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Årsberetning 2011
Caritas Norge er Den katolske kirkes 
bistandsorganisasjon, og har kontor i Oslo. 
Hovedoppgavene er å støtte program i 
fattige land innenfor områdene utviklings-
bistand, herunder demokratiutvikling og 
forsvar av menneskerettigheter, forebygging 
av hiv og aids, likestilling mellom kvin-
ner og menn og forsvarlig forvaltning av 
naturressurser. Caritas Norge støtter også 
freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp, og 
motiverer katolikkene i Norge til solidari-
tet med fattige og marginaliserte grupper 
i andre land og for å øke bevisstheten om 
urettferdige samfunnsstrukturer og årsa-
ker til fattigdom. I Norge driver Caritas et 
informasjonssenter for arbeidsinnvandrere 
og bistår menighetene med utvikling av 
integreringstiltak for flyktninger, innvan-
drere, barn og eldre.

Caritas Internationalis
Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale 
nettverket av Caritas-organisasjoner i Caritas 
Internationalis. Nettverket omfatter 165 nasjo-
nale Caritas-organisasjoner som arbeider i mer 
enn 200 land og territorier. I tillegg til å samar-
beide direkte med Caritas-organisasjonene i de 
landene der Caritas Norge støtter prosjekter, 
har vi samarbeidsavtaler med to utenland-
ske partnere, Catholic Relief  Services i USA 
(Caritas USA) og Caritas Sveits. Målet med 
disse avtalene er å oppnå best mulig resultater 
i vårt prosjektarbeid, å ha bedre opplærings-
muligheter og å øke gjennomslagskraften i vårt 
talsmannsarbeid. Vi samarbeider også med 
Caritas i de øvrige nordiske landene, blant 
annet om fasteaksjonen, og har de siste årene 
hatt årlige tematiske utvekslinger med Caritas 
Danmark.

Vi engasjerer oss i Caritas for å 
skape et bedre samfunn, og med sje-
nerøse gaver bidrar vi til at Caritas 
kan påvirke flere steder i verden.  På 
vegne av Caritas Norge ønsker jeg 
å takke alle enkeltpersoner, organi-
sasjoner, virksomheter og offentlige 
myndigheter som har gitt gaver og 
bistand.

En stor takk til alle som har gitt av 
sin tid for å drive karitativt arbeid 
i sitt nærmiljø og har strukket ut 
en hånd for å vise nestekjærlighet. 
Dette er med på å skape et varmere 
samfunn. Dette er hverdagshelter 

som betyr mye for sine medmennes-
ker. Når vi gjør noe godt for andre, er 
vi med på å skape et bedre samfunn. 
Takk til alle som viser nestekjærlig-
het i sin hverdag.
Styret i Caritas Norge er viktig for 
generalsekretæren og staben. Vi er 
stolt av staben i Caritas Norge og vi 
ser frem til videre samarbeid som 
styrker organisasjonen.  Takk til 
styret og engasjementet deres som 
er med på å drive styrearbeidet 
fremover. 

Styreleders innledning



Caritas Europa
Caritas Europa er en av Caritas Internationa-
lis’ syv regioner. Caritas Europa ble grunnlagt 
i 1971 og består av 49 organisasjoner som 
arbeider i 46 europeiske land. 2011 var første 
året i Caritas Europas nye strategiske plan 
fram mot 2020.  Tittelen er ”One Human 
Family, Zero Poverty” og strategisk fokus er:
1. Holdningskapende arbeid
Utvikling av policydokumenter, politisk 
påvirkning og offentlige kampanjer
2. Koordinering av humanitære tiltak og 
økt læring fra og utveksling av operasjonell 
erfaring. 
3. Styrking av nettverket

Kari-Mette Eidem var visepresident i Cari-
tas Europa og medlem av Caritas Europas 

strategiske styringsgruppe for arbeid med 
internasjonal utvikling, fred og nødhjelp 
fram til Caritas Europas generalforsamling 
sommeren 2011.  Martha Rubiano Skrette-
berg sitter fra høsten 2011 i Caritas Europas 
International Cooperation Working Group.

