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Forord
Med Raftoprisen 2021 til Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) satte Raftostiftelsen 
fokus på kampen for sannhet i arbeidet for menneskerettigheter. Gjennom innovativ bruk av 
statistikk og datateknologi har prismottakerne dokumentert menneskerettighetsbrudd i stor 
skala, avdekket overgrep som ellers ikke ville blitt kjent, og bidratt til at overgriperne blir stilt til 
ansvar. 

Kampen for sannhet har alltid stått sentralt i arbeidet for menneskerettigheter, men ny tek-
nologi, en endret medievirkelighet og fremveksten av ekkokamrene i sosiale medier har g jort 
arbeidet mer krevende. Fra Egypt og Syria til Kashmir og Polen ser vi hvor viktig menneske-
rettighetsforsvarere er for å dokumentere menneskerettighetsbrudd og utfordre autoritære 
bevegelser og ledere. Nye restriktive lover mot sivilt samfunn kombinert med en global pande-
mi, har ikke g jort arbeidet lettere. Fra Raftostiftelsen betyr det at vi stadig må tenke nytt om 
hvordan vi best støtter de som står fremst i kampen for menneskerettigheter internasjonalt. 

I arbeidet for å fremme sannhet er også næringslivet en stadig viktigere aktør. Et gledelig g jen-
nomslag i 2021 var Åpenhetsloven. Raftostiftelsen har sammen med gode partnere over flere 
år vært en pådriver for en slik aktsomhetslov. Vi er glad for at Norge med dette har fått en av 
de sterkeste lovene internasjonalt for å fremme næringslivets menneskerettighetsansvar. Nå 
blir arbeidet med å sikre etterlevelse viktig. 

HRDAG har vist hvor viktig en kritisk og årvåken offentlighet er i arbeidet for menneske-
rettigheter. Derfor er vi også svært glad for at vi, til tross for pandemien, har kunnet samle 
nærmere 10 000 elever og lærere i vår undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Vi 
har utviklet vår undervisning, etablert nye samarbeid og bidratt til forskning på demokratiun-
dervisning. 

Med økende etterspørsel etter vår undervisning, og med stor interesse for Raftostiftelsen som 
et levende menneskerettighetssenter i menneskerettighetsbyen Bergen og på Vestlandet, er 
vi svært takknemlig for at Stortinget har bevilget midler til at vi kan starte prosjektering av et 
oppgradert og utvidet Raftohus. 

Som alltid er vi dypt takknemlig for alle våre støttespillere, ansatte og frivillige som g jør  
arbeidet vårt mulig, og ikke minst de modige menneskerettighetsforsvarere verden over vi med 
ydmykhet også i år har fått lov å stå sammen med.

Jostein Hole Kobbeltvedt 
Daglig leder i Raftostiftelsen
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Hvert menneske som har blitt drept skal bli husket, hvert dødsfall skal telles. Dette er ett 
av mantraene til årets Raftoprismottakere. Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) 
arbeider globalt for å fremskaffe pålitelige og etterprøvbare beviser for brudd på menneskeret-
tighetene. Ved bruk av statistikk, vitenskapelig analyser og maskinlæring fremskaffer de beviser 
for tortur, drap, krigsforbrytelser og andre former for maktmisbruk. 

Oppmerksomhet om årets pris 
Raftoprisen 2021 ble kunng jort 23. september på Raftohuset, med presse til stede. Pres-
sekonferansen var også mulig å følge for et allment publikum via direktesending på nett, og 
sendingen ble rammet inn med intervjuer i «Raftostudioet» både før og etter selve annonse-
ringen. Over 900 unike seere var innom sendingen. Prisen fikk god medieoppmerksomhet i 
Norge g jennom riksdekkende, regionale og lokale nyhetsmedier, samt g jennom debattinnlegg 
og kommentarer på lederplass. 

I sosiale medier, spesielt på Twitter, fikk nyheten god spredning internasjonalt, og ble delt av 
journalister, personer i HRDAGs nettverk, samarbeidspartnere, forskningsmiljø og internasjo-
nale organisasjoner.  

Raftoprisen 2021 til Human Rights Data Analysis Group satte søkelys på bruk av  
statistikk og troverdig informasjon i arbeidet for menneskerettigheter, og brakte inn et nytt 
perspektiv på menneskerettighetsarbeid. I år kunne vi ig jen invitere folk til å ta del i feiringen 
i Norge, og representantene fra HRDAG opplevde at tildelingen gav en viktig anerkjennelse 
av deres arbeid.

Raftoprisen - til kamp for sannheten
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Øverst: Priskomitemedlem Ingrid H. Sjursen blir intervjuet av Hilde  
Sandvik under direktesendingen fra kunng jøringen av årets Raftopris.  
Midt: Raftokonferansen 2021 samlet 150 publikummere i  
Universitetsaulaen. Nederst: Fakkeltog fra DNS.  
Foto: Ingrid Festervoll Melien

Lokalt og globalt engasjement for årets 
prisarrangementer 
Det var stor glede da årets Raftoprismottakere kunne 
komme på besøk for å delta på møter og arrangementer i 
Bergen og Oslo. HRDAG var representert med 6 personer 
fra organi-sasjonen, og alle var på scenen da prisen ble delt ut 
på Den Nationale Scene foran 350 publikummere i salen, og 
de som fulgte direktesending på nett. Etter prisutdelingen ble 
det tradisjonelle fakkeltoget g jennomført, med appell fra 
lederne av Raftostiftelsens studentgruppe.  

Årets Raftokonferanse, som satte søkelys på hvordan statis-
tikk kan belyse menneskerettighets-brudd, ble g jennomført 
med rundt 150 publikummere i salen, pluss publikum som 
fulgte direktesendingen på nett. Konferansen inneholdt 
faglige innlegg, samt video-hilsener fra flere av HRDAG sine 
internasjonale partnere, og fra Utenriksminister Anniken 
Huitfeldt. Opptak av Raftokonferansen og Raftoprisutdelin-
gen er fortsatt tilg jengelig på rafto.no. Minst 750 personer 
har vært innom og sett på sendingen fra konferansen enten 
direkte eller i ettertid, og rundt 600 har vært innom sendin-
gen av prisutdelingen.  

