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RETNINGSLINJER 

1.    Innsamlingskontrollens formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til 
ideelle og allmennyttige formål organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at 
forvaltningen av midlene er forsvarlig.   



 Det ligger innenfor formålet å fremme god innsamlingsskikk samt å informere både 
organisasjoner og givere om forhold i tilknytning til dette.  
 

2.    Målsettingen med OBS-listen er å bevisstgjøre givere samt å advare mot mulige useriøse 
innsamlinger og organisasjoner.  
 

3.    Listen skal kun være basert på objektive opplysninger. Alle organisasjoner/innsamlinger skal 
før innføring ha fått anledning til å uttale seg.  
 

4.    Administrasjonene vurderer og treffer avgjørelse om det er grunnlag for innføring i OBS-
listen. Utvelgelsen av organisasjoner for vurdering til mulig innføring i OBS-listen foretas av 
administrasjonen. Dette skjer på grunnlag av mottatte henvendelser og innspill fra publikum, 
omtale i media og eget initiativ. 
 

5.    Listen skal være informativ ut fra hva som er grunnlaget for innføringen.  
 

6.     Vurderingen skal baseres på følgende kriterier:  

 Transparent ut fra det økonomiske og organisatoriske. 
 Kostnadsmessige forhold.  
 Om innsamling gjennomføres i samsvar med god innsamlingsskikk. 

    Forutsetningen fra giveren er at gaven skal tilfalle formålet. Dersom vesentlige deler benyttes 
til administrasjon og / eller kostnader til innsamlingen, vil dette gjennomgående representere 
et brudd på forutsetningene for gaven. 

    Ut fra kostnadsmessige forhold skal vurderingen baseres på hva det må antas at giver har 
grunn til å regne med. Ved vurderingen skal det ses hen til om kostnadene er relatert til 
etablerte ordninger over tid eller om det er tale om investeringskostnader i forbindelse med 
etablering av giverplattformer som på relativt kort sikt vil gi stabile gaveinntekter og reduserte 
kostnader. 

    Innsamlingskostnader på mer enn 50 % av det innsamlede beløp vil, med mindre det foreligger 
særlige forhold, representere et brudd på givers forutsetninger og god innsamlingsskikk.  

 God innsamlingsskikk innebærer at innsamling foregår i samsvar med de fastsatte etiske 
retningslinjer.  
 

7. Det skal vurderes løpende om det er grunnlag for opprettholde innføring i listen 
 

8.    Klager, innsigelser som fremsettes etter at innføring har funnet sted skal forelegges styret.   