Prosjektvirksomheten 2011
I 2011 overførte Caritas Norge i overkant 
av 24 millioner kroner til 30 prosjekter i 17 
land. Dette er betydelig mindre enn året 
før. Av årets overførte prosjektmidler er 17 
millioner kroner fra Norad og 3,5 millioner 
fra Utenriksdepartementet. Resten, ca 3,7 
millioner kroner, er dekket av Caritas’ egne 
midler, i hovedsak penger som er innsamlet i 
Norge. Midlene fordeler seg slik på henholds-
vis region, type og land:
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Prosjektoverføringer pr. land 2011

overført pr type

Afrika 49 %

Global
Diverse 4 % Asia 4 %

Latin-Amerika 43 %

Nødhjelp 5 %

Utvikling 81 %

Fred/MR 14 %
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Se for øvrig årsregnskap 2011 for en fullstendig oversikt over utenlandsprosjektene.
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Caritas Infosenter
I august 2011 åpnet Caritas Norge sitt 
informasjonssenter for arbeidsinnvandrere 
og styrker med dette sitt engasjement i 
Norge. Senteret gir informasjon og veiled-
ning til arbeidsinnvandrere om husvære, 
regler i husleieforhold, NAV og arbeid, 
arbeidslivets regler, UDI og oppholdstilla-
telse, helsetjenester, hvor en kan søke juridisk 
hjelp, norskopplæring og praktisk hjelp med 
å utforme CV’er og å forstå  dokumenter. 
Senteret hadde ved utgangen av 2011 stillin-
ger tilsvarende 2,2 årsverk, samt to frivillige. 
Senteret støttes økonomisk av St. Hallvard 
menighet, stiftelser, NAV og fra 2012 også av 
Extra-stiftelsen.

I menighetene
Caritas’ arbeid – både innenlands og 
utenlands – har som mål å forandre verden. 
De katolske menighetene i Norge står bak 
Caritas Norge, og alt arbeidet Caritas gjør 
er på vegne av den enkelte katolikk. Derfor 
er støtten Caritas mottar fra hvert enkelt 
menighetsmedlem, både økonomisk og prak-
tisk, avgjørende for arbeidet.

I mange menigheter finnes det Caritasgrup-
per som koordinerer det karitative arbeidet 
som drives i menighetene. Caritasgruppene 
har aktiviteter som kulturdager, språkkurs, 
åpent hus for nye i menigheten, informa-
sjonsmøter for innvandrere, utflukter og 
forskjellige seminarer. De ulike menighetene 
har også i 2011 støttet opp om Caritas’ 
forskjellige aksjoner som fasteaksjonen, 
høstaksjonen, adventsaksjonen og Caritas-

søndag, i tillegg til innsamlingsaksjoner i 
forbindelse med akutte kriser og katastrofer, 
bl.a. på Filippinene, Mellom-Amerika og 
Afrikas Horn.

Rådgiver for innlandsvirksomhet
Caritas Norge har i 2011 lagt økt vekt på å 
inspirere, ledsage og støtte menighetene i 
deres karitative engasjement. Dette har vært 
mulig fordi Caritas også i 2011 mottok støtte 
fra IMDI for å støtte menighetenes arbeid 
med innvandrere som søker til de katol-
ske menighetene. Med dette er et fireårig 
langt prosjekt med støtte fra IMDI avslut-
tet. Mange menigheter står nå bedre rustet 
i arbeidet med å inkludere innvandrere i 
menighetene og lokalsamfunnet.

De fleste store og mellomstore menigheter i 
Norge er blitt besøkt av innlandskoordinator. 
I menighetene utføres det mye bra frivil-
lighetsarbeid overfor eldre, syke, ensomme 
og de mange som er kommet som flykt-
ninger og arbeidsinnvandrere. Erfaringene 
Caritas har gjort i 2011 gjennom besøk og 
landsdekkende seminar, viser at det i mange 
menigheter er et ønske om å videreutvikle 
både strukturen og innholdet i det karitative 
arbeidet, slik at det kan fange opp nye behov 
som følger av menighetenes store vekst de 
senere årene. Samtidig er det en utfordring 
i en del menigheter å rekruttere frivillige til 
slike aktiviteter.

I et samarbeid med menighetene er det 
arrangert informasjonsmøter for arbeids-
innvandrere om sentrale tema for de som er 

Caritas i Norge



nye i Norge. I Oslo er det blitt gjennomført 
et forprosjekt i samarbeid med de to Oslo-
menighetene og Fransiskushjelpen rettet mot 
arbeidsinnvandreres behov for informasjon. 
Det er også startet et forprosjekt i samarbeid 
med Juridisk Rådgivning for Kvinner for å 
dokumentere filippinske au-pairers situasjon.

