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2020 vil i all overskuelig fremtid bli
omtalt som korona-året. Da Norge
stengte ned i mars spredde det seg uro
i de fleste bransjer. Vår var intet
unntak. 

I Norges Innsamlingsråds historie har vi
aldri noensinne mottatt så mange
henvendelser som i den første
perioden av pandemien. Både på
telefon og epost. Spørsmålene var
mange de første ukene; «Hva gjør vi
nå?», «Kan vi fortsette med våre
fundraisingaktiviteter?», «Vi vil fortsette
å jobbe, men styret eller ledelsen vil
ikke – hva gjør vi?».

Det er helt unødvendig å si at vi ikke
var forberedt. Vi vet like godt som våre
medlemmer at dersom arbeidet med
selvfinansieringen stopper, vil også
deler av virksomheten i organisasjonen
stoppe. Kanskje ikke første året, men
på sikt. 

Heldigvis er denne bransjen bestående
av kloke, ressurssterke folk som er
gode i kriser. Nestorene i bransjen
manet til å håndtere krisen med ro og
verdighet. Det var mange gode råd fra
våre mest erfarne; Tenk først på de som
mottar hjelp fra organisasjonen. Ring
medlemmer og givere som du tror er
blitt isolert og ensomme. Se om det er
flere brukergrupper som trenger
organisasjonen nå. Kort sagt, bli med
på den nasjonale dugnaden som
regjeringen inviterte til. 

Vi oppfordret medlemmene våre til å
fortsette sitt arbeid gjennom de
planlagte kampanjene for året. 

Organisasjonene var flinke til å tilpasse
kommunikasjonen med dagens
situasjon, slik at kampanjene ble
kommunisert med verdighet og
forståelse.

Dette året viser bedre enn noe gang
hvordan frivillig sektor jobber i kriser.
De fleste organisasjoner er startet opp
som følge av et akutt behov eller krise,
og jobber med dette i sitt
formålsarbeid hvert år. 

Vårt nettverk av fundraisere er gode på
samhandling på tvers. Vi har fortsatt
med samarbeid til tross for korona, og
resultatet er at vi sammen med våre
medlemmer har gjennomført 45
kompetansebyggende aktiviteter i
2020. De fleste av våre aktiviteter har
vært gjennomført digitalt, noe som har
gitt oss et aldri så lite puff inn i en
digital læringsverden. 

I et utfordrende år har vi sammen delt
erfaringer og frustrasjoner, gleder og
gode resultater. Tusen takk til alle som
deltar på våre møter og bekrefter
samhandlingsmodellen som ligger til
grunn for all vår virksomhet.

Siri Nodland,
Generalsekretær i Norges
Innsamlingsråd

GENERALSEKRETÆREN
HAR ORDET
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En av Norges Innsamlingsråds fanesaker er å skaffe bedre
bransjetall slik at vi får oversikt over givermarkedet i Norge. Målet
er å gi medlemmene våre innsikt i hvordan giverne tenker, hva de
er opptatt av og hvor mye de gir. 

 

GIVERMARKEDET 

Fundraisingrapporten utarbeidet av Deloitte er en av de viktigste rapportene vi
har over givermarkedet i Norge. Rapporten viser blant annet hvilke
innsamlingskanaler som er mest inntektsbringende, de mest brukte
betalingskanalene, inntekter fra tilskudd og legater, gjennomsnittlig inntekt fra
faste givere med mer.

58 ideelle organisasjoner har meldt inn tall fra 2018 og 2019. 
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19, 8 MILLIARDER KRONER BLE SAMLET INN I 2019
MOT 17,8 MILLIARDER KRONER I 2018.

TESTAMENTARISKE GAVER UTGJORDE 571
MILLIONER I 2019 MOT 451 MILLIONER I 2018, EN
ØKNING PÅ 26,6 %

TILSKUDD UTGJORDE 63 % AV DE TOTALE
INNTEKTER.