Stor interesse for møter med prismottaker 
Det var mange som ville treffe årets prismottakere under 
oppholdet i Bergen og i Oslo, også innefor en rekke nye 
fagmiljøer. I Bergen var det tid til interne møter med Rafto-
stiftelsen, en faglunsj med akademikere fra ulike forsknings-
miljø, samt en workshop med fokus på det videre samarbeidet 
mellom HRDAG og Raftostiftelsen, hvor også internasjonale 
bidragsytere deltok. I Oslo ble det g jennomført møter med 
Stortingets forsvars – og utenrikskomité, Utenriksdeparte-
mentet, NORAD, PRIO, SMR og en rekke menneskeret-
tighetsorganisasjoner. I tillegg ble det arrangert en mindre 
nettverksmiddag med representanter fra relevante organi-
sasjoner og institusjoner, samt et offentlig arrangement på 
Litteraturhuset i regi av Raftostiftelsens Oslogruppe.  
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Vår oppfølging av Raftoprisen i 2020 har bidratt til at menneskerettighetsforsvarere i Egypt  kan 
fortsette sitt arbeid på tross av forfølgelse og fare for vilkårlig fengsling.  Vi fikk til et første fysisk 
møte med representanter fra ECRF og den norske FN ambassadøren i Geneve, som også ble en fin 
anledning til å overrekke diplomet for Raftoprisen 2020. Vi har støttet prismottaker 2019 Rouba 
Mhaissens arbeid med å arrangere samlinger av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og -ledere 
for erfaringsutveksling og styrking av motstandsdyktighet. 

Webinarer og medieoppmerksomhet 
Vi har bidratt til oppmerksomhet om uighurenes situasjon g jennom et webinar-samarbeid med Den 
Norske Uighurkomiteen, med fokus på Kinas overgrep mot Uighur-kvinner. I panelet satt Shayida 
Ali og Rushan Abbas, sentrale uighurskikkelser, og samtalen ble ledet av Buzzfeed-journalist og 
Pulitzer-vinner Megha Rajagopalan.  

Vi har holdt et webinar om kvinners rettigheter i Afghanistan i forbindelse med kvinnedagen,  med 
et panel bestående av fremtredende afghanske kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, samt 
fulgt situasjonen i Myanmar og Belarus g jennom uttalelser i media, brev til norske myndigheter og 
tett dialog med norske aktører, henholdsvis Telenor og Yara om deres virksomhet i landene. 

Forsknings- og dokumentasjonsarbeid 
Mye av støtten vi gir er til menneskerettighetsforsvarere som er nødt til å holde seg i skjul eller un-
der radaren på grunn av sikkerhetstrusselen de opplever som følge av sitt menneskerettighetsarbeid. 
I 2021 har vi bidratt til forsknings- og dokumentasjonsarbeid som har fremmet saken til menneske-
rettighetsforsvarere Kashmir i internasjonale fora, bistått menneskerettighetsforsvarere i Vest- 
Sahara med utstyr til å dokumentere menneskerettighetsovergrep mot aktivister i okkuperte områ-
der, og gitt teknisk støtte til SMUG i Uganda for å ivareta deres sikkerhet.  

Som erstatning for det planlagte Rafto Laureates Forum som heller ikke i 2021 kunne arrangeres på 
grunn av pandemien, startet vi opp et kartleggingsarbeid over situasjonen for Raftoprismottakere. 
Vi har utført intervjuer med 20 prismottakere som vil være bidrag inn i en rapport om situasjonen 
for menneskerettighetsforsvarere under pandemien. Som del av dette rapportarbeidet arrangerte 
Raftostiftelsen møter mellom spesielt utsatte prismottakere og FN-representanter fra Office of the 
High Commissioner for Human Rights. Rapporten er forventet ferdig i begynnelsen av 2022.

Støtte til menneskerettighetsforsvarere 
i motvind – fra Egypt til Kashmir
Menneskerettighetsforsvarere er en utsatt gruppe som opplever stadig større press og forføl-
gelse.  I 2021 har det vært viktig å fortsette å gi støtte slik at de har mulighet til å opprettholde 
arbeidet under svært vanskelige omstendigheter. Vi har også startet arbeidet med en rapport 
som skal kartlegge situasjonen for menneskerettighetsforsvarere under pandemien.
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Bildet øverst til venstre: Rouba Mhaissen taler 
i FNs sikkerhetsråd om Syriske flyktningers 
situasjon. Høyre: Prismottaker Mohamed Lofty 
fra ECRF fikk overrakt Raftopris 2020-diplo-
met i Geneve.  Midt: Jostein Hole Kobbeltvedt 
møtte den profilerte opposisjonslederen Svetlana 
Tikhanovskaya fra Belarus da hun besøkte Norge. 
Under til venstre: Webinar med fremtredende 
Uighur-aktivister, ledet av Buzzfeed-journalist 
Megha Rajagopalan. Bilde nede til høyre: Pris-
mottaker Adam Bodnar uttaler seg til media i 
forbindelse med hans avgang som menneskeret-
tighetsombud i Polen. 
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I møte med pandemien har vi vært nødt til tenke annerledes i måten vi støtter kvinnelige menneske-
rettighetsforsvarere på og øker deres anerkjennelse. Pandemien har hindret samlinger i nettverk for 
kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, og vi har i stedet støttet lokale initiativ som har vokst frem 
i nettverket. 

De lokale initiativene har funnet sted i et titalls land i Midtøsten, Nord-Afrika og Sørøst-Asia. 
Initiativene er skreddersydde til lokal kontekst og fokuserer på alt fra kvinners deltakelse i politikk og 
samfunn, til arbeid mot vold mot kvinner. Gjennom de lokale initiativene har vi nådd opp mot 1000 
kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. 

Vi har inngått ulike samarbeid med lokale organisasjoner for å støtte arbeidet for kvinners  
rettigheter og øke deres motstandsdyktighet, blant annet med Fe-Male i Libanon. 

Raftostiftelsen jobbet også tett med kvinnelige menneskerettighetsforsvarere i Afghanistan, både 
før og i etterkant av USAs og NATOs uttrekning og Talibans overtakelse, og vi har forsøkt å finne 
måter å fortsette vår støtte til afghanske kvinnelige menneskerettighetsforsvarere som befinner seg 
både i og utenfor Afghanistan. Behovet for støtte til afghanske kvinnelige menneskerettighetsfor-
svarere er større enn noen gang.

