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INNSAMLINGSKONTROLLEN ÅRSBERETNING FOR 2014 

 

 
Innsamlingskontrollens (IK) formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til 

humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og gjennomføres på en betryggende måte 

og at forvaltningen av midlene er forsvarlig. 

Stiftelsen er lokalisert i Oslo. 

 

Styret 

 

Styret består av personer med økonomisk og juridisk kompetanse samt personer med erfaring fra 

innsamlingsarbeid. To av styremedlemmene oppnevnes av henholdsvis Den Norske Advokatforening 

og Den norske Revisorforening.  

 

Styret består av 7 medlemmer, herav 2 kvinner.   

 

Innsamlingskontrollens styre hadde pr. 31. desember 2014 følgende sammensetning: 

 

 Bernt Apeland, leder 

 Svein-Arne Martinsen 

 Oddbjørn Nesje 

 Wilhelm Klose 

 Jon Langballe 

 Dagrun Haider 

 Leila Raustøl 

 

For samtlige styremedlemmer er det oppnevnt et personlige varamedlem. 

 

Det har i 2014 vært avholdt 7 styremøter. Årsmøte ble avholdt 20. mai. 

 

 

Innsamlingskontrollens godkjenningsordning / Innsamlingsregisteret  

 

IK er registerfører for Innsamlingsregisteret. Oppdraget er basert på avtale inngått med Kirke- og 

kulturdepartementet.   

 

Registeret er en liste over organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen.  
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Ved årets utgang var det registeret 118 innsamlinger/organisasjoner i Innsamlingsregisteret mot 103 i 

2013 og 104 i 2012.  

 

Tre organisasjoner er i løpet av året tatt ut av registeret. To av disse har avviklet sin virksomhet, en 

har meldt seg ut og begrunnet dette i regnskapskravene og beregningsgrunnlaget for årsavgiften. 

 

Målsettingen med godkjenningsordningen er å bidra til å kvalitetssikre innsamlinger ved å bestrebe 

økt åpenhet om gjennomføring og pengeforvaltning ved (penge)innsamlinger. 

 

Gjennom godkjenningsordningen forplikter organisasjonene seg til å følge spesifikke 

regnskapsregler og underlegge seg ekstern kontroll. I tillegg forplikter organisasjonene seg å bruke 

IK-logoen i all sin markedsføring. 

 

Styret har lagt vekt på å styrke synligheten og relevansen for Innsamlingskontrollen blant annet 

gjennom økt medieoppmerksomhet og ansettelse av en informasjonsmedarbeider.  

 

Lov om innsamlingsregister trådte i kraft 1.7.2009. Innsamlingskontrollen har ansvaret for 

utviklingen av registeret og funksjoner i tilknytning til dette. Denne oppgaven er forankret i en avtale 

inngått med Kulturdepartementet som løper frem til 1.7.2015. Loven er foreslått opphevet. 

Departementet har på denne bakgrunn ikke forlenget avtalen. 

  

En oppheving av loven vil kun i liten grad influere på den virksomhet som utøves av 

Innsamlingskontrollen. Det er bred konsensus i bransjen om at et kontrollorgan er nødvendig.  

Innsamlingskontrollen er – og skal i fremtiden være – et kontroll og godkjenningsorgan for 

seriøse innsamlinger. Innsamlingskontrollens godkjenning er et kvalitetsstempel.   

 

IK har også en rolle som premissleverandør i for krav som stilles til innsamlinger. IK har med dette  

en funksjon med hensyn til organisasjonenes kvalitetssikring av egen virksomhet. 

 

Det ligger også innenfor IKs formål å bevisstgjøre givere samt å advare mot mulige useriøse 

innsamlinger og organisasjoner. I tråd med har Innsamlingskontrollen etablert en OBS-liste over 

organisasjoner hvor det har fremkommet negative opplysninger av ulik grad. Listen ble lansert  

mars 2014 og publiseres på hjemmesiden. Det er p.t. 35 organisasjoner som er som er oppført på  

denne. 