HVER FASTGIVER GIR I GJENNOMSNITT 2.205
KRONER I ÅRET

VIPPS FASTE BETALINGER ØKER MEST. 50% AV
ORGANISASJONENE VIL TILBY DETTE FREMOVER

INNTEKTER FRA MAJOR DONORS UTGJORDE 67
MILLIONER I 2019 MOT 40 MILLIONER I 2018, EN
ØKNING PÅ 70 %

84 % BRUKER FACEBOOK SOM MARKEDS-
FØRINGSKANAL. 98% BRUKER FACEBOOK SOM
INNSAMLINGSKANAL

VIKTIGE FUNN:

FUNDRAISINGRAPPORTEN 2020

https://innsamlingsradet.no/content/uploads/2020/11/Fundraisingrapporten-2020.pdf


GIVERTRENDER 2020

44 %
GIR ET FAST
BELØP HVER

MÅNED
GRUNNER TIL 
 Å GI:

JEG STØTTER SAKEN
DET FØLES GODT
GENERELT OPPTATT AV
SAKEN

58 %
STOLER PÅ AT

PENGENE KOMMER
FREM

44 %
GIR VED INNSAMLINGS-

AKSJONER

7/10
HAR GITT EN GAVE DE

SISTE  TRE ÅRENE

Posten Bring gjennomfører hvert år en undersøkelse om norske giveres
holdninger til ideelle organisasjoner. 

51 %
VIL HELST GI TIL

EN ETABLERT
ORGANISASJON

42 %
ØNSKER TAKK

FOR GAVEN

TRENDER UNDER PANDEMIEN

9 % har gitt mer under pandemien
8 % har gjort mer frivillig arbeid under pandemien
Både kvinner og menn har helst gitt til organisasjoner som
arbeider nasjonalt
45 % sier det har jobbet frivillig mellom 11 - 50 timer ekstra under
pandemien
Aldersgruppen 45-54 år gir mest til nasjonale organisasjoner
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84 %
VIL HA FAKTA OM

HVORDAN
PENGENE ER
BLITT BRUKT

https://innsamlingsradet.no/content/uploads/2021/03/PostenBring-Givertrender-2020.pdf
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MEST TIL IDRETT OG
KULTUR

Senter for forskning på sivilsamfunn og
frivillig sektor undersøkte i 2020
hvordan koronaen påvirket frivillig
sektor. Det kommer tydelig frem at
støtteordningene i hovedsak har truffet
idretten og kulturen, som fikk innvilget
henholdsvis 71 og 13 prosent av den
første kompensasjonsordningen. 

Den andre kompensasjonsordningen
ble utvidet til å også gjelde også andre
typer inntektstap, for eksempel knyttet
til loppemarkeder og utleie av lokale.
Også her var det et klart flertall av
søkere innen kategoriene idrett og
kultur.

Samtidig traff denne ordningen
bredere, slik at en større andel av
søkerne kom fra andre
organisasjonskategorier, som for
eksempel hobby og fritid, barn og
ungdom, samt bolig og lokalmiljø, viser
undersøkelsen. 

Norges Innsamlingsråd vil i 2021
arbeide videre for å få oversikt over
hvordan pandemien har påvirket
økonomien til medlemmene, og jobbe
for at fremtidige ordninger skal treffe
medlemmenes behov bedre.

I den første ordningen kunne
organisasjoner innen frivillighet, kultur
og idrett få kompensert tapte
billettinntekter, deltakeravgifter og
merutgifter i forbindelse med
arrangementer som ble avlyst, stengt
eller utsatt. 

Tapte inntekter i form av
medlemskontingenter, fastgiveravtaler
og næringslivsavtaler ble ikke tatt med
i ordningene. Norges Innsamlingsråd
har i 2020 arbeidet for å få oversikt
over hvilke konsekvenser dette har hatt
for medlemmene. 

KORONAENS
PÅVIRKNING PÅ
FRIVILLIG
SEKTOR

Koronaviruset har medført store
konsekvenser for idrett, kultur og
frivillige organisasjoner. Resultater av
pandemien har blant annet vært
reduserte og avlyste aktiviteter, tapte
inntekter og utsatte prosjekter. 

Regjeringen opprettet to
kompensasjonsordninger med en
samlet ramme på 1,5 milliarder kroner
for å bøte på skadene. 
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Se flere tall fra Innsamlingskontrollen her.

https://www.innsamlingskontrollen.no/2019/


Andre kilder til inntekter er salg av
tjenester til offentlige og private
aktører, offentlige tilskudd,
medlemskontingenter,
sponsorinntekter, loddsalg, gaver og
innsamlinger med mer. Beregningene
som er gjort i satellittregnskapet viser
hvordan organisasjonene finansierer
den daglige driften. Investeringsmidler
og midler til virksomhet i utlandet er
ikke tatt med.  

Nesten halvparten av bidraget fra
husholdningene gikk til organisasjoner
innen lokalmiljø og bolig samt kultur
og fritid. Statens bidrag var størst til
utdanning, forskning og helse, mens
kommunene bidro mest til sosiale
tjenester. Over 60 prosent av midler fra
andre private aktører gikk til
yrkessammenslutninger og
næringslivs- og
arbeidslivsorganisasjoner. 

