
 
 

 

 

 

 

 

Styrets årsberetning 2021   

Indias Barn ble stiftet i 1991 og er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre skolegang og utdanning 

for fattige barn i India gjennom et fjernadopsjonsprogram. I tillegg arbeid vi med å utvikle 

bærekraftige lokalsamfunn gjennom ulike prosjekter for å hjelpe folk ut av fattigdom. Arbeidet er 

forankret i bærekraftsmålene, som for eksempel mål 4 (god utdanning), mål 5 (likestilling mellom 

kjønn), må 6 (rent vann og gode sanitærforhold) og mål 17 (samarbeid for å nå målene) for å nevne 

noen.  

I 2021 lå hovedkontoret til Indias Barn i Kolstadgata 1 på Tøyen Oslo. Vårt fjernadopsjonsprogram er i 

samarbeid med organisasjonen Children’s Future India (CFI) som har hovedkontor i Pen, Raigad, i 

delstaten Maharashtra i India. 

Stiftelsen finansieres i hovedsak av private gaver fra faste givere. Ved årsskiftet hadde vi 2 148 

faddere som betalte for 2 368 fadderskap. Totalt dekket Indias Barn skolegang for 2 668 skolebarn 

(per 31.12.2021). I tillegg støttet vi 536 barn med begrensede tilskudd, samt 61 studenter gjennom 

Fondet for høyere utdanning. I tillegg til faste gaver gir enkeltpersoner og virksomheter øremerkede 

midler til prosjekter. Fra det offentlige mottok Indias Barn momskompensasjon i 2021. 

Styrets arbeid og sammensetning 

Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 24 saker i løpet av 2021. 
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Styrets arbeid 

Styret har hatt som mål å holde kostnadene nede, både i Norge og i India.  Frafall av eksisterende 

faddere og rekruttering av nye faddere har vært og er prioriterte oppgaver. I 2021 fikk Indias Barn 89 

nye faddere, mot 75 i 2020. Samtidig meldte 159 seg ut i 2021, mot 163 i 2020. Hovedgrunnen til 

utmeldinger var at faddere ikke ønsker nytt barn da barn av naturlige årsaker gikk ut av programmet. 

Indias Barn har imidlertid også opplevd en del utmeldinger av faddere som følge av vanskelig 

økonomisk situasjon grunnet koronapandemien eller andre årsaker. 

Indias Barn har begrensede midler til markedsføring, men har investert litt i annonser i sosiale 

medier. Det ble også blitt brukt et lite beløp på trykte medier.   

Styret og ledelsen i Norge har vært i tett kontakt med vår partner Children’s Future India gjennom 

hele 2021. Samarbeidet mellom partene fungerer godt og er preget av tillit og åpen kommunikasjon.  



 
 

 

På grunn av koronapandemien reiste ikke styreleder og daglig leder til India i 2021. Programarbeidet 

og prosjekter ble fulgt opp av CFI i tett dialog med Indias Barn. Avtalen med CFI ble videreført og gir 

trygghet for begge parter i det videre arbeidet. Styret mener derimot at det er essensielt at noen fra  

 

administrasjonen eller styret reiser til India for å følge opp programarbeidet og pengebruken, og 

ønsker at jevnlige reiser til India gjennomføres dersom det praktisk lar seg gjøre.   

Fadderbladets redaktør reiste heller ikke til India i 2021, grunnet koronapandemien og 

reiserestriksjoner.   

Fadderbidraget har vært på 250 per måned i 2021. I dag tilbyr Indias Barn betaling gjennom 

avtalegiro, Vipps og tilsendt giro i posten.  

Fortsatt drift og framtidsutsikter 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne 

forutsetningen.  

Økonomisk situasjon 

Det er styrets oppfatning at det framlagte årsregnskapet gir tilfredsstillende informasjon for å 

bedømme stiftelsens stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt 

som påvirker dette. 

I 2021 hadde Indias Barn totale inntekter kr 7 988 315, som er 0,72 % mindre enn i 2020. 

Reduksjonen skyldes hovedsakelig en reduksjon i kontingentbetaling fra faddere. Fra det offentlige 

mottok Indias Barn momskompensasjon samt noen midler øremerket plastrydding i 2021. 