Kvinnelige menneskerettighets-
forsvarere - lokale initiativ vokser frem 
I løpet av pandemiårene har en rekke lokale kvinne-initiativ vokst frem. De ulike prosjektene 
iverksatt og ledet av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, har bidratt til at rundt 1000  
kvinner har fått trening og kurs i tema som politisk deltakelse og vold mot kvinner.  
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Bildet øverst: Fra ett av IFC sine lokale initiativ i Beqaa, Libanon: treningskurs 
for kvinnelige menneskerettighetsforsvarere i bekjempelse 

av kjønnsbasert vold. Foto: Ahmad Sandeed
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Raftostiftelsen foretok en analyse av risikoen for at forskningsmidler vil bli misbrukt i strid med 
EØS-avtalen og anbefalte å fryse alle midler som det polske justisdepartementet kan ha innflytelse 
over. Forslaget ble støttet av en rekke norske menneskerettighets- og juridiske organisasjoner. Pro-
blemstillingen ble tatt opp i flere norske aviser, mest omfattende i Morgenbladet. 

Den endelige kjennelsen fra EU-domstolen i sak C 791/19 15. juli 2021 ga full tilfredsstillelse av 
klagene vi presenterte med europeiske partnere i Europaparlamentet 20. mars 2019, og dømte 
Polens Disiplinærkammer for dommere for klare brudd med EU-retten. Polens juridiske ansvar for 
å innrette seg etter dommen ble imidlertid umiddelbart bestridt i deres sterkt kritiserte Konstitu-
sjonsdomstol, som tidligere på sommeren også hadde avsluttet tjenesten til Ombudsmannen for 
menneskerettigheter, Raftoprismottaker Adam Bodnar. Forfølgelsen av dommere ble utvidet. Etter 
EU-dommene og polske motdommer erklærte den norske utenriksministeren full g jennomgang av 
EØS-finansieringen. 

SLAPP-prosesser som trakasserer sivilsamfunnsaktører økte g jennom 2021. Myndighetenes forsøk 
på å kontrollere uavhengige medier var delvis vellykket. Rafto stilte spørsmål ved rollen til NBIM 
som aksjonær i det polske selskapet Orlen, som tok kontroll over mange regionale utsalgssteder. Vi 
ga midler til polske Lollipop Films produksjon av helaftensdokumentaren «Judges under Pressure», 
som fikk gode anmeldelser og sirkulerer på festivaler.  

Det nettbaserte tidsskriftet OKO.press fikk støtte til å skrive analyser av SLAPP-saker, som kul-
minerte i rapporten «In the Crosshairs», den første i sitt slag i polsk sammenheng. Vi støttet også 
produksjonen av en plakatutstilling om dommere, presentert på et arrangement hvor publikum 
kunne møte og lære om dommeres arbeid. Den fremtredende kvinnerettighetsforkjemperen Marta 
Lempart fikk støtte til å skrive en serie artikler om menneskerettighetssaker, publisert i storavisen 
Gazeta Wyborcza, men også i Klassekampen, samt for å bidra til arbeidet i lokale og nasjonale orga-
nisasjoner som arbeider for kvinners rettighetsorganisasjoner, menneskerettigheter, og demokrati. 

Kampen om rettstaten og demokrati i 
Europa fortsetter 
Raftosiftelsens arbeid til forsvar for rettsstaten i Polen fokuserte på ansvaret til den norske 
reg jeringen, og på å gi støtte til et polsk sivilsamfunn under økende press. 

5 Scene fra dokumentaren ”judges under 
Pressure, laget av Lollipop Films 
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Raftostiftelsen har lenge vært en av flere pådrivere for at det skal innføres lovgivning som forplik-
ter selskaper til å g jennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter. Blant 
annet har stiftelsen samarbeidet med Advokatforeningen, drevet lobbyarbeid overfor politikere, 
deltatt i styringsgruppen for KAN – Koalisjonen for ansvarlig næringsliv og rekruttert selskaper 
til koalisjonen. Åpenhetsloven vil ha stor betydning for å få næringslivet til å prioritere arbeid med 
menneskerettigheter, men loven utløser i første omgang et stort behov for veiledning, noe Rafto-
stiftelsen g jennom mange år har utviklet kompetanse på, g jennom både regionale, nasjonale og 
internasjonale samarbeid.   

Styrker internasjonalt samarbeid på havnæringer 
Raftostiftelsen har siden 2019 hatt fokus på menneskerettighetsutfordringer i havnæringer. Mye av 
arbeidet har vært g jort i samarbeid med Institute for Human Rights and Business (IHRB) og Dansk 
Institut for menneskerettigheder. Gjennom utvikling av verktøy som «The Ship Lifecycle – Em-
bedding Human Rights from Shipyard to Scrapyard», Code of Conduct – Delivering on Seafarers’ 
Rights» og «Ship Lifecycle Principles», har stiftelsen bidratt til å konkretisere utfordringene og løfte 
frem særlig utsatte grupper som blir, eller står i fare for å bli, ofre for krenkelser i shippingindustrien. 

Havnæringene har for alvor kommet på det internasjonale bærekraftkartet, men fremdeles er det 
relativt lite fokus på den sosiale dimensjonen av bærekraft. Sammen med IHRB og DIHR startet 
Raftostiftelsen derfor i 2021 arbeidet med å etablere en internasjonal plattform for menneskeret-
tigheter i havnæringene. Som et ledd i dette ble kartleggingsarbeid startet i samarbeid med lokale 
partnere i Nigeria og Colombia. 

Åpenhetslov vedtatt – en milepæl for å 
styrke næringslivets ansvar  
I 2021 vedtok Norge den sterkeste menneskerettighetsloven hittil sammenliknet med liknende 
lover i andre land. Åpenhetsloven representerer en milepæl for Raftostiftelsen og alle som har 
bidratt i arbeidet for å styrke næringslivets juridiske ansvar for menneskerettighetene. 
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Internasjonale masterkurs: «Business and Human Rights» 
Raftostiftelsen er sterkt engasjert i undervisning om næringsliv og menneskerettigheter på master-
nivå. Masterkurset i Business and Human Rights er et videreutdanningskurs som ble g jennomført 
for femte gang i 2021, også i år med flere av våre Raftoprismottakere på listen over forelesere. 
Kurset er finansiert g jennom en deltakeravgift, men Raftostiftelsen har g jennom stipend sikret at 
representanter fra prismottakeres nettverk har kunnet delta. Blant deltakerne var derfor menneske-
rettighetsforsvarere fra DR Kongo, Egypt, Thailand og Iran. 

