og konfliktrammede land i Afrika og Asia, der ulikhetene er
store. Manglende adgang til utdanning og dårlig undervisningskvalitet har ført til at en stor del
av barna ikke fullfører grunnskolen, og svært få begynner på videregående skole. Det er få
jobbmuligheter for ungdommer som dropper ut av skolen. ADRA Norges programmer i 2018
fokuserte derfor på inkluderende grunnutdanning og yrkesutdanning. Det ble gjort en målrettet
innsats for å øke adgang til kvalitetsundervisning for jenter, kvinner og elever med nedsatte
funksjonsevner, slik at alle barn og unge kan få oppfylt deres rett til utdanning, livslang læring
og arbeid. Programmene engasjerte foreldre og lokalsamfunn i barnas utdanning og underviste
og støttet lærere, skoleledere og lokale skolemyndigheter for å høyne kvaliteten i
undervisningen. Det ble skapt gode rammer for læring ved å bygge eller renovere barnevennlige
skoler, tilpasset funksjonshemmede barns behov, og sørge for rent vann og adskilte sanitære
forhold for jenter og gutter.
God læring forutsetter god helse og ernæring. Der det var relevant, ble det opprettet skolehager
og kokefasiliteter, og ADRA Norge samarbeidet bl.a. med World Food Program (WFP) om
skolemat til elevene. Et annet viktig element i utdanningsprogrammene var voksenundervisning
og støtte til økonomisk utvikling for å styrke evnen blant familiene og lærerne til å ta vare på
barnas utvikling og læring.
I sårbare stater og områder med konflikt, bidro innsatsen for å gi barn, kvinner og ungdom
kunnskap, relevante ferdigheter og jobbmuligheter til å forebygge konflikt, undertrykkelse og
moderne slaveri.
ADRA Norge engasjerte seg også i opprettelse av akutte undervisningstilbud for barn rammet av
naturkatastrofer eller krig. Helsetiltak og psykososial støtte til foreldre, barn og lærere var en
viktig komponent i disse programmene. Mange av ADRA Norges programaktiviteter var i
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skjæringspunktet (nexus) mellom humanitært arbeid og utvikling, med fokus på gjenoppbygging
av skoler og utdanningssystemer.
ADRA Norge hadde i 2018 to programavtaler med Norad. Programmet Strengthening Equity,
Access and Quality in Education (SEAQE) 2014 – 2018 i Etiopia, Somalia, Sør-Sudan og
Myanmar mottok et tilskudd fra Norad på NOK 36,7 millioner, hvorav NOK 4,9 millioner ble
overført til avslutning av programmet i de første to månedene av 2019. ADRA Norge bidro med
en egenfinansiering på NOK 3,3 millioner. Programavtalen inkluderte også et tilskudd på NOK
16,6 millioner fra Regionalbevilgning Afrika til innsatsen «Education in Emergency (EIE),
Juba», Sør-Sudan. Herav ble ubrukte midler på NOK 6,7 millioner overført til
programaktiviteter i januar og februar 2019.
ADRA Norge hadde også en programavtale med Norad om utdanning i Niger og Mali:
«Strengthening Equity, Access and Quality in Education – SEAQE Sahel (Niger and Mali) 2017
– 2021». Norads finansiering var på NOK 35,2 millioner, hvorav NOK 3,7 millioner i ubrukte
midler søkes overført til programmet i 2019. ADRA Norges bidro i 2018 med NOK 3,3
millioner til dette programmet.
ADRA Norge var også i 2018 engasjert i forskjellige mindre prosjekter med fokus på barns rett
til utdanning og beskyttelse i Haiti, Myanmar og Thailand. Og ADRA Norge arrangerte en
Connections tur for voksne til Kambodsja og en solidaritetstur for unge til Uganda i samarbeid
med ADRA Danmark og Adventistkirkens ungdomsavdelinger i Norge og Danmark. Disse
prosjektene ble støttet med NOK 638 619 fra gaver og innsamlinger.