Satellittregnskapet systematiserer
grunnleggende statistikk om ideell og
frivillig sektor og viser
organisasjonenes bidrag til
bruttonasjonalprodukt, viktigste
inntektskilder og verdien av ulønnet
arbeid. Tallene hentes ut to år tilbake i
tid slik at siste oppdaterte
Satellittregnskap viser tall fra 2018. 

SATELITT-
REGNSKAPET FOR
FRIVILLIGE OG
IDEELLE
ORGANISASJONER
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HUSSTANDENE SOM
VIKTIGSTE
INNTEKTSKILDE

ER VERDIEN AV
TJENESTEPRODKUSJON I

FRIVILLIG SEKTOR

117
MILLIARDER

44 %

ER VERDIEN AV DEN
FRIVILLIGE INNSATSEN TIL

NORDMENN 

78
MILLIARDER

AV INNTEKTENE TIL
IDEELLE

ORGANISASJONER
KOMMER FRA PRIVATE

HUSHOLDNINGER 

https://www.ssb.no/orgsat
https://www.ssb.no/orgsat


Disse sakene spilte vi inn til politikerne:

Sak 1: Prioritere innsatsen for felles portal for rapportering til
det offentlige

Sak 2: Avklare finansloven slik at organisasjonene får kontakt
med støttespillere

Sak 3: Ny regnskapsnorm for frivillig sektor

Sak 4: Momskompensasjon for frivillig sektor

Sak 5: Økt skattefritak for gaver

Sak 6: Effektivisering av støtte fra det offentlige

Sak 7: Økt digitalisering av frivillig sektor

I samarbeid med medlemmene skal
Norges Innsamlingsråd utvikle og
fremme politikk på områder som er av
felles betydning for
medlemsorganisasjonene. Norges
Innsamlingsråd skal være talerør på
saker som gjelder fundraising i Norge
og påvirke relevante politiske organer.

I 2020 sendte vi inn innspill til
partiprogrammene, og har fremmet
syv saker på vegne av medlemmene. 

MYNDIGHETSKONTAKT

Disse sakene videreføres inn i
overordnet strategi for 2021 – 2024.  
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15. januar
Regnskapskurs med
Innsamlingskontrollen
23. januar
Informasjonsmøte Giving Tuesday
23. januar
Informasjonsmøte NRK TV-aksjonen
28. januar
Medlemsmøte felleskampanjen 2020
11. februar
CRM-kafe
25. februar
Næringslivsnettverket
16. april
Næringslivsnettverket
6. mai
Koronaprat
15. mai
Bransjebrus feltverving
9. juni
Næringslivsnettverket
18. juni
Workshop Deloitte-rapporten

18. juni
Årsmøte
19. juni
Bransjebrus
12. august
Medlemsmøte Arvekampanjen
14. oktober
Næringslivnettverket
20. oktober
Leverandørforum
17. november
Medlemsmøte: Oppsummering
arvekampanjen 2020
24. november
Pres. av Deloitte-rapporten
24. november
Næringslivsnettverket
26. november
Frokostmøte: Intro til Major Donors
10. desember
Julefrokost for medlemmene

AKTIVITETSRAPPORT

MEDLEMSMØTER

Aktiviteten øker fra år til år og i 2020
hadde vi totalt over 1270 deltakere på
arrangementene våre. 

På grunn av koronapandemien har
møtene stort sett vært avholdt digitalt.
Det gleder oss at så mange likevel har
kommet på våre arrangementer. 

Vi avholdt 21 medlemsmøter i løpet av
året. Disse er gratis og kun åpne for
medlemmer. I tillegg har vi hatt ni
Giving Tuesday lunsjmøter som har
vært åpne for alle, også ikke-
medlemmer.
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4,4 AV 5
ER SCOREN VI

FIKK PÅ MØTENE

1270 
DELTOK PÅ VÅRE

ARRANGEMENTER

OVER



Fagdager og minikonferanser tar for
seg aktuelle temaer. På fagdagene går
vi i dybden på ett tema, mens
minikonferansene gjerne kan ha
mange temaer og foredragsholdere
under en felles overskrift. Disse
arrangementer kommer hvert år på
omtrent samme tid.

