Kontantstrømoppstilling

Amnesty International Norge
2020

2019

12 994 639

5 593 053

1 009 258

1 034 981

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Aktivitetsresultat
Avskrivninger
Tap ved utrangering av anleggsmidler

110 796

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ordn.
Endring i varelager

-200 973

-656 001

-69 707

-218 293

Endring i kundefordringer

1 000

Endring i leverandørgjeld

2 438 478

-3 385 261

Endring andre kortsiktige fordringer

6 150 569

-7 399 051

Endring skyldige offentlige avgifter

-152 494

176 018

-8 434 204

9 464 941

397 854

6 197

14 133 420

4 728 380

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-165 210

-1 852 504

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-165 210

-1 852 504

Netto kontantstrøm for perioden

13 968 210

2 875 876

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 01.01.

62 121 547

59 245 671

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 31.12

76 089 757

62 121 547

Endring annen kortsiktig gjeld
Endring kortsiktig gjeld ODW
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
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Amnesty International Norge - Noter til regnskapet 2020
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og NSR(F) "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner" og består av:
- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter
Inntekter resultatføres som hovedregel ved mottak/innbetaling. Arv blir inntektsført når organisasjonen har juridisk rett til arven, det er
rimelig sikkert at arven vil bli mottatt, og verdien kan måles tilstrekkelig pålitelig.
Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til.
Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet er fordelt etter fordelingsnøkkel på de ulike aktivitetene. Kostnadene i aktivitetsregnskapet er
fordelt etter følgende hovedprinsipp: Andel av arbeidsinnsats fordelt på hovedgruppene i aktivitetsregnskapet.
Beregning av kostnader til formålet, til anskaffelse av midler og til administrasjon, samt tilhørende prosentvise
andel er gjort med grunnlag i "Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret"
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter,
bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente
kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er
beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid, og med utgangspunkt i historisk kostpris.
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag av forventet tap.
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varekjøp i
utenlandsk valuta føres som finansposter.
Finansielle omløpsmidler er oppført til faktisk markedsverdi. Realiserte og urealiserte tap og gevinster resultatføres som finansposter.
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak
av AFP-ordningen. Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner.
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter
at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som
eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering.
Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen
knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene
(innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til
tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær
opptjeningsmetode. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik
som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% av den største av
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).
For nærmere informasjon om pensjonsordningen, se note 14.
Alle balanseposter er oppført i NOK.
Note 2 Innsamlede midler, innsamlingsprosent
Innsamlede midler, gaver mv
Arv
Fond, fagforeninger
Næringslivsinntekter
Brennpunkt
Andre gaver

2020

Innsamlingsprosent
Innsamlede midler
Kostnader til innsamling
Disponibelt til formålet
Innsamlingsprosent
Innsamlingsprosent de siste 5 år

2019

5 547 536
349 787
2 712 622
3 406 985
34 950 749
46 967 679

15 676 645
471 906
2 967 108
2 855 464
32 184 352

54 155 476

2020

2020
85,9 %

2019

46 967 679
6 636 191
40 331 488

54 155 476
6 909 678
85,9 %

47 245 798

2019
87,2 %

2018
77,7 %

2017
79,4 %

Innsamlingsprosent er definert som innsamlede midler minus kostnader tilknyttet innsamlingen.
Innsamlingskontrollen har vedtatt at medlemskontingent med tilhørende kostnader ikke skal tas med ved beregning
av innsamlingsprosenten.
Fra 2019 ble regnskapsprinsippet vedrørende arv endret, ref Note 1 Regnskapsprinsipper.
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87,2 %
2016
86,1 %
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Note 3 Opptjente midler fra operasjonelle aktiviteter
AIN har et partnerskap med Norsk Hydro ASA på til sammen kr 750 000,- og dette er inkludert i summen på næringslivsinntekter (ref note 2).

