
1 
 

ADRA Norge Årsberetning 2019 
 Innledning 
ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency Norway) er stiftet av Adventistkirken 
i Norge og er en del av et globalt ADRA-nettverk i 117 land.  
ADRA-nettverkets felles mandat er «å tjene mennesker så alle må få de mulighetene i livet som 
Gud ønsker». ADRA Norge arbeider ut fra 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». 
I tråd med Menneskerettighetserklæringen, 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 inkludering av svake eller marginaliserte grupper i 
samfunnet. ADRA Norges programmer bidrar til å nå Bærekraftsmålene, med spesielt fokus på 
mål 4 om utdanning og livslang læring for alle. Likestilling mellom kjønn og bekjempelse av 
ulikhet, samt anstendig arbeid og økonomisk vekst, er også viktige mål for ADRA Norges 
arbeid. ADRA Norge arbeider i strategiske partnerskap med lokale ADRA-partnere, 
sivilsamfunnsgrupper og næringsdrivende samt lokale og nasjonale myndigheter, for å løse 
utfordringer i tråd med lokale prioriteringer med langsiktige løsninger som ivaretar 
naturressurser og miljø (Bærekraftsmål 5, 8, 10 og 17).  Programaktiviteter 
ADRA Norge arbeider med langsiktige utviklingsprogrammer i land i Afrika og Asia, der det er 
stor fattigdom og ulikhet. Manglende tilgang til utdanning og dårlig undervisningskvalitet har 
ført til frafall blant mange barn i grunnskolen, og svært få fullfører videregående skole. Dette 
fører til stor arbeidsledighet blant unge. ADRA Norges programmer i 2019 fokuserte derfor på 
inkluderende grunnutdanning og yrkesutdanning som er relevant for arbeidsmarkedet i de 
enkelte land. Det ble gjort en målrettet innsats for å øke adgang til kvalitetsundervisning for 
jenter, kvinner og elever med nedsatte funksjonsevner samt andre utsatte grupper av barn og 
unge, slik at de kan få oppfylt sin rett til utdanning, livslang læring og inntektsgivende arbeid. 
ADRA Norge samarbeidet med lokale ADRA-kontorer om å engasjere foreldre og lokalsamfunn 
i barnas utdanning og undervise og støtte lærere, skoleledere og lokale skolemyndigheter for å 
heve kvaliteten i undervisningen. ADRA Norges utdanningsprogrammer skapte gode rammer 
for læring med barnevennlige klasserom, tilpasset barn med spesielle behov, rent vann og 
separate sanitære forhold for jenter og gutter. 
ADRA Norge arbeider på en helhetlig måte med å fjerne barrierer for læring.  På skoler, der 
elever er feilernært eller underernært, er etablering av skolehager og matservering (ofte i 
samarbeid med Verdens Matvareprogram, WFP) viktige tilbud. Læringsmuligheter for voksne 
og støtte til familiers økonomiske utvikling er likeledes avgjørende for å styrke foreldres og 
læreres evne til å stimulere barnas utvikling og læring.   
ADRA Norge engasjerte seg også i opprettelse av akutte undervisningstilbud med helsetiltak og 
psykososial støtte til barn, foreldre og lærere rammet av naturkatastrofer eller krig. Mange av 
ADRA Norges programaktiviteter var i skjæringspunktet mellom humanitært arbeid og 
utvikling, med fokus på gjenoppbygging av ødelagte skoler og utdanningssystemer. 
I sårbare stater og områder med konflikt bidrar ADRAs innsats til å gi barn, kvinner og ungdom 
kunnskap, relevante ferdigheter og jobbmuligheter samt til å forebygge konflikt, undertrykkelse 
og moderne slaveri.  
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Programavtaler og småprosjekter 
ADRA Norge avsluttet i mars 2019 en 5-årig programavtale med Norad i Etiopia, Somalia, Sør-
Sudan og Myanmar: «Strengthening Equity, Access and Quality in Education (SEAQE)». 
Norads tilskudd til programmet i 2019 var på NOK 4,9 millioner, og ADRA Norge bidro med 
en egenandel på NOK 0,5 millioner. Et humanitært utdanningsprosjekt i Juba, Sør-Sudan, ble 
avsluttet i samme periode med et forbruk av Norad-midler på NOK 6,7 millioner (ubrukte 
midler overført fra 2018) og en egenandel på NOK 340 240. 
ADRA Norges arbeid med utdanning i disse 4 landene ble videreført i en ny 5-årig 
programavtale «Strengthening Equity, Access and Quality in Education 2 (SEAQE2) 2019 – 
2023» på NOK 188 millioner signert med Norad i mai 2019. Norads tilskudd til SEAQE2-
programmet var i 2019 NOK 35,6 millioner, hvorav NOK 7,1 millioner av ubrukte midler ble 
overført til bruk i programmet i 2020. ADRA Norge bidro med en egenfinansiering på NOK 3 
millioner, hvorav NOK 0,8 millioner var støtte fra ADRA Tsjekkia til programaktiviteter i 
Etiopia. Avtalen inkluderte et tilskudd i 2019 på 7,5 millioner til et nytt humanitært 
utdanningsprosjekt i Sør-Sudan: «Education in Emergency (EIE), Upper Nile».  Herav ble 
ubrukte midler på NOK 3,2 millioner overført til programaktiviteter i januar - mars 2020.  
ADRA Norge var i 2019 også engasjert i å styrke utdanningssituasjonen i Sahel-området 
gjennom en 4-årig programavtale signert med Norad i 2017: «Strengthening Equity, Access and 
Quality in Education – SEAQE Sahel (Niger and Mali) 2017 – 2021». Norads finansiering til 
dette programmet var i 2019 på NOK 18 millioner, hvorav NOK 2 millioner i ubrukte midler ble 
overført til programaktiviteter i 2020. ADRA Norge bidro med NOK 1,7 millioner av egne 
innsamlede midler.  
I 2019 gikk ADRA Norge inn i et samarbeid med flere organisasjoner ledet av Atlas-alliansen 
om programmet «Together for Inclusion» (TOFI). Atlas-alliansen signerte en 4-årig avtale med 
Norad som inkluderte NOK 32,1 millioner merket til å styrke inkluderingsaspektet i ADRA 
Norges utdanningsprogrammer i Niger, Somalia og Sør-Sudan. ADRA Norge mottok i slutten 
av 2019 et tilskudd på NOK 3,7 millioner fra Atlas-Alliansen, hvorav NOK 3,2 millioner i 
ubrukte midler ble overført til programaktiviteter i 2020. ADRA bidro i 2019 med en egenandel 
på NOK 57 391. 
 