Vårt samarbeid med CEMS - The Global Alliance in Management Education, ble i 2021 utvidet til å 
omfatte både NHH, LSE, Aalto og HEC Paris. Ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift og «Global 
Citizenship» er g jennomgående tema i mastergraden.  

Menneskerettigheter i livssyklusen til bygge- og byutviklingsprosjekter  
«Coalition for Dignity in the Built Environment» (Koalisjonen) består av Raftostiftelsen, IHRB 
(sekretariat), Raoul Wallenberg Institutt og University of New South Wales. Koalisjonen har i 2021 
fremmet menneskerettigheter i bygge- og byutviklingsprosjekter internasjonalt g jennom verktøyet 
«Framework for Dignity in the Built Environment» og målrettet arbeid overfor FN-mekanismer, 
myndigheter, næringsliv og lokalsamfunn. Koalisjonen arbeider også g jennom sekretariatet for å 
styrke sosiale hensyn i internasjonale industristandarder.  

Raftostiftelsen fortsatte i 2021 sitt samarbeid med Bergen kommune om pilotprosjektet Bergen In-
kluderingssenter, som både er et viktig referanseprosjekt for Koalisjonen og et forbildeprosjekt for 
Menneskerettighetsbyen Bergen. 

Regional plattform for næringsliv og menneskerettigheter  
På Vestlandet har Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd etablert en regional plattform for næ-
ringslivsaktører, og i 2021 ble nettsiden Future-Proof lansert (fproof.no). Gjennom samarbeid og 
erfaringsdeling fremmer FUTURE-PROOF selskapers evne til å etterleve sitt ansvar i tråd med 
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.  Omtrent 160 ulike bedrifter og 
organisasjoner har i løpet av 2021 deltatt på aktiviteter i regi av FUTURE-PROOF, og under Års-
konferansen til Bergen Næringsråd ble plattformen og tematikken presentert for næringslivsledere 
og politikere. 

Fra Bergen Næringsråds Årskonferanse der Future-Proof 
ble presentert for næringslivsledere på Vestlandet. 
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Med 9869 elever og lærere som deltok på undervisning i 2021, er vi ig jen på nivå med rekordåret 
2019 på 10 201.  Likevel har pandemien preget tilbudet i form av antallsbegrensninger, smittevern-
tiltak og delvis digital undervisning og kurs. I 2021 deltok 21% av elevene i Raftos undervisningsopp-
legg på skoler i Rogaland, Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Skoleturnéene som ble g jennomført for 
første gang i 2018, er nå en etablert del av tilbudet vårt til elever på hele Vestlandet.   

Raftostiftelsen leder skoleutviklingsprosjektet Dembra på Vestlandet som tar utgangspunkt i sko-
lenes behov knyttet til fordommer, utenforskap og rasisme. I 2021 har blant annet alle fire skoler 
i Askøy kommune deltatt skoleåret 2020-21. Initiativet kom fra kommunen selv, og vi ser at et 
omfattende prosjekt som Dembra tjener på å ha en aktiv skole-eier som støtter skolenes utviklings-
arbeid. Pandemien g jorde at samlingene og kursene ble digitale, og av den grunn har skolene også 
fått oppfølging med veiledning på skolene høsten 2021.   

Elevers medvirkning i Bergen kommunes klimastrategi  
Raftostiftelsen ble i 2021 invitert med i Bergen kommunes store klimamedvirkningsprosjekt, og ar-
beidet med ny klimastrategi for byen. 993 elever fra 30 ulike 9. klasser i Bergen deltok. Målet med 
prosjektet har vært todelt: å tilby bærekraftsundervisning for ungdomstrinnet, og å få innspill fra 
ungdom på ny klimastrategi. Rafto har bidratt med lærerkurs, elev-undervisning i klimaendringer og 
menneskerettigheter, samt utvikling av undervisningsopplegg til skolene - der elevene skal rangere 
klimatiltak, og foreslå egne tiltak for hvordan Bergen kan bli en bærekraftig by.  

Til tross for et krevende år med stadig endrede restriksjoner og smitteverntiltak, har Raftostiftel-
sen opprettholdt et godt og omfangsrikt undervisningstilbud til skoler på Vestlandet. I 2021 har 
nærmere 10 000 elever og lærere deltatt på undervisning og kurs, enten på Raftohuset, ute på 
skolene eller på digitale plattformer.

Undervisning til skoler på hele Vestlandet 
7

Undervisning på Raftohuset. 
Foto: Ingvild Festervoll Melien 

10



Økt etterspørsel på undervisningsfaglig ekspertise  
Raftostiftelsen har de siste årene arbeidet strategisk med å styrke den faglige ekspertisen innenfor temaer 
som demokrati og medborgerskap, elevrådsvalg, konspirasjonsteorier, Holocaustundervisning, samt 
rasisme og fordommer i skolen.  Raftostiftelsen har i 2021 opplevd en økt etterspørsel etter vår undervis-
ningsfaglige ekspertise, i form av forespørsler om å holde foredrag på konferanser, delta i paneldebatter 
og valgsendinger. Avdelingen har publisert en rekke debattinnlegg, kronikker og artikler i antologier, og 
i oktober disputerte undervisningsleder Solveig Moldrheim for avhandlingen «Fordoms makt. Elevers 
fortellinger om andreg jøring – bruk, praksis og erfaringer».        

3 millioner til forprosjektering av utvidet Raftohus
I flere år har Raftostiftelsen arbeidet for å skaffe midler til en utvidelse og oppgradering av Raftohuset. 
I forhandlingene rundt statsbudsjettet for 2023 fikk vi i desember 3 millioner til forprosjektering. Rafto 
trenger større undervisningslokaler, universell utforming samt renovering og vedlikehold av våre vernever-
dige bygninger.  
 
Sterkere samarbeid mellom freds- og menneskerettighetssentrene  
Samarbeidet mellom de syv freds- og menneskerettighetssentrene i Norge har i lang tid vært et sterkt 
faglig fellesskap for undervisning. Båndene mellom sentrene har de senere årene blitt styrket g jennom et 
leder-fellesskap, et felles arrangement under Arendalsuka, samt nyetablerte felleskap innenfor kommuni-
kasjon og forskning.