Note 4 Tilskudd
AIN mottok i 2020 5 201 842,- kr i mva-kompensasjon etter ordningen "Merverdiavgiftskompensasjon
for frivillige organisasjoner".
Note 5 Forbruk av midler
Felleskostnader som dekker alle aktivitetskategorier fordeles etter følgende nøkkel som er basert på andel av arbeidsinnsats:
Kostnader til innsamling
Medlemsarbeid og aktivisme
Informasjonsarbeid
Kampanjer og aksjoner
Administrasjon
Sum

11 %
53 %
12 %
14 %
10 %
100 %

Aktivitetsinndeling
Kostnader til formålet
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til administrasjon
Kostnader AIN
Kostnader prosjekter Operasjon Dagsverk

2020
120 717 312
6 636 190
6 032 900
133 386 402
3 742 225
137 128 627

2020
90,5 %
5,0 %
4,5 %

2019
128 166 573
6 909 678
6 281 525
141 357 776
4 163 076
145 520 852

2019
90,7 %
4,9 %
4,4 %

Formålsprosent er definert som kostnader til formålet delt på sum forbrukte midler, målt av AINs ordinære aktivitet.
Administrasjonsprosent er definert som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler, målt av AINs ordinære aktivitet.
Anskaffelsesprosent er definert som kostnader til anskaffelse av midler delt på sum forbrukte midler, målt av AINs ordinære aktivitet.
2020
90,5 %
4,5 %

Formålsprosent

Formålsprosent de siste 5 år
Administrasjonsprosent de siste 5 år

Artsinndeling
Lønnskostnader
Avskrivninger
Varekostnader
Kontorkostnader
Møte- og reisekostnader
Internasjonale utgifter/bevilgninger
Operasjon Dagsverk
Aviser/trykk/innsamlingskostnader
Finansielle kostnader

2019
90,7 %
4,4 %

2020
44 875 396
1 009 258
244 013
6 940 371
1 346 909
35 637 369
3 742 225
42 459 767
873 320
137 128 628

2018
89,2 %
5,1 %

2017
88,8 %
5,3 %

2016
89,6 %
5,5 %

2019
46 474 392
1 034 981
31 080
6 984 758
3 355 017
34 245 227
4 163 076
49 147 412
84 909
145 520 853

Det er tilbakebetalt 353 942 kr til Norad knyttet til underslag ifm prosjektmidler fra TV-aksjonen 2012. Effekten på årsregnskapet 2020
fremkommer under posten Andre kostnader i aktivitetsregnskapet.
Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjoner
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

2020

2019

34 464 053
5 265 489
3 394 652
1 751 202

34 461 449
5 504 578
3 365 744
3 142 622

44 875 396

46 474 392

Antall sysselsatte årsverk (gjennomsnitt) for 2020 var 60,9 årsverk (74 ansatte). Til sammenlikning var tallene for 2019 64,6 årsverk (78 ansatte).
Godtgjørelser
Lønn 2020
Trekkpl. ytelser - skattepl. ulykkes- og yrkesskadeforsikr.
Kollektiv pensjonspremie

Transaksjon 09222115557444002727

Generalsekretær
891 944
13 426
154 352
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Styret
161 585
1 363
0
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Styreleder mottar honorar for sitt arbeid. Øvrige styremedlemmer har ikke mottatt godtgjørelse utover dekning av direkte utgifter
og eventuelt dokumentert tapt arbeidsfortjeneste.
Daglig leder har kontraktsfestet avtale om særskilt vederlag ved opphør av ansettelsesforhold. Tilsvarende gjelder ikke for styreleder.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr 145 437 i ordinær revisjon. Annen regnskapsmessig bistand med kr 13 468, alle inkl mva.
Note 6 Varige driftsmidler
2020
5 677 540
165 210
580 550
6 423 300
1 704 419
1 009 258
580 550
3 294 227
3 129 074

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivinger 01.01.
Årets avskrivinger
Akkumulerte avskrivninger avgang
Akkumulerte avskrivinger 31.12.
Balanseført verdi pr. 31.12.

2019
4 938 630
1 852 504
-1 113 594
5 677 540
1 672 235
1 034 982
-1 002 798
1 704 419
3 973 121

Tilgang i 2020 er i sin helhet tilknyttet til kjøp av kontorutstyr.
Andre driftsmidler avskrives over 3 og 5 år.
Note 7 Fri formålskapital
Sikringsfondet skal etter vedtak av Landsmøte i 1998 dekke deler av AINs betalingsforpliktelser dersom organisasjonen kommer
i økonomiske vanskeligheter, og utgjør sammen med Prosjektfondet AIN reservefond. Fondene inngår i AI Norges formålskapital
og skal iht retningslinjene utgjøre minst 25% av AINs årsinntekter.