  

IK avholdt i oktober 2014 innspillseminar med bakgrunnen i regjeringens forslag om 

opphevelse av lov omregistrering av innsamlinger. Forslaget innebærer at er det opp til 

innsamlingsorganisasjonene og IK å definere fremtidig kontroll og kvalitetssikring. Hensikten med 

seminaret var å igangsette denne prosessen.   

    

Innsamlingskontrollen har nedsatt er arbeidsgruppe hvor mandatet er å vurdere og foreslå 

mulige endringer for bedre å kunne ivareta sitt formål og nå sin målsetting. Forslaget vil bli 

lagt frem for styret i løpet av våren 2015.  

    
Kontrollarbeidet   

Administrasjonen har i løpet av året vært beskjeftiget med kontrollarbeid og øvrige oppgaver med 

grunnlag i gjeldende regelverk og retningslinjer.  
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Regnskapsgjennomgangen/kontrollen har vært utført av eksterne revisorer fra revisjonsfirmaene 

Deloitte og BDO AS. Ved gjennomgangen benyttes en detaljert granskningsmal med kommentarfelt 

for å oppnå en mest mulig ensartet gjennomgang samt å få en bedre oversikt og grunnlag for 

tilbakemeldinger og veiledning overfor organisasjonene. Det er registrert en vesentlig bedre kvalitet 

på de innkomne regnskap enn tidligere år. 

 

Med grunnlag i innspill fra allmennheten og pressen og dels med grunnlag i vår egen gjennomgang 

av mottatt dokumentasjon, har det vært stilt oppfølgingsspørsmål overfor flere av organisasjonene.   
 

Videre er det igangsatt utvidet regnskapskontroll i en organisasjon. Vi har foreløpig ikke mottatt 

rapport fra denne granskingen. 

 

Det har vært avholdt noen møter med organisasjonene, både etter initiativ fra organisasjonene selv 

og fra Innsamlingskontrollen.   

 

 

Etiske retningslinjer  

  

Administrasjonen har i løpet av perioden mottatt en rekke henvendelser fra organisasjoner,  

publikum og presse som er vurdert i forhold til de etiske retningslinjene. Oppføringen i «OBS listen» 

er for en stor del forankret i dette. 

 

I samarbeid med Norges Innsamlingsråd ble det i 2012 utarbeidet nye/reviderte retningslinjer. Det er 

planlagt å foreta en ny gjennomgang av retningslinjene i løpet av 2015. 

 

 

Markedsføring 

 

OBS-listen har bidratt til å gi Innsamlingskontrollen økt fokus i media. Det antas at den generelle 

kjennskapen til IK gjennom dette har økt betydelig. 

I juli 2014 fikk Innsamlingskontrollen nye nettsider med betydelig bedre brukervennlighet og enklere 

navigasjon.  

Arbeidet med å produsere en ny reklamefilm ble påbegynt høsten 2014.  

Det ble søkt om gratis reklameplass i TV2 og TV Norge i forbindelse med julehøytid og reklamefri 

dag. Reklameinnslag ble vist på TV Norge. 

 

Det er nedlagt betydelig arbeid for å få organisasjonene i større grad til å markedsføre IK. Vi møter 

forståelse for våre synspunkter, men det er her fortsatt et stort potensiale. 

 

IK har økt aktiviteten betraktelig i forhold til sosiale medier og har fått et stort antall nye «følgere» 

på Facebook.   

Innsamlingsrådet i NRK valgte høsten 2014 å stille som krav at organisasjoner som søker om TV-

aksjonen må være registrerte i Innsamlingsregisteret.  
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Forholdet til publikum og organisasjoner 

 

Antallet henvendelser fra publikum er stadig økende. Henvendelsene gjelder både spørsmål i forhold 

til organisasjoners seriøsitet og klagehenvendelser.  

 

Det har vært et økende antall klager fra personer som har mottatt konkrete betalingsoppfordringer til 

tross for at de benekter at de har gitt noe tilsagn. Henvendelsene gjenspeiler også til dels aggressiv 

markedsføring - spesielt overfor eldre mennesker. Dette gjelder utelukkende  

organisasjoner/innsamlinger som ikke er registrert i Innsamlingsregisteret. 

