Rekordstort
strømforbruk
■■ Aldri før har nordmenns
strømforbruk vært høyere,
melder Statistisk sentral
byrå. Det norske strømfor
bruket i fjor for husholdnin
ger var på 91,2 TWh. Det
er 7,7 prosent høyere enn
i 2009. Også elektrisitets
forbruket i kraftintensiv in
dustri steg i fjor, 7,4 prosent
høyere enn i 2009.
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Ønsker svar:
Venstreleder Trine Skei
Grande

Grande
vil ha
alkohol
debatt

Venstres leder Trine Skei
Grande tror det er uenighet
i regjeringen om gårdssalg
av alkohol. I morgendagens
spørretime tar hun derfor opp
landbruksministeren uttalel
ser om at slikt salg bør tillates.
Hun vil vite om helse- og
omsorgsminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen (Ap) er enig
med landbruksminister Lars
Peder Brekk (Sp) i at bøn
dene skal kunne drive salg av
egne alkoholholdige drikke
varer som er sterkere enn 4,7
prosent. Strøm-Erichsen har
tidligere tatt avstand fra slikt
salg.

vil ha moskus
■■ Svenskene vil gjerne ha over
ført litt av den rekordstore mos
kusbestanden på Dovrefjell.
Stefan Mörtberg, prosjektleder i
«Rädda myskoxarna» sier til NRK
at de ønsker at dyrene kan over
føres til Femundsmarka, der det i
dag er en liten flokk med moskus.
Men seniorrådgiver Erik Lund i
Direktoratet for naturforvaltning
sier at de ikke forhandler med pri
vate initiativ.
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Moskus på Dovre

– Gutter bør
ta hpv-vaksine
■■ – Også gutter bør ta hpvvaksinen. Det mener flere
professorer etter å ha sett en
ny internasjonal studie. Studi
en bekrefter at hpv-vaksinen
mot livmorskreft også har ef
fekt på menn. Vaksinen kan
ifølge studien også hindre an
dre krefttyper og kjønnsvor
ter som er forårsaket av viru
set.
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Utvider
siktelse
■■ Politiet har utvidet siktel
sen mot overlegen fra Hed
mark som er siktet for sek
suelle overgrep. Politiet me
ner at legen har presset 19
menn for to millioner kro
ner, melder NRK. Den 38
år gamle legen er siktet for
utpressing, trusler og sek
suelt krenkende oppførsel
mot unge jenter. 
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Vil fjerne prosenttall
Turid Sylte
turid.sylte@vl.no

22 310 380

Tunge aktører
innen innsamling
mener godkjentstempel uten
prosenttall er langt
bedre.
Leder for en arbeidsgruppe i
Norges Innsamlingsråd, Bernt
G. Apeland, mener mange sov
i timen da loven om Innsam
lingsregisteret ble vedtatt. Ape
land var en av mange som roste
hensikten med loven, men som
mener praksis ikke har blitt slik
meningen var.
– I dag har vi Innsamlingsre
gisteret 1.0. Snart har vi Inn
samlingsregisteret 2.0, sier Ape
land, som også er kommunika
sjonssjef i Norges Røde Kors.

Omfavner Brekk. Venstre
omfavner Brekks utspill tid
ligere denne måneden der
han varsler at det vil bli en ny
runde i regjeringen om fritt
gårdssalg av alkohol.
– Dette er ikke en trussel
mot norsk alkoholpolitikk.
Det handler om fremtiden til
norske bygder og det har Sen
terpartiet og Brekk forstått,
men det har så langt ikke hel
seministeren og Arbeiderpar
tiet, sier Skei Grande.

Feil bilde. Apelands arbeids
gruppe vil ha bort innsamlings
prosenten. Dette tallet ligger
ute på nettsidene til Innsam
lingskontrollen og skal gi et
bilde av hvor mye av de inn
samlede pengene som går bort
til utgifter for å skaffe midlene.
– For mange organisasjoner
blir det viktigere å ha en høy
innsamlingsprosent enn å gjøre
det som er best for formålet, ad
varer Apeland, som ga innspill
til kulturdepartementet i går.