Innføring i fundraising ble holdt i juni
og oktober. Vi er svært takknemlige for
innsiktsfulle, inspirerende og lærerike
foredrag fra våre egne medlemmer på
disse kursene. Innførings-dagene har
blitt svært populære og blir vanligvis
fulltegnet.

I tillegg gjennomførte vi kurs i
atferdsnormen, samt et skrivekurs med
Jen Love - som rakk å besøke Norge før
verden stengte ned i midten av mars.

5. februar
Frokostmøte Strex
12. februar
Frokostmøte Winorg
3. mars
Frokostmøte Spleis Crowdfunding
17. mars
Frokostmøte Kommunion
21. april
Frokostmøte Dialog Norge, Profundo
og Martech Consulting
25. august
Frokostmøte iRaiser
15. september
Frokostmøte MyNewsdesk
13. oktober
Frokostmøte Kommunion
22. oktober
Frokostmøte Solidus
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FAGFAGER OG
MINIKONFERANSER

FROKOSTMØTER
MED
LEVERANDØR-
MEDLEMMENE

11. februar
Kurs i atferdsnormen
13. februar
Digital-dagen 2020
10. mars
Skrivekurs med Jen Love
28. april
DM-dagen 2020
4. juni
Innsiktskonferansen 2020
16.-17. juni
Innføring i fundraising
15. oktober
CRM-dagen 2020
28.-29. oktober
Innføring i fundraising.
19. november
Søkedagen - Hvordan søke stiftelser

Leverandørmedlemmene våre sitter
med mye kunnskap og frokostmøtene
er blitt en god delingsarena. I løpet av
året har vi invitert til ni slike. 



Sponsing som strategisk virkemiddel v/Ann-Kristin Syversen fra Tine
Idemyldring Fundraisingkonferansen 2020
«Korona spesial» - erfaringsutveksling ifm pandemien.
Kommersielt arbeid Operaen v/Anna Hereid, kommersiell leder i DNO&B
Veileder for næringslivssamarbeid v/Øystein Tamburstuen fra Kreftforeningen
Nye partnerskap for å nå Bærekraftsmålene v/Wenche Fone fra NORAD
Beredskapsekspertise v/Martin Alvsvåg fra Sjømannskirken

I løpet av 2020 ble det avholdt fem møter i næringslivsnettverket. Temaene var:

Alle samlingene så nær som den første ble avholdt digitalt. Nettverket har blitt et
nyttig forum for erfaringsutveksling og læring, og programmet er laget på
bakgrunn av innspill fra medlemmene og utvalget.

Siden 2018 har Norges Innsamlingsråd
koordinert en felleskampanje om
tematikken testamentariske gaver til
ideelle organisasjoner. Dette har blitt
til kampanjen "Det gode testament". 

I 2020 bredde initiativet seg ut og hele
41 organisasjoner deltok. Kampanjen
har siden oppstart gått ved påsketider.
På grunn av de ukjente utslagene av
koronasituasjonen i mars og april,
valgte arveutvalget å flytte kampanjen
til september. 

Nytt av 2020 var en felles Facebook-
side, ny logoidentitet, radiospotter og
en arvebrosjyre til nedlastning fra
nettsiden.

700 personer har lastet ned brosjyren
og mange av disse satte seg på liste for
nyhetsbrev fra Det gode testament.
Dette har åpnet for en ny måte å
kommunisere med publikum på som
det skal arbeides videre med i 2021.

Radioreklamen skilte seg fra resten av
kampanjemateriellet. For å oppnå
stoppeffekt, brukte vi konseptet
"konsekvenser av ditt uskrevne
testament". Reklamen ga et hopp i
direkte søk inn til nettsiden noe som
antyder at den har truffet en nerve. I
tillegg kom radiospottene på
tredjeplass i P4s Sølvmikken i
september 2020. Konseptet
"konsekvenser av ditt uskrevne
testament" blir kjernen i 2021-
kampanjen. 

UTVALGSARBEID
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ARBEIDSUTVALG FOR ARV
OG TESTAMENTARISKE
GAVER

NÆRINGSLIVSNETTVERKET



2020 var året da feltverving-utvalget fikk sitt gjennombrudd som
samarbeidsorgan. Da pandemien traff Norge og all feltverving ble innstilt, samlet
utvalgsmedlemmene seg om arbeidet med å få ververne ut på gaten igjen på en
forsvarlig måte. 

I ukene fra midten av april til begynnelsen av juli ble det avholdt daglige og
ukentlige statusmøter for å overvåke situasjonen tett. Utvalget arbeidet også frem
en "Nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge". 