ADRA Norge var i 2019 engasjert i forskjellige mindre prosjekter med fokus på barns rett til 
utdanning og beskyttelse i Haiti og Thailand. ADRA Norge arrangerte en «Connections»-tur for 
voksne til «Keep Girls Safe»-prosjektet i Thailand. Prosjektene ble støttet med NOK 677 571 fra 
private gaver og innsamlinger. 
 Humanitær innsats 
ADRA Norges største humanitære enkeltinnsats i 2019 var i Sør-Sudan, der et humanitært 
prosjekt på skoler i Juba ble avsluttet i begynnelsen av året, og et nytt (EiE) ble påbegynt i 
Upper Nile-området i Sør-Sudan (som nevnt ovenfor). Prosjektene ga barn utdanning, rent vann, 
mat, trygge omgivelser, omsorg og psykososial støtte til en samlet verdi av NOK 11 millioner. 
ADRA Norge bidro i 2019 med NOK 0,8 millioner til ADRA-nettverkets humanitære respons i 
forbindelse med krig og naturkatastrofer i Afrika (Burkina Faso, Mosambik, Niger, Somalia, 
Sør-Sudan og Zimbabwe), Asia (India, Jemen og Libanon), Amerika (Bahamas) og Europa 
(Albania og Serbia). 
  Opplysningsarbeid og innsamling i Norge 
ADRA Norges opplysnings- og innsamlingsarbeid fokuserte i 2019 på rett til utdanning for alle 
barn. Det ble utarbeidet undervisningsmateriell og filmer med utgangspunkt i ADRA Norges 
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utdanningsprogrammer i Niger om å inkludere de mest sårbare barna og hindre unge jenter fra å 
slutte skolen for tidlig. ADRA Norge fikk et tilskudd fra ADRA International på USD 30 000 til 
aktiv deltakelse i kampanjen «Every Child – Everywhere – In School» og arrangerte seminarer 
om utdanning og moderne slaveri i forbindelse med Norges Kristne Råds Globale uke. 
Medarbeidere underviste i skoler, kirker og andre grupper om globale utfordringer knyttet til 
menneskerettighetene og utdanning og hvordan ADRA arbeider med Bærekraftsmålene.  
Organisasjonen gjennomførte den årlige innsamlingsaksjonen, Hjelpeaksjon, med bøssebærere 
fra 12 skoler og en rekke kirker i hele landet. Resultatet for aksjonen var på NOK 3,5 millioner, 
en økning på 4,9 % i forhold til 2018. Inntektene fra fastgiverordningen Venn for Livet økte med 
8,2 % til NOK 1,2 millioner. Innsamlede midler og gaver var totalt på NOK 8,4 millioner, en 
økning på NOK 0,5 millioner (6 %) i forhold til året før.  
 Økonomi 
Perioden hadde et positivt aktivitetsresultat på NOK 1 056 899. Annen formålskapital økte med 
NOK 1 445 247, mens formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner ble redusert med NOK 
388 348. Regnskapet viser en total omsetning (inntekt) på NOK 71 845 670. Dette representerer 
en nedgang i inntekt/omsetning på 12,6 % sammenlignet med 2018. Nedgangen skyldes 
hovedsakelig: 1) en ekstraordinær høy inntekt i 2018 grunnet et høyt nivå av ubrukte 
prosjektmidler (NOK 14,4 millioner) overført fra 2017 til 2018 og 2) fire måneders forsinkelse i 
signering og oppstart av ny programavtale (SEAQE2) med Norad i 2019, som medførte en 
nedgang i årets aktivitetsnivå. 
 