Norges Unge Katolikker (NUK) 
Caritas Norge samarbeidet i 2011 med 
Norges Unge Katolikker om adventsaksjonen 
”Zambia – Jorden, vårt hjem” med fokus 
på miljøvern og miljø- og klimatilpasning i 
Zambia. Adventsaksjonen i desember 2011 
samlet inn hele kr 479 027. Dette er et resul-
tat av iherdig innsats og høyt aktivitetsnivå 
i mange lokallag rundt om i menighetene 
i adventstiden. Videre har representanter 
fra NUK deltatt på Caritas’ rådsmøte for å 
informere om NUK og hvordan de jobber 
med adventsaksjonen til rådsmøtets deltakere. 
NUK har blant annet en hjemmeside for 
aksjonen, www.adventsaksjonen.no.  Caritas 
har på sin side deltatt på Adventsaksjonshelg 
og NUKs landsmøte. NUK er en viktig sam-
arbeidspartner for Caritas. Gjennom dem når 
vi ut til ungdommer i menighetene og de gjør 
et viktig arbeid for å bringe ut informasjon 
om Caritas’ arbeid i menighetene.

Nord/Sør-seminar 
Nord/Sør-seminar med lærerne ved de 
katolske skolene ble arrangert i Bodø i 
november. Tema var ny versjon av nord/
sør-permen, denne gangen en Internett-
basert utgave. Videre ble det informert om 
adventsaksjonen og fasteaksjonen. På semi-
naret deltok det lærere fra alle skolene.

Informasjonsarbeid 
CaritasINFO kom også i 2011 ut med seks 
nummer, med et opplag på rundt 3500 
eksemplarer. Informasjonsbladet sendes ut til 
registrerte givere, menigheter, katolske insti-
tusjoner og prester. CaritasINFO nr 1/2011 
presenterte årets fasteaksjon, og ble trykt i 
2500 ekstra eksemplarer som ble distribuert 

gjennom de katolske skolene og menighe-
tene. I Broen har vi gitt informasjon om pro-
sjekter og nord/sør-tema, hatt annonser på 
trykk eller fått redaksjonell omtale i alle seks 
utgavene i 2011. Også NUKs blader har 
mottatt artikler og informasjon fra Caritas.

Caritas’ nettsider www.caritas.no oppdate-
res jevnlig med Caritas-nyheter fra inn- og 
utland. Lenker til disse nyhetene legges ut på 
Den katolske kirkes nettsider, www.katolsk.
no, og på www.global.no, en internettpor-
tal for Nord/Sør-informasjon, herunder 
internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål, 
eid av Norad, Utenriksdepartementet, 
Miljøverndepartementet og øvrige norske 
organisasjoner.

Caritas Norges elektroniske nyhetsbrev Bulletin 
Caritas ble lansert i desember 2008. Nyhets-
brevet sendes som e-post til mottakere som ber 
om det, til katolske menigheter og institusjoner 
og til Caritas’ kontaktpersoner i menighetene. 
Nyhetsbrevet omtaler i korte ordelag Caritas-
nyheter fra inn- og utland, med lenker til 
fyldigere informasjon på www.caritas.no.

Caritas i media
Caritas økte i 2011 sin tilstedeværelse i media. 
Vi fikk redaksjonell omtale, skrev innlegg og 
kronikker i NRK, Dagbladet, VG, Vårt Land, 
Klassekampen, Bistandsaktuelt og Utrop.

Informasjonsrammeavtale 
med Norad
Caritas Norge fikk i 2011 fornyet sin 
informasjonsrammeavtale med Norad. I 
forbindelse med dette aktualiserer vi nord/
sør-temaer gjennom kampanjer, artikler i 
CaritasINFO, katolske blader, annen presse, 
www.caritas.no og deltakelse i norske og 
internasjonale paraplyorganisasjoner.

Øvrig talsmanns- og påvirkningsarbeid
Caritas Norge har i 2011 drevet et aktivt 
talsmanns- og påvirkningsarbeid basert på 
den katolske sosiallæres prinsipper. Det har 
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vært mye fokus på situasjonen til arbeidsinn-
vandrere i Norge. I tillegg har vi også i nor-
ske media satt fokus på geografiske områder 
og konflikter som ofte ikke får den nødven-
dige oppmerksomheten, som for eksempel 
Filippinene og Colombia.
En viktig del av talsmanns- og påvirknings-
arbeidet foregår gjennom deltakelse i nor-

ske og internasjonale nettverk. Caritas er 
medlem av Colombia Forum, Colombia-
nettverket, kampanjen Slett U-landsgjelda 
(SLUG), Bistandstorget, Kirkelig Freds-
plattform, den internasjonale kampanjen 
Global Call to Action Against Poverty, 
Forum for Utvikling og Miljø, Global og 
Publish What You Pay.