Resultatet av samarbeidet i utvalget gjorde at organisasjonene kunne fortsette sitt
arbeid i felt, riktignok med redusert fart, men uten klagestormer eller store
smitteutbrudd. Utvalget ble tildelt Juryens spesialpris under
Fundraisingkonferansen 2020.
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FELTVERVINGUTVALGET

ARBEIDSUTVALG
ATFERDSNORM OG
ETIKK

Revidert atferdsnorm er tidligere
sendt inn til Datatilsynet. I 2020 fikk
vi beskjed om å opprette et
kontrollorgan som fungerer som
dømmende organ i saker som
omhandler organisasjoners
behandling av personopplysninger.
Dette må gjøres før atferdsnormen
kan bli endelig godkjent.
Arbeidsutvalget for atferdsnorm og
etikk har sendt brev til Datatilsynet
med forslag til vedtekter og
personer som skal sitte i organet.

KOMPETANSEUTVALGET
Kompetanseutvalget er en viktig
ressurs for administrasjonen for å sikre
at fagprogrammet er relevant og
nyttig. Utvalgsmedlemmene kommer
med innspill til temaer og
foredragsholdere, og er også med i
planleggingen og gjennomføringen av
flere arrangement. 

LEVERANDØRUTVALGET
2020 var oppstarten for det nye
leverandørforumet til Norges
innsamlingsråd. Dette er et faglig
forum der leverandørmedlemmene
møtes for å diskutere ulike saker. Det
er tenkt å gjennomføre to til tre møter i
året etter behov. 



FUNDRAISING-
KONFERANSEN 
For første gang i historien ble
Fundraisingkonferansen gjennomført
heldigitalt. Det ble en kombinasjon av
livesending med programlederne Siri
Nodland og Eirik Skarsbø, i tillegg til
forhåndsinnspilte filmer fra de seks
foredragsholderne. Foredragsholderne
var likevel med under sendingen og
svarte på spørsmål fra publikum. 

Det ble også arrangert en live-sendt
paneldebatt – Korona Spesial – med
generalsekretærer fra ulike
organisasjoner; Norske Kvinners
Sanitetsforening, Nasjonalforeningen
for folkehelsen, Norges Blindeforbund
og Dråpen i havet.

Leverandørmedlemmene som vanligvis
pleier å stå på stand, tok også
utfordringen på strak arm og rigget seg
klare med digitale stands. Der kunne
deltakerne stille spørsmål til
leverandørene direkte. 

Til tross for tekniske problemer
innledningsvis kom det gode
tilbakemeldinger. Dette ga oss mange
nyttige erfaringer til neste års
konferanse. 
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Fra venstre bakre rad; Eirik Skarsbø/WWF Norge, Siri Nodland/Norges Innsamlingsråd og
Harald Furuly/DNB. Fra venstre forreste rad: Inger Johanne Hallen/DNB og Heidi
Winger/DNB. 



Begrunnelse:
Årets fundraiser er en ekspert på sitt fagfelt. Personen har arbeidet systematisk
over flere år og har en spisskompetanse de fleste av oss kan drømme om. Hen har
faktisk satt innsamlingsrekord i egen organisasjon hvert eneste år – i over 20 år!

Personen har hatt mange roller innenfor fundraising. Hen startet med å pakke
konvolutter med giroer, har vært telefonselger, bygget opp TM-avdeling, vært
ansvarlig for giverservice, vært rekrutterings- og opplæringsansvarlig, jobbet med
DM, med å sette opp feltvervingsavdeling og er nå CRM-sjef med ansvar for bruk
og utvikling av hele giverdatabasen.

Personen har videreutviklet kompetansen sin og studert ved siden av jobb. Hen
slakker ikke av, men gasser på og blir mer kunnskapsrik og engasjert med årene. I
tillegg er personen en enorm ressurs for sine bransjekolleger og deler villig av sin
kunnskap. Mange kan si at det er enkelt å ta en telefon til personen for å spørre
om hjelp. Dette er et eksempel til etterfølgelse.

Juryen kan ikke få fullrost personen nok. Prisen for Årets fundraiser 2020 går til
Eva Eggesvik i Norges Blindeforbund.

ÅRETS FUNDRAISER 2020

EVA EGGESVIK,
NORGES BLINDEFORBUND
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Begrunnelse: 
Årets frivillige innsamler må ha et ekstra stort hjerte for saken det er samlet inn til.
Personen har gått nye veier for å rette søkelys på saken og for å gi organisasjonen
oppmerksomhet. Bokstavelig talt.