 

En større bøsseinnsamling i en landsdekkende kjede (Europris) ble stanset etter at IK hadde gjort 

kjedeledelsen oppmerksom på at denne organisasjonen ikke var registrert i IR. Noen 

innsamlingsbøsser ble også fjernet fra Statoil-stasjoner etter en lignende henvendelse. 

 

Dialogen med organisasjonene oppleves som konstruktiv og god. 

 

 

Forholdet til bevilgende myndigheter, og andre offentlige instanser m.v. 

 

Det følger av Lov om Registrering av innsamlinger at registeret skal være selvfinansierende. Dette 

innebærer at driften av registeret, alle kontrollhandlinger i forhold til regnskap og drift av 

sekretariatet må finansieres gjennom årsavgiften.  

 
Innsamlingskontrollen mottok i 2014 kr 800.000 i bevilling over statsbudsjettet.   

 

Fra departementets side er det uttrykt at intensjonene er fortsatt å støtte opp om 

Innsamlingskontrollens virksomhet uavhengig av om lov om innsamlingstregistre oppheves. 

Samarbeidet med departementet oppleves som godt. 

 

NORAD stilte tidligere som vilkår for støtte at søker var registrert i Innsamlingsregisteret. Dette 

kravet er ikke opprettholdt med grunnlag i at lov om Innsamlingsregistre sannsynlig vis blir 

opphevet. NORAD anbefaler imidlertid organisasjonene om å søke om godkjennelse av IK. NORAD 

og Innsamlingskontrollen utveksler for øvrig i enkelte tilfeller relevante opplysninger og informasjon 

i tilknytning til organisasjoner og den virksomheten som disse utøver. 

 

Fra Forbrukerombudet mottar vi gjenpart av alle klager relatert til innsamlinger.  

 

 

Forholdet til massemedia 
 

Det har vært en betydelig økt interesse fra medienes side omkring Innsamlingskontrollen rolle og 

oppgave som registerfører for Innsamlingsregisteret. Årsaken er blant annet at det har vært større 

fokus på bruk og forvaltning av innsamlede midler.  

 

Oversikt over medieoppslag: 

http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/innsamlingskontrollen-i-media/   
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Det ansees som vesentlig at registeret gjøres bedre kjent i forhold til allmennheten. 

Innsamlingskontrollen har på denne bakgrunn inntatt en mer offensiv holdning i forhold  

til massemedia som er en viktig premissleverandør i forhold til formålet med registeret. 

Forholdet til massemedia oppleves gjennomgående som positivt. 

 

ICFO 

 

IK er tilsluttet International Committee on Fundraising Organizations. Organisasjonens formål er å 

sikre at innsamling til veldedige formål organiseres og utføres på en tilfredsstillende måte og at de 

innsamlede midler benyttes til formålet. 

 

 

Økonomi m.v.    
 

Regnskapet for 2014 viser et årsresultat på kr. 304.336,- 

 

Styret anser at regnskapet gir en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av årets virksomhet.   

 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av at stiftelsen skal fortsette sin virksomhet.  

Forutsetningene for dette er til stede.   

 

 

Administrasjon 

 

Innsamlingskontrollen har en fulltidsansatt kommunikasjonsrådgiver/administrasjonssekretær. 

Daglig leder har en stillingsbrøk på 40 %.  
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Virksomheten har ingen forurensende virkning i forhold til det ytre miljøet.   

 

Innsamlingskontrollen er ikke involvert i tvister av noen art.   

 

 

 

 

Oslo, den                     2015  

 

 

 

           _________________             __________________                                   ______________ 

Bernt Apeland           Svein-Arne Martinsen            Jon Langballe 

           Styreleder          

 

 

 _________________             _________________                                    ______________ 

Wilhelm Klose           Oddbjørn Nesje                Dagrun Haider 

          

 

 

 ________________                _________________ 

Leila Raustøl    Børre Hagen 

                 Daglig leder 
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