Totalt forbruk av midler i 2019 var NOK 70 788 771, en nedgang på NOK 11,4 millioner (13,9 
%) i forhold til 2018. Av dette er NOK 67 148 269 knyttet til ADRA Norges formålskostnader. 
Innsamlingsprosenten er 89 %, og formålsprosenten er 95 %. Av denne utgjør formålsaktiviteter 
i Norge 2,6 %. 
 

 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av ADRA Norges eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat.   
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Kontrollsystemer og bekjempelse av korrupsjon 
ADRA Norge forebygger 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 kontroll av bokføring og bilag. ADRA Norge samarbeider med 
de regionale ADRA-kontorene i Nairobi og Bangkok om å styrke partneres kapasitet til 
økonomisk styring og kontroll. ADRA International lanserte i 2019 en ny økonomimanual for 
nettverket og kurset alle økonomisjefer i bruk av manualen. ADRA-nettverket innførte i 2019 et 
nytt akkrediteringssystem som sikrer kapasitet til god økonomistyring på alle ADRA-kontorer.  
 
I 2019 ble det opprettet en varslingssak i Norad i forbindelse med et væpnet innbrudd i ADRA 
Nigers kontor i Niamey. Det ble blant annet stjålet NOK 31 142 i kontanter samt to bærbare 
PCer som tilhørte SEAQE-prosjektet. Tre av tyvene, som hadde utført en rekke innbrudd i 
området, ble pågrepet av politiet.  Den pågående rettssaken kan ta opptil to år. Varslingsenheten 
avsluttet saken med krav om tilbakebetaling av prosjektets andel av misligholdte midler på NOK 
29 153, ettersom saken ikke var blitt rapportert til Norad umiddelbart etter hendelsen. ADRA 
Norges finansielle rådgiver besøkte Niger i oktober 2019 for en gjennomgang av de finansielle 
systemene og kursing av ansatte. ADRA Niger har styrket sikkerhetstiltak for å beskytte 
eiendommen og skjerpet retningslinjer for kontanthåndtering og forsikringsdekning etter ranet.  
 
I desember sendte ADRA Norge en varsling til Norads varslingsteam om et væpnet angrep mot 
ADRA Sør-Sudans bil på veien mellom to prosjektområder i SEAQE2-programmet.  
Gjerningsmennene tok en bærbar PC og USD 150 i kontanter tilhørende prosjektet samt noen 
private eiendeler. Sjåføren ble utsatt for fysisk vold og måtte på sykehuset. Saken er registrert av 
Norad som et forhåndsvarsel. ADRA Norge samarbeider med Norad om å få saken tilstrekkelig 
belyst og dokumentere ADRA Sør-Sudans systemer for risikovurdering og sikkerhetstiltak.   
 Forventninger til 2020 
ADRA Norge vil fortsatt ha et sterkt fokus på inkluderende utdanning. Dette er i tråd med vårt 
verdigrunnlag, høyt prioritert i norsk utviklingspolitikk og et viktig grunnlag for oppnåelse av 
Bærekraftsmålene. Stiftelsen samarbeider med Atlas-alliansen om økt støtte fra Norad til TOFI-
prosjektet for inkludering av barn med funksjonsnedsettelse i utdanningssystemet. Vi forventer 
derfor en økning av midler til dette programmet i 2020. 
 
ADRA Norge vil i 2020 styrke fokus og kapasitet på det humanitære området og søke om nye 
midler til katastrofehjelp. Stiftelsen vil også satse på å styrke og utvide yrkesutdannings-
programmene i Øst-Afrika i nye partnerskap og med fokus på nye teknologiske løsninger.   
  