Humanitær innsats
ADRA Norges største humanitære enkeltinnsats i 2018 var i Juba-området i Sør-Sudan (som
beskrevet ovenfor). Prosjektet ga barn utdanning, rent vann, mat, trygge omgivelser, omsorg, og
psykososial støtte.
ADRA Norge bidro i 2018 med NOK 506 677 til ADRA-nettverkets internasjonale humanitære
respons i forbindelse med krig, naturkatastrofer i Afrika (Somalia og Uganda), Asia
(Bangladesh, Filippinene, Indonesia, Libanon og Syria), Amerika (Guatemala og Haiti) og
Europa (Hellas og Makedonia). ADRA Norge bidro også med personal til nettverkets
humanitære beredskapsgruppe, bl.a. som respons på Rohingya-flyktningestrømmen til
Bangladesh.

Innsamling og opplysningsarbeid i Norge
ADRA Norge utarbeidet i 2018 undervisningsmateriell og filmer om yrkesutdanning og læring
for ungdommer i Myanmar med fokus på inkludering og jobbskaping. ADRA Norges
medarbeidere besøkte skoler, kirker og andre grupper med programmer og utstillinger for å
undervise og motivere barn, unge og voksne til sosialt ansvar. Organisasjonen gjennomførte den
årlige innsamlingsaksjonen, Hjelpeaksjon, med bøssebærere fra 12 skoler og en rekke kirker i
hele landet. Resultatet for aksjonen var på NOK 3,3 millioner, en liten nedgang på 0,4 % i
forhold til 2017. Inntektene fra fastgiverordningen Venn for Livet økte med 10,2 % til
NOK 1,0 million. Innsamlede midler og gaver var totalt på NOK 7,9 millioner, en økning på
NOK 70 972 (0,9 %) i forhold til året før.

Økonomi
Perioden hadde et positivt aktivitetsresultat på NOK 44 986. Annen formålskapital ble redusert
med NOK 43 286, mens formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner økte med
NOK 84 272. Regnskapet viser en total omsetning (inntekt) på NOK 82 235 100. Dette
representerer en økning i inntekt/omsetning på 40,7 % sammenlignet med 2017. Økningen
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skyldes hovedsakelig en forsinket start på det nye SEAQE-Sahel utdanningsprogrammet i 2017
og derfor NOK 14,4 millioner i ubrukte midler som ble overført til bruk i 2018.
Totalt forbruk av midler i 2018 var NOK 82 190 114, en økning på NOK 25,3 millioner
(44,4 %) i forhold til 2017. Av dette er NOK 78 664 364 knyttet til ADRA Norges
formålskostnader. Innsamlingsprosenten er 89 %, og formålsprosenten er 96 %. Av denne utgjør
formålsaktiviteter i Norge 1,9 %.
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Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av ADRA Norges eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.

Kontrollsystemer og bekjempelse av korrupsjon
ADRA Norge arbeider for å unngå korrupsjon og misligholdelse av midler gjennom systematisk
kontroll av lokale partneres regnskapssystemer og prosedyrer for håndtering av penger og
innkjøp. Partnerkontrakter inneholder klausul om null-toleranse for korrupsjon, og ADRA
Norge oppfordrer til direkte rapportering ved mistanke om misligholdelse eller korrupsjon.
Under de årlige prosjektbesøkene foretas det stikkprøvekontroll av bokføring og bilag.
Det ble i 2017 opprettet en varslingssak i Norad i forbindelse med mistanke om økonomisk
mislighet grunnet manglende bilag på ca. USD 22 000 i SEAQE prosjektet. ADRA Norge
samarbeidet med ADRA Sør-Sudan om en spesialrevisjon og iverksettelse av tiltak for å styrke
internkontrollen. Varslingsenheten avsluttet saken med krav om tilbakebetaling av
NOK 166 126. ADRA Sør-Sudan dekker dette beløpet.
ADRA Norge mottok i oktober 2018 rapport fra ADRA Myanmar om mistanke om mulig kickback i forbindelse med tre småinnkjøp til det Norad-støttede prosjektet, samt endring av
fakturaer i to prosjekter med andre partnere. ADRA Myanmar undersøkte saken og konstaterte
mislighet i de to prosjektene, men fant ingen misligheter i ADRA Norges prosjekt. ADRA
Myanmar iverksatte tiltak for å styrke innkjøpsprosedyrene og forebygge misligheter. ADRA
Norge rapporterte i 2019 sakene til Norads varslingsenhet som, basert på undersøkelsen og
tiltakene, ikke fant grunn til å opprette en varslingssak.