Samarbeidsprosjekter 
Fremtidspiloten: I 2021 deltok fire nye skoler i Fremtidspiloten, et prosjekt støttet av Kavlifondet og utviklet i 
samarbeid med Social Impact Hub og Bærekraftige liv.  Demokratverksted på Utøya: Raftostiftelsen bidro med 
undervisere  på 13 saminger til demokrativerkstedet på Utøya. Samarbeidspartnere er Europeiske Wergelands-
senteret, Utøya AS og 22. Juli-senteret.  Menneskerettighetsfilmer: Raftostiftelsen samarbeider med Bergen 
Internasjonale Film Festival om menneskerettighetsfilm-programmet Checkpoints. I 2021 deltok 11124 elever på 
skoleprogrammet til festivalen, og Rafto utviklet undervisningsopplegg til filmene som var med i programmet.  
Holocaust-markering: Raftostiftelsen samarbeidet med Gestapohuset og Espeland Fangeleir  (nå Stiftelsen Len-
ken) om undervisning til ungdomsskoler i anledning Holocaustdagen 2021. 

Lærerkurs på Raftohuset. 
Foto: Ingvild Festervoll Melien 
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Frivilliges engasjement og innsats er spesielt viktig i arbeidet med Raftoprisen. Raftostiftelsens pris-
komité består av ni medlemmer og har ansvaret for å vurdere nominasjoner og innstille en kandidat 
til årets Raftopris. Studentgruppen som bidrar til selve organiseringen av Raftoprisarrangementene 
og informasjonsarbeidet rundt dette, bestod i år av 15 studenter. I tillegg var en ekstra gruppe av 
15 frivillige engasjert i praktiske oppgaver under selve g jennomføringen av Raftouken i november. 
Oslogruppen hadde ved utgangen av året rundt 10 aktive medlemmer, og arrangerte blant annet et 
publikumsåpent arrangement i Oslo om årets Raftopris.  

Rafto x NHHS er en studentgruppe basert på Norges Handelshøyskole som har fokus på å øke stu-
dentenes kjennskap til tema knyttet til næringsliv og menneskerettigheter. Gruppen hadde i 2021 
rundt 20 medlemmer, og har produsert podcast-episoder, artikler til studentavisen og organisert ar-
rangementer. De organiserte også kransnedleggelsen ved minneplaketten av Professor Thorolf Rafto 
på NHH under prismottakers besøk, samt et lunsjmøte for NHH-studenter om årets Raftopris. 

Nytt av året var opprettelsen av et alumnus-nettverk for tidligere frivillige i Raftostiftelsen. Nett-
verket er i startfasen og under utvikling, og formålet er å tilrettelegge for en relasjon mellom stif-
telsen og tidligere frivillige. Det ble arrangert en workshop for medlemmer i nettverket på våren, og 
invitert til en samling for alumner under årets Raftouke i Bergen.   

Nye møteplasser for frivillige
Frivilliges engasjement og innsats er viktige bidrag til Raftostiftelsens arbeid. I 2021 har det vokst 
frem flere grupper som har bidratt til å løfte stiftelsens arbeid, spesielt knyttet til Raftoprisen. 

8 Oslogruppen stod bak en panelsamtale 
med årets Raftoprismottakere 
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Kommunikasjonsavdelingen tipser jevnlig norske redaksjoner om saker som angår prismottake-
res situasjon. I 2021 har Raftostiftelsen blant annet hatt uttalelser om militærkuppet i Myan-
mar og arrestasjonen av prismottaker Aung San Suu Kyi, markert oss i debatten om sportsvas-
king og boikott av OL i Beijing og Fotball VM i Quatar.  Raftostiftelsen har også bidratt med 
faglig ekspertise rundt hendelser i Polen og konflikten med EU.  

Raftostiftelsen skriver jevnlig kommentarer og debattinnlegg i norske medier der vi utfordrer 
myndighetene på saker som angår menneskerettighetsforsvareres situasjon. Vi uttaler oss også 
saker knyttet til demokrati- og menneskerettighetsundervisning,  og i 2021 spesielt temaer 
som har omhandlet rasisme og fordommer i skolen. 

Digitale kanaler viktigere 
Pandemi og restriksjoner strakk seg g jennom hele 2021, noe som har g jort at digitale flater 
har blitt viktigere for å synligg jøre våre saker og aktiviteter. Kunng jøringen av Raftoprisen ble 
som i 2020 en egen livesending som ble strømmet på Facebook og på nettsiden. Digitalise-
ringen har bidratt til at våre tidligere fysiske arrangementer knyttet til Raftoprisen når flere og 
har et større internasjonalt publikum.  

Sosiale medier er en viktig kanal for å skape engasjement og synlig jøre arbeidet vi g jør rundt 
Raftprisen, menneskerettighetsforsvarere, frivillighet og undervisning. Vi publiserer appeller 
og brev til myndigheter på nettsidene rafto.no og g jennom månedlige nyhetsbrev.  
I samarbeid med filmprodusent Paul Johannessen har Raftostiftelsen produsert videoer for å 
synligg jøre undervisningstilbudet og for å skape oppmerksomhet om Raftoprisen.  

Synlighet i media og digitale kanaler
I 2021 har Raftostiftelsen satt søkelys på menneskerettighetsforsvareres situasjon g jennom 
uttalelser i media, i sosiale medier og i debattinnlegg. 

9
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Raftostiftelsens formålsparagraf 

Raftostiftelsens formålsparagraf Stiftelsens formål er, i Thorolf Raftos ånd, å arbeide for men-
neskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet. Arbeidet skal 
drives på humanistisk grunnlag uten geografiske avgrensninger for å fremme menneskeverd. 
Raftostiftelsen skal tildele Thorolf Raftos Minnepris (Raftoprisen). Arbeidet til Raftostiftelsen skal 
utføres g jennom oppfølging av Rafto-prisene, undervisningsarbeid og annen formidling.

 
Strategiske hovedmål for Raftostiftelsen

1. Å tildele Raftoprisen til utvalgte menneskerettighetsforkjempere.

2. Raftostiftelsen skal ta aktivt del i kampen for menneskeverdet ved å være en langsiktig  
 samarbeidspartner og støttespiller for Raftoprismottakerne i deres menneskerettighetsar- 
 beid.

3. Raftostiftelsen skal, g jennom undervisning og formidling, fremme kompetanse  
 om og engasjement for demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter.

 
Strategiske hovedmål for Raftostiftelsen

1. Å tildele Raftoprisen til utvalgte menneskerettighetsforkjempere.

