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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 
 
 
Organisasjonens bakgrunn 
HivNorge er en frivillig organisasjon som skal ivareta hiv- og aidsforebyggende arbeid i 
Norge, ivareta hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet og ha et internasjonalt 
engasjement. Organisasjonen er en landsdekkende organisasjon med sete i Oslo. Vi er 
den eneste landsdekkende organisasjon for alle berørt av hiv i Norge. 
 
 
Aktiviteter  
Organisasjonen har hatt stor synlig aktivitet utad i 2016, blant annet ved et eget 
debattmøte og stor stand under Oslo Pride, samt en rekke medieoppslag. Vi har også 
arrangert en rekke seminarer, kurs og foredrag gjennom året, også utenfor Oslo. I tillegg 
har vi hatt stor politisk aktivitet i form av møter med politisk ledelse i flere 
departementer og med stortingspolitikere for å påvirke blant annet arbeidet med 
straffeloven og generell finansiering til hivfeltet. I tillegg har organisasjonen lykkes med 
gjennomslag i to viktige politiske saker: gjort PrEP gratis tilgjengelig for sårbare grupper 
og at Prioriteringsmeldingen som ble vedtatt i Stortinget i desember tok hensyn til 
HivNorges innspill når det gjelder medisiner til mennesker som lever med hiv. 
Organisasjonen har også hatt stor aktivitet for å bygge nettverk og mer permanent 
samarbeid med andre organisasjoner på feltet. 
 
Økonomi 
HivNorges økonomiske situasjon ved utgangen av året er svært god.  Organisasjonen ble 
i 2016 tildelt driftstilskudd fra Helsedirektoratet for tre år og er gitt hovedansvaret for 
myndighetenes satsning på helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv. 
Dette innebærer også at HivNorge tar initiativ til å samarbeide med andre 
organisasjoner og institusjoner som har tiltak innenfor samme felt, og at midler fra 
Helsedirektoratet til dette formål kanaliseres gjennom HivNorge. I tillegg mottok vi 
tilskudd fra det amerikanske MAC Aids Fund på 865.000 kroner øremerket til aktiviteter 
rettet mot hivpositive. Organisasjonen har også mottatt små midler fra helseregionene, 
samt et mindre beløp fra Oslo kommune.  
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Vi går ut av 2016 med et overskudd på kr 321.831,00. Dette styrker egenkapitalen, slik 
at denne ved årets utgang er på kr 1,497.179,00. Kr 250.000,00 av dette er 
formålskapital med selvpålagte restriksjoner og gjelder avsetning til oppdatering og 
videreutvikling av organisasjonens websider, samt planlegging og gjennomføring av en 
kunnskaps- og holdningsundersøkelse. 
 
HivNorge mottok også en tilleggsbevilgning fra Helsedirektoratet på 700.000 kroner, 
men dette er overført til tiltak i 2017. 
 
Utover dette kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme 
organisasjonens økonomiske situasjon utover det som framgår av årsregnskap og 
balanse. 
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at 
forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 
 
 
Arbeidsmiljø 
HivNorge hadde ved årets slutt fire fast ansatte i til sammen fire stillinger. I tillegg har 
organisasjonens styreleder arbeidet og blitt lønnet i full «stilling».  Styret er av den 
oppfatning at organisasjonen har et forsvarlig arbeidsmiljø.  
 
 
Likestilling 
HivNorges styre består av 4 menn og 3 kvinner. De fast ansatte består av 2 menn og 2 
kvinner. Vi anser dette for å være en god fordeling mellom kjønnene. 
 
 
Påvirkning av ytre miljø 
Organisasjonens aktiviteter påvirker ikke det ytre miljø på noen vesentlig negativ måte.  
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