Monopolet i fare. Venstre har
tidligere foreslått fritt gårds
salg av egenprodusert alkohol,
men har ikke fått regjerings
partienes støtte.
Da saken ble behandlet,
skrev helseministeren til hel
se- og omsorgskomiteen «jeg
er av den oppfatning at alko
holholdig drikk som innehol
der mer enn 4,7 prosent alko
hol kun bør selges på Vinmo
nopolet»
Helseministeren skrev også
at fritt gårdssalg kan sette hele
monopolordningen i fare.
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Langsiktig. Apeland viser til de
tre organisasjonene han kaller
best på innsamling: SOS bar
nebyer, Plan Norge og Redd
Barna. Apeland mener sukses
sen deres skyldes at de har job
bet med fadderprogrammer og
rekruttering av faste givere i
mange år.
– Hvis du skal gjøre dette,
koster det mye penger i starten,
og det vil ikke se pent ut på inn
samlingsprosenten. I Røde Kors
bruker vi nå ikke én krone på
medlemsrekruttering, fordi det
vil svekke vår innsamlingspro
sent for mye, forklarer Apeland.

På en konferanse i går fikk politisk rådgiver i Kulturdepartementet, Roger Solheim (Ap), råd om å
rette mer oppmerksomhet mot innsamlere utenfor innsamlingsregisteret, blant annet fra Birgitte
Brekke, generalsekretær for paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge.
Foto: Turid Sylte
Han advarer også mot at inn
samlingsprosenten trekker opp
merksomheten til den interne
rangeringen i registeret, i ste
det for til useriøse organisasjo
ner utenfor. Arbeidsgruppa ber
departementet gi Innsamlings
kontrollen i oppgave å sjekke or
ganisasjoner utenfor.
– Det er kun media som gra
ver opp og henger ut de use
riøse. Da synes jeg ikke vi har
kommet langt nok, sier Apeland.

Ønsker klarere regler. Birgitte
Brekke, generalsekretær i pa
raplyorganisasjonen Frivillig
het Norge, ønsker også et god
kjent-stempel som bygger på
flere krav. Brekke påpeker at
retningslinjene for hvordan inn
samlingsprosenten skal regnes
ut er for uklare, og at det svek
ker tilliten til hele prosenten.
Brekke påpeker også at merket
til Innsamlingskontrollen, IKmerket, er for dårlig kjent.
Frivillighet Norge ønsker også
at Innsamlingskontrollen retter
oppmerksomheten mer mot or

registeret
Lov om registrering av innsamlinger ble vedtatt i 2007
og Innsamlingsregisteret opprettet i 2009.
Registeret skal «medvirke til
at midler som gis til innsamlinger i størst mulig grad gir
overskudd til beste for det
oppgitte formål med innsamlingen».
83 organisasjoner er medlem
av registeret, som drives av
Innsamlingskontrollen.

ganisasjoner som ikke er med
lemmer, fordi det er der «det
er størst sjanse for å finne juk
semakerne».

Formålsprosenten. Øystein

Eriksen Søreide i Unicef adva
rer mot å fjerne innsamlings
prosenten.
– Det vil oppleves negativt,
ikke minst i pressen. Da vil pres
sen selv regne ut disse tallene.
Det blir som å prøve å putte
tannkremen tilbake på tuben,

sier han.
Elsie Tjeransen fra revisjons
byrået Deloitte understreker at
da hun var med på å lage regn
skapsstandarden som Innsam
lingskontrollens medlemmer
skal følge, var det formålspro
senten som skulle oppgis. For
målsprosenten viser hvor mye av
organisasjonens utgifter som går
til det oppgitte formålet.
– Vi så at innsamlingsprosen
ten vil gå opp og ned ut fra når
det er naturkatastrofer og an
dre utgifter som varierer. Dess
uten kan man ha en kjempeflott
innsamlingsprosent uten at en
krone går til formålet, sier Tje
ransen.

Tar med innspillene. Roger Sol
heim (Ap), politisk rådgiver for
kulturminister Anniken Huit
feldt, sier at departementet vil
jobbe med innspillene framover.
Han sier at det kan bli aktu
elt å pålegge Innsamlingsregis
teret å undersøke organisasjo
ner som ikke er medlemmer av
registeret.
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