Våren 2020 signerte ADRA Norge en ny 4-årig avtale med Norad om et humanitært 
utdanningsprogram i Sør-Sudan med et årlig tilskudd på NOK 12,7 millioner. En ny 
samarbeidsavtale, «Bright», med ADRA Canada om utdanning for jenter i Niger, Myanmar og 
Sudan ble også signert med et tilskudd til konsulentstøtte fra ADRA Norge i 2020 på  
NOK 337 000. Tilskudd fra Norad til programavtalene for utdanning og inkludering i Sahel, Øst 
Afrika og Myanmar (SEAQE2, SEAQE Sahel og TOFI) er i 2020 på NOK 57,8 millioner. I 
tillegg søkes NOK 15,4 millioner ubenyttet tilskudd fra 2019 overført til programmene i 2020.  
 
Påvirkning av covid-19: Til tross for utfordringer har stiftelsen greid å opprettholde daglig drift 
med hjemmekontor og god kommunikasjon med programpartnere, og vi forventer ikke 
nedskjæringer i personale eller daglig drift. Grunnet nedstengninger i felt knyttes det usikkerhet 
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til aktivitetsnivået i programmene i 2020. Store kurstap vil resultere i færre midler til 
prosjektene og kutt i aktiviteter og resultater. Derfor forventer vi, til tross for en periode med 
nedstengning av skoler og noe stillstand i aktivitetsnivået, å bruke de offentlige 
tilskuddsmidlene på totalt NOK 86,2 millioner (NOK 5 millioner mer enn budsjettert) samt 
NOK 8 millioner innsamlede midler og gaver. Utenriksdepartementet og Norad har vist stor 
fleksibilitet i forbindelse med sivilsamfunnsstøtten under koronapandemien, og ADRA Norge 
samarbeider med partnerne om justeringer og alternative, relevante løsninger i forbindelse med 
covid-19. Pandemien kan føre til nedgang i innsamlede private midler, men Norad har fritatt 
organisasjoner fra krav om egenandel, så manglende evne til å dekke egenandeler vil ikke 
medføre kutt i støtten.  
 
ADRA Norge hadde ved utgangen av 2019 en formålskapital på NOK 17,9 millioner, hvorav 
grunnkapitalen utgjorde NOK 1 million og formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 
NOK 7,2 millioner. Annen formålskapital vokste fra NOK 8,3 millioner til NOK 9,7 millioner. 
 Personale 
ADRA Norges medarbeidere utgjorde 9,45 årsverk pr. 31.12.19. Gjennomsnitt for 2019 var 9,53 
årsverk. I tillegg hadde ADRA Norge en avtale om faste, tekniske konsulentytelser tilsvarende 
ca. 50 % stilling. ADRA Norge mottok vederlagsfritt regnskaps- og sekretærtjenester fra 
Syvendedags Adventistkirkens sekretariat tilsvarende 0,5 årsverk. Adventistkirken bidro i tillegg 
med et tilskudd tilsvarende 50 % av generalsekretærs lønn.  
ADRA Norge har innarbeidet retningslinjer for likestilling og har en god kjønnsbalanse i 
gruppen av ansatte. Det var 6 kvinner og 6 menn ansatt i 2019. I tillegg var den faste 
utdanningskonsulenten en kvinne, og regnskaps- og sekretærtjenestene fra Adventistkirken ble 
ivaretatt av to kvinner. Styret består av tre kvinner og fire menn. 
 Annet  

 Årsberetningen legges fram under forutsetning av fortsatt drift.  
 Organisasjonen forurenser ikke sitt ytre miljø utover vanlig forbruk av strøm og 

forbruksvarer til kontordrift samt drivstoff til reiser. Kontoret praktiserer avfallssortering 
og forsøker å minimere flyreiser og bilkjøring. Utleier installerer solcellepaneler på 
bygningen i 2020, og ADRA Norge tar hensyn til miljø og bærekraft i alle programmer.  

 I 2019 ble det registrert 44,9 dagers sykefravær. Ingen av dem var 
langtidssykemeldinger. Sykefraværet var 1,8 % av totalt antall arbeidsdager. Dette utgjør 
en 40% reduksjon i forhold til 2018. 

  Oslo, 19. mai 2020 
 
 
 

________________________  __________________________  ______________________ 
Christopher Kjølner   Birgit Philipsen    Solveig Norheim Andersen  
(Styreleder)    (Generalsekretær/styresekretær)  
 
 
________________________  __________________________  ______________________ 
Finn Frode Eckhoff    Melissa Packer Hope   Bjørn Knutsen  
           
 
       
________________________  __________________________   
Øystein Leknes    Linda Helen Ness       
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