I 2021 har stiftelsen brukt kr 4 564 720 på formålsaktiviteter, hvorav kr 4 080 207 er midler overført 

til India, mens kr 484 514 er brukt på informasjons- og programarbeid i Norge. 

Kostnadene i India har vært redusert grunnet redusert aktivitet som følge av nedstenging og 

restriksjoner knyttet til koronapandemien. De fleste av våre ekstraaktiviteter som workshops, 

konkurranser og kurs, samt ekstraundervisning i matematikk og engelsk, har ikke kunnet 

gjennomføres. Vi har, i den grad det har vært mulig, arrangert ekstraundervisning i våre lokaler i Pen.   



Stiftelsen gikk med et overskudd på kr 1 817 172. Beløpet er tilført formålskapitalen i sin helhet. 

Styret vil vurdere behovet for investeringer i India og i Norge fremover for å sikre en solid økonomi 

og programaktiviteter.  

Eiendeler i India 

Indias Barn har gjennom sin kontrakt med partnerorganisasjonen Children’s Future India, eierskap til 

fast eiendom og løsøre i India. Fast eiendom omfatter en kontorbygning i Pen, som huser 

hovedkontoret til CFI, samt en tomt innkjøpt i 2018. Tomten ble finansiert med midler fra salg av 

kontorbygningen i Pune. Tomten ble innkjøpt med formål å utvikle et læringssenter for barn og 

ungdom for å utvikle ferdigheter som øker deres tilgang til arbeidsmarkedet. Eiendeler som 

klassifiseres som løsøre omfatter blant annet biler, motorsykler, PC og annet kontorutstyr. Alle 

eiendelene presenteres og verdsettes i regnskapet til CFI. 

Programarbeid 

Utdanning er fortsatt grunnsteinen i programmet, med støtte til også høyere eller yrkesutdanning for 

de som har evner og motivasjon til dette.  

I 2021 har skoler og universitet i stor grad holdt stengt grunnet pandemien. For mange har det vært 

utfordrende å følge undervisningen på nett, på grunn av mangel på mobiltelefoner og internett. 

Indias Barn har støttet flere studenter med innkjøp av mobildata og studiemateriell for 

hjemmestudier. Videre har nedstenging av lokal transport gjort det vanskelig for mange yrkeselever å 

følge undervisningen og gjennomføre praksisundervisningen.  Men på grunn av generøse gaver fra 

Norge har elever kunnet få hjelp til å gjennomføre 10. og 12. klasse, som er de viktigste akademiske 

årene i den indiske lærerplanen. Alle fadderbarna (dvs. 100 %) bestod til om med skoleprøvene til 

tross for koronasituasjonen.  

Arbeidsmiljø og ansatte 

Per 31.12.21 besto sekretariatet av to faste ansatte og en midlertidig ansatt i en liten prosentstilling. 

Indas Barn byttet daglig leder i 2021. Tidligere daglig leder sluttet 31. september og ny daglig leder 

begynte 1. desember. Indias Barn var uten daglig leder i to måneder. Sykefraværet var også høyere 



 
 

 

enn tidligere år da en ansatt var sykemeldt i noen måneder i 2021. Som følge av koronasituasjonen 

har de ansatte jobbet delvis hjemmefra og delvis fra kontoret.  

 

Likestilling 

Indias Barn etterstreber kjønnsmessig balanse, selv om dette kan være vanskelig å få til med en liten 

stab og et lite styre. I sekretariatet var det ved slutten av 2021 en kvinne og en mann.  Styret hadde 5 

kvinner og ingen menn.  

Miljørapportering 

Den største miljøpåvirkningen skjer gjennom reisevirksomhet. Stiftelsen etterstreber mest mulig 

miljøvennlige reisemåter og innkjøp. I 2021 ble noen styremøter gjennomført digitalt og noen fysisk.  

Indias Barn har gjort flere grep gjennom vår samarbeidspartner i India for å redusere plastbruk og 

bidrar til plastgjenvinning gjennom to plastmottak i Raigad. Sekretariatet i Oslo har et godt 

innarbeidet system med søppelgjenvinning. Indias Barn etterstreber å bli mindre avhengig av papir 

som lagringsmedium. Fadderbladet ble sendt ut per post. Vi arbeider også med å få flest mulig 

faddere over på avtalegiro, noe som sparer både penger og miljø. 

 

Oslo, 30.04.2022  

 