Innsamling
Caritas samlet i 2011 inn ca 5,7 millioner kroner i Norge. Dette er bare litt mindre enn rekorden 
fra 2010.  Oversikten under inneholder ikke tre enkeltbidrag øremerket drift av Caritas.

AKSJON   2011     2010  2009 Endring 

Ikke øremerkede gaver 1 955 122 1 984 377 1 622 519  -1,5

Øremerket enkeltland 506 614  605 197 801 003 -16,3  

Adventsaksjonen 462 766  508 357 452 162 -9,0

Fasteaksjonen 834 216  651 998 721 604 27,9

Høstaksjon 238 625  271 304 278 887 -12,0

Caritas-søndag 268 614  245 991 231 880 9,2

Haiti jordskjelv 3 100  866 102 0 -99,6

Chile jordskjelv  61 671 0 –

Pakistan flom  313 062 0 –

Sudan 10 000  0  0 

Japan, tsunami  70 928  0  0

Filippinene, flom  112 485  0  0

Nødhjelp Afrikas Horn (inkl. Eritrea)  535 791  0  0

Sri Lanka, flom  61 935  0  0

Colombia, flom  101 150  0  0

Polen flom 2 050  157 716 0 –

Diverse aksjoner  74 750 523 358 -100,0

Caritas Infosenter  75 200  230 000  0  -

Diverse 1 650  1 400 19 426 17,9

totalt 5 240 243  5 971 925  4 650 839  -12,3

GIVERGRUPPER Beløp Beløp Endring

Enkeltpersoner 3 471 454  3 446 729 2 997 067 0,7

Menigheter 753 152  1 249 625 807 811 -39,7

Katolske org./inst. 555 201  653 503 571 206 -15,0

Ikke-katolske kilder 449 886  576 877 274 755 -22,0

Gaver v/anledninger 10 550  45 190  

totalt 5 240 243  5 971 924 4 650 839 -12,3
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dag albert Bårnes  Rådgiver

Bernt ivar Gulbrandsen  Rådgiver

Kirsten S. natvig  Rådgiver

Philip Kwaku amenuku  Regnskaps- og kontormedarbeider

Peter Kristvik risholm  Informasjonskonsulent

darya B. rekdal  Programkoordinator til 30/9

Marianne H. Brekken  Prosjektmedarbeider

Camilla Marie Fjeldstad Miller  Kontorleder fra 1/4

Martha rubiano Skretteberg  Generalsekretær fra 1/8

Kari-Mette eidem  Generalsekretær til 1/6

edyta Marta Stylo Informasjonssentermedarbeider fra 1/8

Maria isabel Hidalgo Hillestad  Informasjonssentermedarbeider fra 1/8

Hilde Øvreness  Prosjektmedarbeider fra 1/12

jolanta Gluksman  Informasjonssentermedarbeider fra 1/8 

 

PerSonalet
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Rådsmøtet 2011
Caritas Norges 21. rådsmøte (tidligere 
generalforsamling) ble holdt på Mariaholm 8. 
– 10. april 2011. 17 av landets 35 menigheter 
var representert hvorav en menighet med 
fullmakt. Caritas Norges styre og ansatte var 
også til stede på rådsmøtet.
Styret har hatt seks møter i 2011.

Annet
Regnskapet for 2011 er satt opp i samsvar 
med regnskapsloven av 1998 og ”God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”. 
Regnskapet viser et aktivitetsresultat på -824 
767.  Av dette er kr 586 473 innsamlet i 
tidligere år, men benyttet i 2011.  Kr 267 342 
er verdinedskriving midler investert i aksje- og 
obligasjonsfond etter salget av Fagerborgata 
17 i 2010.  Den ordinære driften gikk således 
med et lite overskudd på kr 29 048. 

Regnskapsloven krever at det informeres 
om følgende: Forutsetning om fortsatt 
drift av Caritas Norge er til stede, og 
dette er lagt til grunn for årsregnskapet. 
Det har i 2011 ikke forekommet skader, 
ulykker eller sykdomsfravær som følge av 
forhold ved arbeidsmiljøet. Det var totalt 
68 sykedager i 2011, en nedgang på 20%.  
Sykefraværets andel av total arbeidstid er 
i underkant av 3 %. Virksomheten bidrar 
ikke til forurensing av det ytre miljø. 
Kjønnsfordelingen blant de ansatte ved 
utgangen av 2011 er ca 60 % menn og 40 
% kvinner. Generalsekretæren er kvinne. 
I styret er kjønnsfordelingen 60 % menn 
og 40 % kvinner, og styreleder er kvinne. 
Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt 
spesielle tiltak for å fremme likestilling i 
stab eller styre.