2. Raftostiftelsen skal ta aktivt del i kampen for menneskeverdet ved å være en langsiktig 
samarbeidspartner og støttespiller for Raftoprismottakerne i deres menneskerettighetsarbeid.

3. Raftostiftelsen skal, g jennom undervisning og formidling, fremme kompetanse om og   
 engasjement for demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter.

Kjernevirksomheten organiseres under tre aktiviteter:

1. Raftoprisen.

2. Partnerskap for menneskerettigheter.

3. Demokrati- og menneskerettighetsundervisning. 

Støttefunksjonene organiseres under tre områder: 

1. Kommunikasjon. 

2. Organisasjon og frivillighet.

3. Finansiering.

Virksomhetens art10
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Styret 2021 
Styreleder Frode Elgesem  
Nestleder Anders Skjævestad  
Siri Pettersen Strandenes  
Anders Waage Nilsen  
Laila Bokhari  
Lovise Aalen  
Line Alice Ytrehus  
Anne Lise Fimreite  
Iver Ørstavik (ansattes representant)  
Observatør: Henriette Munthe-Kaas  
(styreleder Raftostiftelsens venner) 
Styret har hatt seks styremøter i 2021.  

Administrasjon 2021 
Ansatte i 100 % stilling:  
Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder  
Stig Rasmussen, administrasjonsleder  
Julie Ane Ødegaard Borge, undervisningsleder (til og med 
1.august, deretter rådgiver undervisning) 
Therese Jebsen, seniorrådgiver 
Iver Ørstavik, seniorrådgiver 
Ingrid B. Rosland, prosjektleder Kvinnenettverket  
Bjørnar Dahle, rådgiver undervisning 
Marita Nygård, rådgiver undervisning 
Sunniva Ingholm, prosjektkoordinator (vikariat)  
Liv Unni Stuhaug, prosjektkoordinator (i permisjon t.o.m. 
15.11) 
June Naustdal, administrasjonsmedarbeider 
Kristine Gabrielsen, kommunikasjonsrådgiver  
Nicholas Nord Drange, prosjektmedarbeider t.o.m. 1.4 
Malene Sighaug Bigseth, prosjektmedarbeider f.o.m. 1.6 
Solveig Moldrheim, 20% stilling Dembra-prosjekt t.o.m. 
31.7, deretter undervisningsleder 
 
Raftostiftelsen hadde i løpet av 2021 en person på pro-
sjektkontrakt: Theresa Aarhus, og tre ansatte på timebasis: 
Lene Mortensen, Vilde Mørch Hobæk og Viola Breunig .

Praktikantordning  
Raftostiftelsen etablerte i 2010 en praktikantordning der 
frivillige jobber to dager i uken, normalt i ett år, som en del 
av administrasjonen. Ordningen har i dag fastsatte lærings-
mål og i større grad enn tidligere formalisert oppfølging fra 
stiftelsen. I 2021 er justerte vi ordning til at stillinger ble 
betalt med et stipend på 59000 kr per år, og med ansatt-
goder på linje med øvrige ansatte. 

Praktikanter i 2021 
Tilda Totland Persson, Raftoprisen  
Ylva Helene Schwenke, undervisning  
Vegard Waagbø, undervsining  
Annette Nygard Næss, undervisning  
 
Raftostiftelsens Priskomité 2021 
Leder Line Alice Ytrehus  
Nestleder Johannes Servan 
Eirik Hovden 
Kristine Onarheim 
Ingrid Hoem Sjursen  
Helge Haugland  
Håkon Tveit  
Bheki Dlamini  
Ruth Sofie Hillesund (leder Raftoprisens Studentgruppe) 

Frivillige 
Raftostiftelsen er en ideell organisasjon som i stor grad er 
basert på frivillig arbeid. Ca. 70 personer er aktive  
g jennom ulike verv i styret, priskomiteen, studentgruppen, 
oslogruppen, NHHS X Rafto, eller annet. 

Organisasjon11
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Raftohuset – Stiftelsen Egil Raftos Hus (SERH)  
Raftostiftelsen leier lokaler i Raftohuset –  
Menneskerettighetenes plass 1. Eiendommen eies av 
SERH, som ble opprettet i 1997. Styreleder i SERH er 
Jan Ramstad, og Dag Stiegler er styremedlem.  

Stiftelsen Raftoprisens Fond (Raftofondet) 
Det er et mål at finansieringen av Raftoprisen skjer på 
et selvstendig og fritt grunnlag. Raftofondet ble eta-
blert i 2008, og Fondets formue bygges opp g jennom 
gaveinnskudd fra personer og selskaper. Hovedformålet 
er, g jennom avkastningen fra fondets kapital, å stille til 
disposisjon midler til Raftostiftelsen i forbindelse med 
den årlige utdelingen av Raftoprisen. Midlene kan også 
benyttes til oppfølging av tidligere Raftopriser. Styret i 
Stiftelsen Raftoprisens Fond består av Tom. O. Kleppe-
stø, Alexander Cappelen, Siri Pettersen Strandenes og 
Elin Bull Stokke

Raftostiftelsens Venner  
På våren har venneforeningen drevet undervisnings-
arbeid for ungdom i samarbeid med Raftostiftelsens 
undervisningsavdeling. Venneforeningen har også utført 
dugnad i hagen til Raftohuset, og bidratt med økonomisk 
støtte til stiftelsen.  

Human Rights House Network 
Raftohuset er medlem av Human Rights House Network 
(HRHN), et internasjonalt nettverk av menneske- 
rettighetshus med medlemmer og samarbeidspartnere 
i blant annet Oslo, Moskva, Warszawa, Sarajevo, Minsk, 
Zagreb, Baku og London.  
 