Formålskapital per 01.01.19
Resultat 2019
Formålskapital 31.12.2019
Resultat 2020
Formålskapital 31.12.2020

SUM AIN
43 870 115
5 593 053
49 463 168
12 994 639
62 457 808

Sikringsfond
30 000 000
4 612 708
34 612 708
5 387 292
40 000 000

Prosjektfond
13 870 115
980 346
14 850 461
7 607 347
22 457 808

Note 8 Finansielle omløpsmidler
Styret i AIN vedtok på styremøtet 3.november 2017 oppdaterte "Retningslinjer for plassering av Amnesty International i Norges midler".
Retningslinjene åpner for plassering av midler i obligasjons- og pengemarkedsfond, men ikke i aksjer eller aksjefond.
Plasseringene skal gjøres innenfor investment grade (BBB- eller høyere), og skal som et minimum tilfredsstille retningslinjene
som ligger til grunn for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Etter vedtak i Amnesty Internationals øverste organ Global Assembly skal
det ikke investeres i produsenter av fossilt brennstoff.

Fond
DNB FRN 20 D
DNB Obligasjon 20 D

Kostpris
15 000 000
16 500 000

Verdi 31.12.20 Avkastning 2020
15 995 646
300 601
17 480 937
807 883

Sum

33 476 583

1 108 484

Verdi 31.12.19
15 695 045
16 673 054
32 368 099

I 2020 ble DNB Obligasjon 20 (III) omdøpt til DNB Obligasjon 20 D.

Note 9 Bundne midler
I posten inngår bundet bankinnskudd med kr 1 493 045 til skyldig skattetrekk, og depositumskonti husleie
med kr 1 957 632.
Det er bundne midler på egne kontoer knyttet til til Operasjon Dagsverk 2015 på kr 539 180.

Note 10 Fordringer
2020
Fordring diverse/forskudd på lønn
Forskuddsbetalte kostnader
Påløpte inntekter
Utestående vedr salg/kundefordringer
Sum fordringer
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2019

8 223 428
2 474 281
800 000
0

14 392 983
2 194 976
1 060 318
0

11 497 709

17 648 277
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Note 11 Leieavtaler
AIN har forpliktelser i form av leieavtaler knyttet til kontorleier ved ulike lokasjoner.
Varighet
31.12.2028
3 md oppsigelse
3 md oppsigelse
3 md oppsigelse
3 md oppsigelse

Grensen 3, Oslo
Strandgata 9, Tromsø
Krambugata 2, Trondheim
Holmedalsgården 3, Bergen
Niels Juels gate 50, Stavanger

Leie 2020
4 080 663
115 688
221 723
96 000
151 196

Regionkontoret i Trondheim flyttet inn i nye lokaler i Krambugata 2 i august 2020.

Note 12 Internasjonale utgifter
Årets brutto kontingent til Amnestys internasjonale sekretariat var kr 43 849 497. Kontingenten ble beregnet på grunnlag av samlede inntekter i 2020.
AIN fikk refundert 5 796 546 kr for drift av enheten Human Rights Education, som drives på vegne av hele Amnesty-bevegelsen. Inkludert i regnskapet
ligger også endelige avregninger av tidligere regnskapsår.

Note 13 Øremerkede midler
2020
OD-midler pr. 1.1.
Midler fra OD i 2020
Ubrukte midler 2019 etterrapportert
Kostnader
Renteinntekt
OD-midler pr. 31.12.

2019

117 832
4 128 247
31 105
-3 742 225
4 220

122 628
4 154 312
-4 163 076
3 968

539 180

117 832

Note 14 Pensjon
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 68 personer. Selskapet har en kollektiv lukket pensjonsordning etter Lov om
foretakspensjon og en innskuddsordning for de øvrige ansatte. Forpliktelsene knyttet til den kollektive ordningen er dekket
gjennom et forsikringsselskap. Innskuddspensjonen inklusive arbeidsgiveravgift kostnadsføres løpende.
Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Denne er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men
regnskapsføres som en innskuddsordning.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Personer i ordningene
Ytelsesordning (lukket)
Innskuddspensjon

Aktive
8
60

Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl ag
Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift
Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Arbeidsgiveravgift
Årets brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad inkl adm.kost
Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)
Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst)
Resultatført planendring
Årets netto pensjonskostnad
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Årlig lønnsregulering
Årets pensjonsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp

2020
29 299 599
19 570 000
9 729 599

2019
29 123 946
20 900 000
8 223 946

-415 192
9 314 407

1 291 434
9 515 380

964 765
-146 079
-22 899
795 787
-16 326
363 835
1 143 296

992 207
-58 076
-12 303
921 828
-29 181
335 663
1 228 310

0
0
0
1 143 296

0
0
0
1 228 309

2,30 %
3,80 %
2,25 %
2,00 %
2,00 %

2,30 %
3,80 %
2,25 %
2,00 %
2,00 %
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Pensjonister/uføre
6
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Amnesty International i Norge
Styrets beretning 2020
Amnesty International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å forebygge og
bekjempe brudd på menneskerettighetene. Organisasjonen er stadig i utvikling, og har stabil vekst i
Norge.

Vårt arbeid i 2020
Starten av året handlet om å få på plass et utkast til strategi for Amnesty International i Norge for de
neste åtte år. Her var det aktiv deltakelse fra regionmøter over hele landet. I tillegg brukte vi mye tid
på å spille inn til Amnestys internasjonale strategi, hvor Amnesty i Norge fikk store gjennomslag for
våre synspunkter.
Siden mars preget koronapandemien Amnestys arbeid betydelig, og det ble virkelig en test på å
utøve kriseledelse i praksis. Når Norge stengte ned handlet det meste om å vri Amnestys
virksomhet mot digitale og inntektsskapende aktiviteter, og vi klarte å nå våre ambisiøse
inntektsmålsettinger, oppnå gode følgertall i sosiale medier og ikke minst arrangere både digitale
kurs og arrangementer land og strand rundt. Det ble blant annet laget en aksjonsveiledning som het
«Engasjer deg hjemmefra». Aktivistene våre viste gjennom hele 2020 en stor grad av fleksibilitet,
kreativitet og utholdenhet. De fleste Amnesty-gruppene hadde ulike former for aktiviteter, sto for
egne arrangementer eller deltok på andres. For første gang arrangerte Amnesty i Norge også et
heldigitalt landsmøte.
Menneskerettighetsarbeidet, innsamlingen og medlemsaktivitetene og -demokratiet har i stor grad
altså flyttet online uten å miste for mye av sin effektivitet. 2020 var et utfordrende år, men vi har
lært mye som kan gjøre oss enda bedre rustet for framtiden.
Menneskerettighetene i fokus
På menneskerettighetsfronten er det mange seire og synlighetstopper å fremheve fra 2020, men av
de viktigste kan nevnes:
Amnesty International i Norge gikk i bresjen for å få etablert samarbeidsprosjektet «Koalisjonen for
et Ansvarlig Næringsliv», som ved utgangen av året telte 65 deltakere, inkludert mange
toneangivende næringslivsaktører. Amnesty har dessuten jobbet aktivt på lobbysiden for å få på
plass en menneskerettighetslov for næringslivet, som vi håper vil bli vedtatt i 2021.
På grunn av våre konkrete påpekninger har Amnesty bidratt sterkt til at oljefondet solgte 2/3 av sine
aksjer i Saudi-Arabia på ordre fra finansdepartementet og trakk seg ut av det kinesiske
overvåkingsselskapet HikVision. Etikkutvalget for oljefondet la i juni fram forslag til endringer i etisk
rammeverk, hvor Amnesty hadde spilt en svært sentral rolle. I påfølgende høring var det mange
aktører som fremhevet vår kampsak, nemlig risikobasert forhåndsfiltrering.
Etter omfattende påvirkningsarbeid, fikk vi gjennomslag for enkelte av Amnestys saker i
førsteutkastene til alle partienes partiprogram i forkant av stortingsvalget i 2021.
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Eksportkontrollutvalgets rapport la opp til en stans av eksport av våpen til partene i Jemenkoalisjonen, etter blant annet sterk påvirkning fra Amnesty.
Amnestys innvendinger i forhold til personvern spilte en betydelig rolle i stopp av Smittestoppappen.
Konserten og aksjonen mot rasisme og politivold i etterkant av drapet på George Floyd i USA skapte
et voldsomt engasjement, og vi satte en rekord på utrolige 200 000 signaturer på vår
underskriftsaksjon.
Som de siste årene handlet sommerhalvåret om retten til å elske for Amnesty, med forfølgelsen av
LHBT-personer i Polen som et særlig fokus. Folk over hele landet bestilte regnbuearmbånd i stort
antall for å vise sin solidaritet. De fleste pride-arrangementer ble enten digitalisert eller avlyst.
Vi hadde et godt samarbeid med Tibet-, Hongkong- og Uighur-komiteen og gjennomførte flere
markeringer sammen med dem, blant annet i forbindelse med Norgesbesøket av Kinas
utenriksminister Wang Yi, noe som fikk mye oppmerksomhet i pressen og sosiale medier. Vårt krav
om å hente flyktninger fra Moria og debatten rundt samtykkelov skapte også bred offentlig debatt og
oppmerksomhet. Gjennom hele året hadde vi i pressesammenheng et spesielt fokus på hvordan
pandemien bidro til å skape ytterligere press på menneskerettighetene, i form av både
diskriminering, maktmisbruk og overvåking.
I november ledet Amnesty i Norge an i den internasjonale bevegelse, i kampanjen for kvinnelige
menneskerettighetsforkjempere og en forbedret menneskerettighetssituasjon i Saudi-Arabia i
forbindelse med at det arabiske landet skulle lede høstens G20-møte. I tillegg arrangerte vi et stort
internasjonalt seminar om policy- og kampanjeutvikling på menneskerettigheter og teknologi.
Mot slutten av 2020 vedtok det argentinske parlamentet selvbestemt abort i Argentina etter flere års
påtrykk fra en hel verden, inkludert Amnesty International i Norge.
Som vanlig avsluttet Amnesty året med kampanjen Skriv for Liv. I 2020 fokuserte kampanjen på
ytringsfrihetssaker, og i tillegg til alle underskriftene som ble samlet inn på vegne av de menneskene
Amnesty i Norge hadde valgt å fokusere på, ble det skrevet til sammen 3 796 solidaritetsbrev.