Personen valgte å bruke sine første måneder av pensjonisttilværelsen til å skape
blest om mennesker på flukt. Dette gjorde hen ved å GÅ hele veien fra Arendal til
Lesvos, nærmere 3.000 kilometer. På turen hadde hen med seg kamera, slik at
publikum kunne følge reisen på Facebook. I tillegg benyttet personen turen til å
besøke både frivillige hjelpearbeidere og organisasjoner som arbeider med
mennesker på flukt. Dette ga publikum innsikt i arbeidet som gjøres. Tre slitte
sko-par senere ankom personen Lesvos, på frivillighetens dag 5. desember 2019.

Juryen er mektig imponert over engasjementet og viljestyrken personen har utvist
for å skape oppmerksomhet om en sak hen synes er viktig.

Prisen for årets frivillige innsamler går til Arne Martin Thingnes som har samlet inn
til Dråpen i Havet.

ÅRETS FRIVILLIGE INNSAMLER 2020

ARNE MARTIN THINGNES,
INNSAMLING TIL DRÅPEN I HAVET
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Begrunnelse: 
Årets kampanje er et resultat av effektivt innsamlingsarbeid og kan vise til svært
gode resultater. Det visuelle inntrykket i kampanjen er enkelt, men effektfullt. Det
viser at godt fundraisingarbeid først og fremst handler om godt håndverk, og ikke
nødvendigvis om påkostede reklamefilmer.

Kampanjen er direkte, noe som får giverne til å forstå alvoret. Kommunikasjonen
er svært effektiv og får oss umiddelbart til å oppfatte budskapet. Selv om man
ikke er i samme situasjon selv, treffer denne oss midt i hjertet. 

Organisasjonen har funnet et konsept som fungerer godt over tid, og som ikke er
preget av aktualitet. Vi er svært imponert over at denne kampanjen har doblet
målene sine. Kampanjen hadde gode motstandere i nomineringsrunden, men
utmerket seg raskt som en toppkandidat. Det er stor enighet i juryen om at dette
er beste bidrag. I tillegg fikk denne kampanjen flest stemmer av publikum på
Facebook.

Vinner av årets kampanje 2020 er "Om 10 sekunder" av Stine Sofie Stiftelse.

ÅRETS KAMPANJE 2020

"OM 10 SEKUNDER" AV
STINE SOFIE STIFTELSE
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Karl Magnus Rohde-Næss, Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Harry Aas, Norges Blindeforbund
Emil Tellåsen, Norges Røde Kors
Tor Ivar Henriksen, Unicef Norge
Bruno Machado, Leger uten Grenser

Begrunnelse:
Juryen ønsker å gi en ekstra oppmerksomhet  til en gruppe som har skilt seg ut.
Gruppen har arbeidet på spreng denne våren for å sikre en viktig inntektskilde i
bransjen. 

Gruppen har vist et særs godt eksempel på hvordan man kan arbeide på kryss av
organisasjoner. Med sine daglige møter har de gjort justeringer underveis og
tilpasset seg et skiftende marked. Alt for å sikre at denne inntektskanalen kunne
fungere godt i en usikker hverdag preget av pandemi.
Resultatet av arbeidet ble så godt at internasjonale kolleger har bedt om
veiledning. I tillegg har gruppen utmerket seg og allerede vært med på webinarer
for å dele av sin kunnskap.

Juryens spesialpris går til feltvervingutvalget i Norges Innsamlingsråd for å ha
utarbeidet en "Nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge".
Utvalgsmedlemmene består av:

Juryen vil si tusen takk for det arbeidet som utvalget har gjort på vegne av hele
bransjen.

JURYENS SPESIALPRIS 2020

FELTVERVINGUTVALGET I 
NORGES INNSAMLINGSRÅD
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Ingeniører Uten Grenser Norge
utfordret sine bedriftspartnere til
en kart-tegnings-dugnad. 150
personer fra flere ingeniørfirmaer
deltok og i løpet av dagen ble det
tegnet totalt 4973 bygninger i
Kongo og Ghana.

NMS har etablert Giving Tuesday i
sitt årshjul. De har fast samarbeid
med influensere som har vært med
fra det første året og bruker dagen
spesielt med tanke på å nå de yngre
i organisasjonen. I tillegg er det et
mål å få menigheter og
enkeltpersoner til å opprette
innsamlinger til sin hjertesak.

Redningsselskapet brukte årets
Giving Tuesday til å ringe alle sine
medlemmer, givere og andre
støttespillere. Telefonsamtalene ble
gjort av ledere, mellomledere og RS
sin TM-partner; Windmill.