Faglige samarbeidspartnere   
22. juli-senteret, Aalto University Business School, Advokat-
foreningen, Afghan Women’s Network, Ahead for Business 
and Human Rights, Amnesty International, Arbeidsgruppen 
”En ansvarlig sjømatnæring”, Arkivet Freds- og Menneske-
rettighetssenter, Askøy Kommune (Dembra), Bærekraftige 
Liv, Bergen Global, BIFF, Bergen Næringsråd, Byarkitekten 
i Bergen, CEMS Global Alliance in Management Education, 
Centre of Law and Social Transformation, Christian Michel-
sens Institute, Centro Regional de Empresas y Emprendimi-
entos Responsables, Dansk Institut for Menneskerettigheder, 
Den norske Helsingforskomitè, Den Norske Uighurkomite-
en, Det norske menneskerettighetsfond, DNB, DOF ASA, 

Dommerforeningen, Etisk Handel Norge, ELSA Norge, Euro-
pean Associaton of Judges, European Stability Initiative, Equinor, 
Falstadsenteret, Fellesrådet for Afrika, Fe-Male, FN-samban-
det, Forum for Utvikling og Miljø, Fremtiden i våre hender, Free 
Courts Initiative, German Marshall Fund, Grieg Star Shipping, 
HL-senteret, Høgskolen på Vestlandet, Health of Mother Earth 
Foundation, Human Rights House Foundation, Human Rights 
Watch, Human-Etisk Forbund, Impact HUB Bergen, Institute 
for Human Rights and Business, International Commission of 
Jurists, Norway Inventura Judges’ Association Iustitia, Kirkens 
Bymisjon, KOS Justice Defence Committee, Lollipop Films, 
LSE London School of Economics, Magistrats Européens pour 
la Démocratie et les Libertés, Nansensenteret, Narviksenteret, 
NLA Høgskolen, Norwegian School of Economics, NORAD, 
Norges Fiskerihøyskole - Universitetet i Tromsø, Norges 
institusjon for menneskerettigheter, Norges OECD-kontakt-
punkt for ansvarlig næringsliv, Norsk klimastiftelse, One Ocean 
Expedition, OKO.press, Papillion Bergen, PEN Norge, Picture 
Doc Foundation, PRIO Peace Research Institute Oslo, Raoul 
Wallenberg Instituttet, Regnskogfondet, RVTS Vest, Sjømat 
Norge, SOAS University of London, Special Rapporteur on 
the Situation of Human Rights Defenders, Stiftelsen Lenken, 
Støttekomiteen for Vest-Sahara, Support not protect, Sustaina-
ble Shipping Initiative, The European Wergeland Center,, Themis 
Judges Association, UN Global Compact, Ocean Action Plat-
form, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 
Universitetsmuseet UiB, Universitetet i Bergen, University of 
California Berkeley, Political Conflict, Gender and People’s 
Rights Initiative - Center for Race and Gender University of 
New South Wales, Universitetet i Oslo, Urgent Action Fund, 
Utøya AS, Vil Vite-senteret.  

Offentlige støttespillere: 
Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Kunnskapsde-
partementet, Utenriksdepartementet. 

Andre støttespillere:  
Formuesforvaltning, Fritt Ord, Kavlifondet, Kygo, Spare-
banken Vest, Bergenstiftelsen, Netlife, Printer Norge.

Bidragsytere Raftoprisen:   
Den Nationale Scene (DNS), Fana Sparebank, Fotograf 
Hans Jørgen Brun, Godt Brød, Kulturoperatørene, Stu-
dentersamfunnet i Bergen, Universitetsaulen (UiB), Jæger 
Automobil, Sørlandschips AS, Grans Bryggeri, Norges 
Handelshøyskole, Det Hanseatiske Museum  

Samarbeidspartnere 12
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Helse, miljø og sikkerhet

Drift

Daglig leder har hovedansvar for HMS-arbeidet i Rafto-
stiftelsen. Verneombud er Marita Nygård. Oppfølging av 
HMS-saker er delegert til administrasjonsleder.  
HMS-saker tas opp jevnlig i stabsmøter.  

Raftohuset er et gammelt bygg med behov for jevnlig 
utbedring for å opprettholde et godt fysisk arbeidsmiljø. 
I 2021 har vi utredet muligheter for utvidelse av huset og 
utbedring av dagens løsning for universell utforming. 

Styret legger vekt på å ha en god fordeling mellom  
kvinnelige og mannlige medlemmer.  I 2021 hadde styret 
fem kvinner og fire menn, priskomitéen hadde fire kvinner 
og fem menn, blant fulltidsansatte var det ti kvinner og fire 
menn. 

Det har ikke vært skader eller ulykker i tilknytning til 
driften i 2021.  

Totalt sykefravær i forhold til totale arbeidstimer var 2,5 % 
Det er ikke rapportert om jobbrelatert sykefravær.  
Grunnet den pandemien har det i stor grad blitt arbeidet 
fra hjemmekontor.  

Stiftelsen har oppgradert utstyr slik at langvarig arbeid 
hjemmefra har vært mulig for alle. Et flertall av de ansatte 
er organisert i NTL, og Raftostiftelsen er innmeldt i Virke. 
Partene er bundet av Landsoverenskomst for  
Virksomheter, §27.  

Raftostiftelsen forurenser ikke det ytre miljø mer enn det 
som er normalt for tilsvarende virksomhet. 

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og 
balanse for regnskapsåret 2021 et riktig uttrykk for stiftel-
sens stilling og resultatet av virksomheten.  

Driftsinntekter var i 2021 kr. 19 693 988 mot kr. 19 328 
313 i 2020.  

Sum driftskostnader utg jorde kr. 21 830 579 mot kr. 17 
258 429 i 2020.  

Stiftelsens regnskap viser et negativt driftsresultat på kr. 2 
136 591.  

I 2020 hadde stiftelsen et driftsresultat på kr. 2 069 884  

Netto finansposter var kr. 114 377 mot kr. 98 105 i 2020.  

Drift I 2021 hadde stiftelsen dermed et negativt årsresul-
tat på kr. 2 022 214.  

I 2020 hadde stiftelsen et positivt årsresultat på  
kr. 2 167 989.  

Sum g jeld pr. 31.12.2021 utg jorde kr. 2 775 825 mot  
kr. 2 878 612 i 2020.  

Eiendelene utg jorde kr. 8 999 754 mot kr. 11 124 754 i 
2020.  

Stiftelsens grunnkapital er på kr. 300 000. Stiftelsens 
samlet egenkapital var pr. 31.12.2021 kr. 6 223 929  
mot kr. 8 246 143 i 2020. 