Styret
På landsmøtet 17.oktober 2020 ble følgende styre valgt:
Thea Schjødt

Styreleder

Thomas Øvestad

Nestleder

Kjell Johnsen
Siri Gloppen
Anette Bonnevie Wollebæk
Maryam Iqbal Tahir
Tor Kåpvik
Selma Ahmetagic
Anne Marie Mollén

Ansattes representant

Vararepresentanter
Arne-Wilhelm Theodorsen
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Viktor Johannes Matre
Juni Emilie Baardvik
Kari Bjørke
Maren Rullestad

Ansattes vararepresentant

Kommunikasjonsarbeid
2020 ble året da vi for alvor fikk til å oversette engasjement i nye medlemsskap i digitale kanaler.
Etter et år hvor vi var den ideelle organisasjonen som skapte størst engasjement i sosiale medier
både på Facebook og Instagram, klarte vi i samarbeid med markedsavdelingen for alvor å kapitalisere
på dette i form av nye medlemmer. Sosiale medier analysen «Sprout social» forteller at Amnesty
Norge ligger på over 670 000 utløste handlinger i publikum (likes, delinger, kommentarer etc.). Det er
tre ganger høyere enn nummer to på listen. George Floyd-kampanjen slo alle tidligere rekorder både
i form av underskrifter og engasjement i sosiale medier. På Instagram er vi nå størst blant ideelle
organisasjoner med rundt 75 000 følgere.
Området hvor vi kanskje ser en tydeligst sammenheng mellom vårt kommunikasjonsarbeid og
gjennomslag for våre politiske saker, er i arbeidet for en samtykkelov. I 2020 produserte vi en enda
større mengde innhold på dette feltet, og deltok hyppig i debatten i mediene. Det har både ført til en
bred offentlig samtale om voldtekt, men også at vi står overfor et mulig gjennomslag politisk i kravet
om en samtykkelov.
Korona førte til at nyhetsbildet var trangt i vårhalvåret. Det gjorde at vi endte med en liten nedgang
på pressesiden, etter rekordåret 2019. Vi tar sikte mot å rette dette opp i 2021 og sette nye
synlighetsrekorder. Vi har også gjort et forarbeid for å løfte synligheten rundt Amnestys
ytringsfrihetsarbeid. Vi tror vi vil høste frukter av dette allerede i 2021.