Flere organisasjoner hadde andre
aktiviteter – her et utvalg:

1. desember 2020 ble Giving Tuesday
gjennomført for fjerde gang i Norge. Til
sammen deltok over 80 organisasjoner
og virksomheter på denne
internasjonale dagen for generøsitet og
giverglede. Mye av Giving Tuesday sitt
utgangspunkt er bruk av sosiale
medier og pandemien satt derfor ikke
en altfor stor demper på aktivitetene. 

Nytt av året var bedriftsstafetten som
ble initiert av Dialog Norge. 12 bedrifter
deltok ved å gi bort tid eller
kompetanse. Vi har fått mange positive
tilbake meldinger om at dette var en
god måte å bruke dagen på. 

Organisasjonene brukte for det meste
dagen til å innsamlinger. Vi har
registrert NOK 1,2 millioner innsamlede
kroner i forbindelse med Giving
Tuesday 202O.

GIVINGTUESDAY 

GIVINGTUESDAY NOW!

Internasjonalt ble også mange land
med på GivingTuesdayNow tirsdag 5.
mai. Dette ble initiert for å hjelpe
mennesker verden over som var
kommet i en svært vanskelig situasjon
på grunn av pandemien. Så vidt vi
kjenner til deltok ingen norske
organisasjoner eller bedrifter i dette
initiativet.
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Norges Innsamlingsråd har igjen lagt
et godt år bak seg. Vi skal på ingen
måte si at det har vært en
sammenhengende opptur når vi ser
tilbake på 2020. Det har vært et
krevende år for oss og for mange av
våre medlemmer og
samarbeidspartnere, men i sum har
innsamlingsbransjen klart seg godt
gjennom året. Det er takket være høyt
engasjement, godt arbeid og en
kontinuerlig innsats for å skaffe og
beholde støttespillere. Som bransje er
vi godt vant med å ta i et ekstra tak når
det er nødvendig.

Vårt samfunnsoppdrag handler om å
bistå våre medlemmer i både små og
store spørsmål knyttet til kompetanse
og rammebetingelser. Det har føltes
ekstra viktig i et pandemiår hvor ingen
av oss kjente fasiten eller hva
fremtiden ville bringe. Gjennom året
har vi derfor lagt ned ekstra ressurser i
å være til stede for våre medlemmer,
og opprettholde et høyt aktivitetsnivå
gjennom samlinger, kurs og
fellesaktiviteter. Alt med mål om å
skape bedre betingelser og en høyere
anseelse for oss som jobber med
innsamling. 

Ser vi tilbake på året som har gått, har
Norges Innsamlingsråd maktet å
gjennomføre de fleste aktiviteter som
var planlagt. Fra små og uformelle
møter, til større arrangement som
Fundraisingkonferansen. Mange av
disse aktivitetene er kun mulig
gjennom frivillig innsats fra flere av
dere. 

Og selv om vi jobber for våre respektive
hjertesaker er det fantastisk å se
hvordan energien og kompetansen fra
en rekke profesjonelle fundraisere også
kan benyttes til glede for en hel
bransje. Dette tror jeg er unikt, og noe
vi fortsatt skal dyrke som kollegaer – og
konkurrenter. 

Nå er jeg sikker på at bransjen ønsker å
se fremover og mot videre oppturer.
Utfordringer har vi hatt nok av i 2020.
Vi jobber videre for målet vårt, som er å
gjøre fundraising enklere. Sammen
skal vi skape en bransje i vekst som
skaper verdier for våre hjertesaker. 

Vi takker samarbeidspartnere,
medlemmer og venner som har bidratt
til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Klaus Damlien, styreleder i Norges
Innsamlingsråd. 

STYRELEDER HAR
ORDET
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Per 31.12.2020 hadde Norges Innsamlingsråd 112 organisasjonsmedlemmer mot
107 medlemmer per 31.12.2019. Ved årsskifte hadde vi 21 leverandørmedlemmer,
mot 17 i 2019.

STYRETS BERETNING

MEDLEMMER
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Norges Innsamlingsråd sitt årsmøte ble avholdt 18. juni 2020. Leif Wien Jensen,
Norges Blindeforbund, ble takket av etter seks år i styret. Seks år er øvre grense
for antall år i styret. Hilde Torvanger, Kreftforeningen har fått ny jobb utenfor
bransjen og Liv Hukset Wang, Sanitetskvinnene takket nei til gjenvalg. 