14
Resultatet av virksomheten
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Årsregnskap  
Raftostiftelsen 2021

Resultatregnskap  
Balanse 
Noter



Driftsinntekter Note 2021 2020
Annen driftsinntekt 7 19 693 988 19 328 313  
        
Driftskostnader       
Varekostnad   8 056 826  5 687 863
Lønnskostnad 3, 4 10 748 740  8 843 770
Avskrivning 5 178 979  172 247
Annen driftskostnad 3 2 846 034 2 554 549
Sum driftskostnader   21 830 579  17 258 429
         
Driftsresultat   -2 136 591 2 069 884
         
Finansinntekter og finanskostnader        
Annen finansinntekt   157 099  59 356
Nedskrivning/Reversering nedskrivning   0 -65 000
Annen finanskostnad   42 722 26 251
Netto finansposter   114 377 98 105
         
         
Årsresultat   -2 022 214 2 167 989
         
         
Overføringer og disponeringer        
Overføringer annen egenkapital 6 -2 022 214 2 167 989

Resultatregnskap 
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Balanse    (pr. 31. desember 2021)

Anleggsmidler Note 2021 2020    
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 590 420  600 968
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 5 129 440  165 015  
Sum varige driftsmidler   719 860  765 984  
           
Finansielle anleggsmidler          
Investeringer i aksjer og andeler   0  250 000
Sum finansielle anleggsmidler   0  250 000
      
Sum anleggsmidler   719 860 1 015 984  
           
Omløpsmidler          
           
Fordringer          
Kundefordringer   472 885 7 422  
Andre fordringer   96 362  223 120
Sum fordringer   569 247  230 542  
           
Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 7 710 647  9 878 228

Sum omløpsmidler   8 279 894 10 108 771

Sum eiendeler   8 999 754 11 124 754  
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Egenkapital Note  2021 2020   
Innskutt egenkapital  
Grunnkapital 6 300 000 300 000 
Sum innskutt egenkapital  300 000 300 000  

Opptjent egenkapital       
Annen egenkapital 6 5 923 929 7 946 143
Sum opptjent egenkapital   5 923 929 7 946 143

Sum egenkapital   6 223 929  8 246 143

Gjeld
Kortsiktig gjeld 
Leverandørg jeld   1 001 113 1 492 709
Skyldige offentlige avgifter 2 754 087 595 900 
Annen kortsiktig g jeld 8 1 020 625  790 003
Sum kortsiktig g jeld   2 775 825  2 878 612

Sum g jeld   2 775 825  2 878 612

Sum egenkapital og g jeld   8 999 754 11 124 754

Bergen, 31. desember 2021 / 9. mars 2022

Digitalt signert

Frode Elgesem, styrets leder 
Anders Skjævestad, nestleder
Lovise Aalen, styremedlem 
Anne Lise Fimreite, styremedlem 
Siri Pettersen Strandenes, styremedlem 
Anders Waage Nilsen, styremedlem 
Laila Bokhari, styremedlem 
Line Alice Ytrehus, styremedlem 
Iver Ørstavik, styremedlem 
Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder                     
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Noter 
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. 

Inntekter 
Inntekter består av tilskudd, gaver, støttemedlemskap og leieinntekter. Driftstilskudd og gaver inntektsføres i 
takt med forbruk av midlene. Investeringstilskudd resultatføres i takt med avskrivingene av investeringen.  
Leieinntekter inntektsføres i takt med den perioden ytelsen vedrører.

Klassifisering og vurdering av balanseposter  
Omløpsmidler og kortsiktig g jeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig g jeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig g jeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig g jeld balan-
seføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.   

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap g jøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Skatter 
Stiftelsen driver ikke skattepliktig virksomhet.

 
Note 2 -  Bankinnskudd 
Bundne skattetrekksmidler i 2020 utg jør 375 541 

Innestående på skattetrekkskonto er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr 31.12. 

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtg jørelse til revisor

Lønnskostnader          2021       2021
Lønninger          8 479 504            6 862 709
Arbeidsgiveravgift          1 300 522               1 016 741
Pensjonskostnader                511 201                472 786
Andre ytelser                457 511                491 534
Sum                         10 748 740            8 843 770
       
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 15 årsverk.
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Ytelser til ledende personer 
Daglig leder lønn  811 037   

Annen godtg jørelse   16 213

 

Daglig leder inngår i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning.

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtg jørelse til styret i 2021. 

Godtg jørelse til revisor er fordelt på følgende:  2021 

Ordinær revisjon   52 915

Attestasjonstjenester   19 219

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.  

Note 4 - Pensjoner 
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Innskudd i pensjonsordningen  
kostnadsføres løpende. 
 
Note 5 - Varige driftsmidler 
 

Anskaffelseskost 01.01. 1 571 514 497 825 2 069 339

Tilganger 34 358 0 34 358

Annlegg under utførelse 98 497 0 98 497

Anskaffelseskost 31.12. 1 704 369 497 825 2 202 194

       

Akk.avskrivning 31.12. -1 113 948 -368 385 -1 482 333

Balanseført pr. 31.12. 590 421 129 440 719 861

       

Årets avskrivninger 143 403 35 576 178 979

           

Avskrivningsplan Lineær  Lineær

  3 til 7 år  3 til 5 år       

Oppført beløp knyttet til tomter, bygninger og annen fast eiendom vedrører aktiverte påkostninger i  
forbindelse med bygging av innlevelsesrom i kjelleren på Egil Raftos Hus og andre utbedringer på Egil Raftos 
Hus.

Bygningsmessig 
inventar

SumDriftsløsøre,  
inventar,  

verktøy mm.
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Note 6 - Egenkapital

   Annen  
 Grunnkapital egenkapital Sum

Egenkapital 01.01.2021 300 000 7 946 143 8 246 143

Årsresultat 0 -2 022 214 -2 022 214

Egenkapital 31.12.2021 300 000 5 923 929 6 223 929

       

       
Note 7 - Offentlige tilskudd

               2021         2020

Kompetanse Norge (Kunnskapsdepartementet)  5 742 000 5 564 000

Utenriksdepartementet         9 000 000 8 500 000

Utdanningsdirektoratet  879 180  1 254 150

Bergen kommune  1 253 000 1 202 900

Vestland Fylkeskommune  450 000    400 000

Sum      17 324 180           16 921 050
 

Stiftelsens tilskudd består av driftstilskudd fra ulike aktører, både offentlige og private.
Av offentlige tilskudd mottar stiftelsen tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet,  
Utdanningsdirektoratet, Vestland Fylkeskommune og Bergen kommune.

Note 8 - Annen kortsiktig g jeld

  2021 2020

Periodisert tilskudd   0 0

Skyldig lønn og feriepenger   888 480  724 840

Påløpte kostnader  132 146 65 163

Sum  1 020 626 790 003
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