Medlemmer og SMS-aktivister
Vi vervet over 7 000 nye medlemmer i 2020. Face2face og Dør-til-dør har vært hovedkanalen for
rekruttering av medlemmer. Tallet var noe svakere enn i 2019 da vi vervet 9000 og hadde et større
volum på F2F/D2D. Det positive var at vi registrerte en betydelig økning i den digitale vervingen.
Antall medlemmer per 31.12.2020 var 59 500, en nettoøkning på 300, sammenlignet med 2019.
Medlemsfrafallet var på ca 11%.
Vi vervet 499 nye SMS-aktivister og hadde et frafall på ca 6%. Antall SMS-aktivister per 31.12.2020
var 46090 mot 48600 i 2019. Nedgangen i antall sms-aktivister skyldes at nyverving har vært
nedprioritert i perioden.

Administrasjon, ansatte og arbeidsmiljø
Sekretariatet holder til i kontorlokaler i Grensen 3, Oslo sentrum. Kontorlokalene er tilrettelagt for
effektive arbeidsløsninger og et godt arbeidsmiljø. Det fremleies kontorplass til
Menneskerettighetsfondet. Regionskontorene leier kontorlokaler i sine respektive byer, Stavanger,
Bergen, Trondheim og Tromsø.
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Amnesty International Norge er bevisst sitt miljøansvar. Det arbeides kontinuerlig for at
virksomheten i minst mulig grad skal ha negative effekter på det ytre miljø. Bortsett fra at
reisevirksomhet og særlig flyreiser bidrar negativt på miljøet, forurenser kontordriften ved
sekretariatet ikke det ytre miljø. Så godt som alt skriftlig materiell blir produsert på miljøvennlig
papir, og stadig oftere benyttes elektroniske kommunikasjons- og publikasjonsformer som sosiale
medier, web, e-post og SMS. Utrangert datautstyr, telefoner etc. innleveres til godkjent firma for
resirkulering.
Ved utløpet av 2020 hadde sekretariatet 74 kontoransatte med en kjønnsfordeling på 51 kvinner og
23 menn. Dette utgjør totalt 61,7 årsverk, hvorav 22 er deltidsansatte. 14 av de deltidsansatte er
kvinner, 8 er menn. Sekretariatet hadde videre to kvinner i studiepermisjon og to kvinner i
foreldrepermisjon. Sekretariatets ledergruppe besto ved utgangen av 2020 av 7 personer, hvorav fire
menn og tre kvinner. Fra og med 2020 er alle arbeidsgivere i offentlige og private virksomheter med
flere enn 50 ansatte har plikt til å redegjøre for arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering i
årsberetningen eller et annet offentlig tilgjengelig dokument. Redegjørelsesplikten gjelder første
gang året 2020, og Amnesty International i Norge vil produsere sin første rapport i forbindelse med
Aktivitets- og Redegjørelses plikten (ARP) i juni 2021. Rapporten skal inneholde en faktisk beskrivelse
av tilstanden på likestillingsområdet, og identifisere tiltak for forbedring og kontinuerlig arbeid med
likestilling og ikke-diskriminering. Amnesty Internationals sentrale målsetting er å bidra til respekt og
engasjement for alle menneskers rettigheter. Dette inkluderer fokus på likestilling og arbeid mot alle
former for diskriminering også i sekretariatet.
Sykefraværet i 2020 var 3,96 prosent, hvilket er 1,08 prosentpoeng lavere enn i 2019. Årsaken til
nedgangen ligger i færre langtidssykemeldinger og korte fravær som igjen nok skyldes hjemmekontor
ila store deler av 2020 grunnet Corona-epidemien. Ingen fravær har hatt sin årsak i arbeidsmiljøet. I
2020 var det ingen ulykker i tilknytning til arbeidsplassene våre.

Risiko og usikkerhetsfaktorer
Virksomheten er basert på medlemskap, og er sårbar for svingninger i medlemsmassen. De senere
årene har medlemsmassen ligget på et stabilt nivå, dette var også tilfelle gjennom 2020.
Virksomheten har ikke langsiktig gjeld, og er i liten grad eksponert for valutasvingninger. Den er
heller ikke avhengig av noen store leverandører eller kunder.
Virksomheten har fastlagt retningslinjer for disponering av overskuddslikviditet. Disse retningslinjene
ble revidert høsten 2019, og det er gjort innskudd i obligasjonsfond og pengemarkedsfond.
Gjennom 2020 og inn i 2021 ble det igangsatt omfattende tiltak i det norske samfunnet for å
redusere spredning av korona-viruset. Gjennom 2020 fikk dette ikke noen negative økonomiske
konsekvenser for Amnesty International i Norge, men det er fortsatt en risiko for negative
konsekvenser, særlig dersom tiltakene varer lenge og de økonomiske konsekvensene for samfunnet
blir langvarige.