Oslo, 19. mars 2012

Martha Rubiano Skretteberg
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Inntekter                                            

Offentlige midler 

 prosjektmidler, Norad  17 422 166  16 921 234  17 593’  17 593’

- prosjektmidler, UD  3 327 801  11 690 220  17 500’  814’

- adm.støtte Norad  1 393 773  1 353 699  1 407’  1 407’

- adm.støtte UD  165 447  659 611  875’  41’

- informasjonsmidler Norad  676 580  142 627  0’  625’

- prosjektmidler fra IMDI og NAV  800 000  345 000  400’  2 900’

- Adm.støtte innland  0  0  0’  50’

MVA-refusjon  283 280  0  246’  300’

SUM OffENtlIgE MIdlEr  24 069 047  31 112 391  38 021  23 730

utenlandske organisasjoner
- adm. støtte  700 000  700 000 800’  700’

SuM utenlandske organisasjoner  700 000  700 000  800’  700’

Innsamlede midler i Norge 5 240 244 5 971 924  6 179’  5 000’

Bidrag til driftskostnader  525 000  0  0’  0’

SuM innsamlet i norge  5 765 244  5 971 924  6 179’  5 000’

Finansinntekter  -236 060  390 776  300’  50’

Leieinntekter S38  211 008  174 353  280’  216’

Salg av Fagerborgata 17  0  7 340 174  0’  0’

Andre inntekter  4 497  24 331  0’  0’

SUM finans- og andre inntekter  -20 555  7 929 634  580’  266’

SUM ANSKAffEdE MIdlEr  30 513 737  45 713 950  45 580’  29 696’

KOStNAdEr tIl ANSKAffElSE Av MIdlEr
- innsamling  996 809  653 610  733’  750’

Kostnader til formål

Prosjektkostnader utland  24 438 637  32 674 942  38 048’  20 461’

Informasjonskostnader  1 410 153  1 040 062  900’  1 810’

Innenlandsarbeid  894 405  519 125  500’  3 410’

SUM kostnader til formål 26 743 195 34 234 129  39 448’  25 681’

SUM administrasjon  3 598 499  3 770 161  4 300’  4 264’

SUM forbrukte midler  31 338 504  38 657 900  44 481’  30 695’

Årets aktivitetsresultat  -824 767  7 056 050  1 099’  -999’

Innsamlede midler -586 473  642 617  2 224’

Husleiefond (inkl forskuddsbetalt leie) -267 342  6 750 000

Reservefond   -336 568

Annen egenkapital  29 048   -1 125’  -999’

SUM endring egenkapital -824 767  7 056 050  1 099  -999

Aktivitetsregnskap 2011 – hovedtall

         resultat 2011        resultat 2010       Budsjett 2011    Budsjett 2012 
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Utviklingsprosjekter land Overført NOK  

Honduras Landprogram 2008- ‐2012 Honduras 5.930.379

Kongo pilotprosjekt  DR Kongo 261.520

Uganda landprogram Uganda 5.464.867

Zambia landprogram Zambia 5.701.989

Diverse utviklingsprosjekter Diverse 1.989.207

SUM utviklingsprosjekter   19 433 887 

fredsprosjekter                                                     land  

Fredsprogram Colombia 2.784.878

Humanitær assistanse DR Kongo 5.500

Fred og forsoning Filippinene 4.857

Økumenisk fredsprosjekt Filippinene 550.307

Tilbakevending internt fordrevne Sri Lanka 54.835

SUM fredsprosjekter   3.400.377 

land Overført NOK   
nødhjelpsprosjekter Haiti  494 406 

Skoler Haiti – NUK Haiti 438.515

Jordskjelv Chile 55.500

Flom i Brasil Brasil 79.247

Flom Colombia 100.000

Home of Joy Zambia 140.435

Nød på Afrikas Horn Afikas Horn 350.000

Tsunami Japan 50.000

HCMC AIDS- ‐program Vietnam 191.100

Flom Sri Lanka Sri Lanka 100.000

Kirkelig Fredsplattform Filippinene 50.000

Diverse prosjekter Diverse 125.500

Sum nødhjelpsprosjekter   7 811 083

Innenlandsprosjekter  Overført NOK

Info-  og veiledningssenter  680.000

Generelt innlandsarbeid  214406

SuM innenlandsprosjekter  894.405