Karl Rohde Næss, Stiftelsen Norsk Luftambulanse ble valgt inn som nestleder,
Beate Sørum, b.bold rykket opp fra vara til ordinært medlem. Øystein Sørvåg,
SOS Barnebyer ble valgt som 1. vara og Anne Kjersti Kværner, Blå Kors ble valgt
inn som 2. vara.

ÅRSMØTE

Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon som jobber for å være den
nasjonale innsamlingsfaglige- og interessepolitiske arenaen for ideelle
organisasjoner som arbeider med fundraising. 

Virksomheten drives fra Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo, der
administrasjonen har leid plass i samfunnsinkubatoren SoCentral.

VIRKSOMHETENS ART OG BELIGGENHET

Generalsekretær Siri Nodland ledet sekretariatet i 2020. Andre heltidsstillinger
dekkes av Charlotte Arnø Storebakken, fagansvarlig for medlemsaktiviteter og
Rikke Solberg som kommunikasjonsansvarlig.

DRIFT AV SEKRETARIATET

Styret mener at regnskapet for 2020 gir et riktig bilde av organisasjonens
utvikling samt resultat og stilling per 31.12.2020.

Administrasjonen og styret arbeidet for å etterkomme medlemmenes ønsker om
økt aktivitet, samt posisjonere Norges Innsamlingsråd slik at organisasjonen skal
bli en naturlig høringsinstans for relevante myndighetene når det gjelder
bransjens rammevilkår. Styret har et uttalt ønske om at Norges Innsamlingsråd
skal bidra i de prosesser som påvirker fundraisingbransjens utvikling. Norges
Innsamlingsråd jobbet i tillegg aktivt for å bli den prefererte arenaen for
kompetanseheving av innsamlingsbransjen i Norge.

ORGANISASJONENS UTVIKLING OG STILLING



Organisasjonen hadde i 2020 tre kvinnelige ansatte. I styret var det fire kvinner
og tre menn. Arbeidsgruppene bestod av både kvinner og menn. Styret mener
det tas tilstrekkelig hensyn til likestilling hva gjelder kjønn, men ser at
organisasjonen har en utfordring hva gjelder godt mangfold utover
kjønnslikestilling. Styret ønsker et bredere mangfold i alle organisasjonens
ledd, og er opptatt av å reflektere det offentliges krav til likestilling og
mangfold. 

Norges Innsamlingsråd er takknemlig for godt samarbeid og støtte fra
samarbeidspartnere, leverandører og representanter fra
medlemsorganisasjonene. Verdien av det arbeidet som gjøres formelt og
uformelt som støtte til administrasjonen via deltagelse i arbeidsgrupper, i
styret og annet arbeid er uvurderlig.

FORTSATT DRIFT
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er satt opp under
denne forutsetning.

ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøet er godt. 

YTRE MILJØ
Organisasjonens virksomhet har ingen påvirkning på det ytre miljø. Det er
derfor ikke planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan hindre eller
redusere negative miljøvirkninger.

LIKESTILLING
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STYRET

Klaus Damlien,
styreleder.

Karl Magnus Rohde-Næss,
nestleder.

Beate Sørum,
styremedlem.

Ina Svarød,
styremedlem.

Hanne Lin Prestegård,
styremedlem.

Øystein Sivertsen Sørvig,
1. varamedlem.

Anne Kjersti Kverner,
2. varamedlem
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b.bold
Brønnøysundregistrene
Deloitte
DNB
European Fundraising Association
Frivillighet Norge
Høyskolen Kristiania
Innsamlingskontrollen
Kavlifondet
Kulturdepartementet
Kvale Advokatfirma
Mynewsdesk
Posten Bring
Släger Kommunikasjon

Andvord Grafisk
Bisnode
Data Factory
Dekode
Dialog Norge
DNB
Enevo
Helthjem
iRaiser Nordic
Kommunion
Lundeby GF
PostNord Strålfors
ProFundo
Proventus
Solidus
Spleis
Strex
Windmill
Winorg
21 Grams

TUSEN TAKK TIL
SAMARBEIDSPARTNERE OG
LEVERANDØRMEDLEMMER

Styret og administrasjonen i Norges Innsamlingsråd setter stor pris på den tiden,
kunnskapen og de tjenestene som våre samarbeidspartnere og
leverandørmedlemmer bidrar med. En stor takk til:

VÅRE SAMARBEIDS-
PARTNERE

VÅRE LEVERANDØR-
MEDLEMMER
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