Fremtidsutsikter
Den vedtatte strategien til Amnesty International i Norge frem til og med 2021 (forlenget fra 2020
som følge av korona-epidemien) legger til grunn en vekst i antall medlemmer og med det inntekter.
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Dette er i tråd med Amnesty Internationals samlede internasjonale strategi. Den viktigste
forutsetningen for dette ligger i en vellykket rekrutteringsstrategi. Styret vurderer vekststrategien
som krevende, men realistisk.
Det er under utarbeidelse en ny internasjonal og nasjonal strategi for perioden 2022-2030. Også i
denne strategien legges det til grunn en vekst i inntekter, og de samme vurderinger gjøres for den
nye strategien.
Det er usikkerhet knyttet til fremtidige forhold.

Økonomi
Amnesty International Norge tar ikke imot økonomisk støtte i form av statlige midler, bortsett fra
bidrag direkte til arbeid med menneskerettighetsundervisning gjennom statens bidrag til TVaksjoner, senest i 2012. Innbetalinger fra medlemmer er fortsatt organisasjonens viktigste
inntektskilde. Dette sikrer organisasjonens uavhengighet.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk og Regnskapsloven. Årsregnskapet er
satt opp som aktivitetsregnskap for organisasjoner i samsvar med Innsamlingskontrollens
retningslinjer. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet en rettvisende oversikt over
virksomhetens finansielle stilling og resultat pr 31.12.2020. Styret vurderer at virksomheten er i en
god posisjon likviditetsmessig med fri likviditet på 72,1 mill kr, og har en høy egenkapitalgrad på
69,0%. Styret anser at forutsetningene for fortsatt drift av Amnesty International Norge er til stede,
og regnskapet er avlagt etter denne forutsetning.
Aktivitetsregnskapet viser en svak nedgang i anskaffede midler sammenliknet med i fjor. Dette
skyldes en nedgang i inntekter knyttet til arv etter et større arveoppgjør i 2019. Det var en økning i
medlemsstøtten. Anskaffede midler for 2020 utgjør 150,1 millioner kroner (151,1 mill kroner i 2019).
Dette inkluderer 3,7 mill kr som kommer fra Operasjon Dagsverk, som ble tildelt Amnesty
International i Norge i 2015.
Forbrukte midler endte på 137,1 mill kr (145,5 mill kr), hvorav administrasjonskostnadene utgjør 6,0
mill kroner (6,3 mill kr). Nedgangen i forbruk har sin bakgrunn i reduksjoner i aktivitetsnivået på
grunn av smittevernrestriksjoner i samfunnet. Forbruket inkluderer 3,7 mill kr knyttet til prosjekter
finansiert gjennom Operasjon Dagsverk.
Kostnader til anskaffelse av midler er 6,6 mill kr for 2020 (6,9 mill kr).
Amnesty International i Norge betalte i 2020 43,8 mill kr (39,7 mill kr) i kontingent til Amnesty
International sentralt. Amnesty International i Norge er fortsatt blant de største bidragsyterne til den
internasjonale organisasjonen.
Forskjellen mellom årsresultat og netto kontantstrøm består i hovedsak av effekter knyttet til arv,
der regnskapsføring og innbetaling av inntekten kan skje i ulike år. For øvrig viser
kontantstrømoppstillingen at virksomheten er preget av lave investerings- og finansieringsaktiviteter.
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Regnskapet for 2020 viser et aktivitetsresultat på 13,0 mill kr (5,6 mill kr).
De totale disponeringer fra/til fond er som følger:
Avsetning til Prosjektfondet

kr

Avsetning til Sikringsfondet

kr

7 607 347
5 387 299

Oslo, 18.mars 2021

___________________
Thea Schjødt, styreleder

___________________
Thomas Øvestad, nestleder

___________________
Kjell Johnsen

___________________
Siri Gloppen

___________________
Anette B Wollebæk

___________________
Maryam Iqbal Tahir

___________________
Tor Kåpvik

___________________
Selma Ahmetagic

___________________
Anne Marie Mollén

______________________________
John Peder Egenæs, generalsekretær
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