Forventninger til 2019
ADRA Norge forventer en moderat vekst i programaktivitetene i 2019. Organisasjonen inngår i
2019 en ny 5-årig programavtale med Norad om inkluderende grunnutdanning og
yrkesutdanning i Etiopia, Somalia, Sør-Sudan og Myanmar (SEAQE2 2019 – 2023) på NOK
178 millioner. Norad-tilskuddet til SEAQE2 programmet i 2019 er på NOK 35,6 millioner, og i
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tillegg støtter Norad et nytt humanitært utdanningsprogram i Upper Nile, Sør-Sudan med NOK
10 millioner. Utdanningsprogrammet i Niger og Mali, som begynte i20I7, fortsetter i 2019 med
et tilskudd fra Norad på NOK 14,2 millioner.
ADRA Norge vil øke fokus og kapasitet på det humanitære området med ansettelse av en
seksjonsleder for det humanitære arbeidet. ADRA Norge vil søke Utenriksdepartementet om en
strategisk partnerskapsavtale for humanitært arbeid i 2020 - 2023. ADRA Norge har også
inngått et samarbeid med Atlas-Alliansen og andre organisasjoner om en søknad til Norad om
støtte til et 4-ârig inkluderingsprogram i forskjellige land i Afrika. Dette vil styrke ADRA
Norges arbeid for å inkludere barn med funksjonshemninger i alle utdanningsprogrammene.
ADRA Norge hadde ved utgangen av 2018 en formålskapital på NOK 16,8 millioner, hvorav
grunnkapitalen utgjorde NOK I million, formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner NOK
7,6 millioner, og annen (fri) formålskapital NOK 8,2 millioner.
Personale
Generalsekretær, økonomisjef, programsjef, kommunikasjonssjef, 5 prògramrådgivere, en
kommunikasjonsrådgiver og en økonomirådgiver ansatt av ADRA Norge utgjorde 9,35 årsverk
pr. 31.12.18. Gjennomsnitt for 2018 var 9,46 årsverk. I tillegg hadde ADRA Norge en avtale
med en utdanningskonsulent om utdanningstekniske ytelser tilsvarende ca. 80 % stilling. ADRA
Norge mottok vederlagsfritt regnskaps- og sekretærtjenester fra Syvendedags Adventistkirkens
o/o
av
sekretariat tilsvarende 0,5 årsverk. Adventistkirken bidro med et tilskudd tilsvarende 50

daglig leders lønn.

ADRA Norge har innarbeidet retningslinjer mot forskjellsbehandling grunnet kjønn og har en
god kjønnsbalanse i gruppen av ansatte. Det var 6 kvinner og 5 menn ansatt iløpet av året. I
tillegg var den faste utdanningskonsulenten en kvinne, og regnskaps- og sekretærtjenestene fra
Adventistkirken ble ivaretatt av tre kvinner. Styret består av to kvinner og fem menn.
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Årsberetningen legges fram med forutsetning om fortsatt drift.
Organisasjonen forurenser ikke sitt ytre miljø og tar hensyn til miljø og bærekraft i alle
programmer.
Det ble registrert 75,2 dagers sykefravær i 2018. Dette utgjør 3,06 o/o av totalt antall
arbeidsdager - en halvering i forhold til2017 . Det var ingen langtidssykemeldinger i
2018, foreldrepermisjon utgjorde 2,12 % og andre sykefravær 0,94 yo av totalt antall
arbeidsdager.

Oslo, 15. mai 2019

Kjølner

Finn Frode Eckhoff

Birgit
(Generalsekretær/styresekretær)
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