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Gaverekord fra Sparebankstiftelsen Hedmark 
  
 
Aldri tidligere har Sparebankstiftelsen Hedmark delt ut så store 
gavemidler som i 2020. 124 millioner kroner gikk til å støtte over 
570 prosjekter rundt i Hedmark. Gavene beløp seg fra 3000 kroner til 
25 millioner kroner.  
 
- 2020 ble et spesielt år og for Sparebankstiftelsen Hedmark var det 
viktigere enn noe gang å opprettholde høy aktivitet – og det har vi 
klart med en rekordhøy gavetildeling, sier Tore Anstein Dobloug som 
er daglig leder i Sparebankstiftelsen Hedmark.  
 
Det var spesielt satsingene innenfor forskning og utdanning og 
ambisjonene om et universitet i regionen som løftet gavebeløpet i 
2020.  
 
Høgskolen i Innlandet fikk 25 millioner kroner til ytterligere 
faglige satsinger på høgskolens phd-utdanninger. Gaven er på totalt 
100 millioner kroner og strekker seg over fire år. I tillegg ble det 
i 2020 bevilget en gave på 25 millioner til Handelshøgskolen i 
Innlandet til finansiering av forskningsprogrammet REDINN, som er et 
internasjonalt forskningsprosjekt rettet mot innovasjon og regional 
utvikling. Høgskolestiftelsen i Kongsvinger fikk også en gave på 20 
millioner kroner til etablering av et forskningssenter.    
 
- Stiftelsen vil også fremover støtte forskning, utdanning og 
kunnskap i Hedmark med betydelige beløp. Det er med økt satsing på 
kunnskap regionen vil løfte seg mot en utvikling som fremmer 
innovasjon, som igjen gir fremtidige arbeidsplasser, sier Dobloug.    
 
Millioner til frivilligheten 
 
Sparebankstiftelsen Hedmark ga 30 millioner kroner til prosjekter 
innen idrett og friluftsliv. Innen kultur og samfunn ble det delt ut 
over 18 millioner kroner i gaver.   
 
Det største enkeltprosjektet innen idrett og friluftsliv var 
Dagsturhyttene som skal bygges rundt i Hedmark – en i hver kommune, 
for å gi hedmarkinger kortreiste turmål. Innen kulturfeltet var den 
største gaven en talentsatsning i regionen sammen med Talent Norge 
hvor kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram. 
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- Det er mange små og store prosjekter som har fått støtte fra 
Stiftelsen, forteller leder for samfunn og gaver i Stiftelsen, 
Kristin Vitsø Bjørnstad, og legger til:  
 
- Om man ser på gavelisten så er det en god spredning, alt fra 
utvikling av motorcrossbane, bygging av skatebowl, beredskapsutstyr, 
teateroppsetninger, bygging av turstier til koding i skolen.   
 
Mange prosjekter preget av pandemien  
 
Koronasituasjonen har imidlertid påvirket frivilligheten i betydelig 
grad i 2020. 
 
- 2020 viste tydelig at lag og foreninger har hatt betydelig 
bortfall av inntekter på grunn av koronasituasjonen. I normale tider 
skulle disse inntektene drive aktivitetene, men vi så at konserter, 
festivaler, spel, oppsetninger, turneringer og dugnader ble avlyst 
på løpende bånd utover året, sier Kristin Vitsø Bjørnstad.  
 
Staten kom utover sommeren med pakker som for mange lag og 
foreninger dekket rundt 70 prosent av tapene innen idretten og 
kulturen, men pakkene traff ikke alle og det var fortsatt betydelige 
tap. Stiftelsen ønsket å demme opp for de uheldige konsekvensene av 
pandemien på flere fronter:  
   
Ved de ordinære gaverundene ble det tildelt langt flere gaver som 
aktivitetsstøtte enn tidligere gaverunder - i et forsøk på å holde 
frivilligheten i gang også i krevende tider.    
 
Stiftelsen gikk også tidlig ut med informasjon om at vi vedstår 
tidligere gaver selv om arrangementer blir avlyst eller flyttet - og 
at vi med gaven kan dekke allerede påløpte kostnader ved et avlyst 
arrangement.    
 
- Stiftelsen etablerte også et koronafond på 10 millioner kroner. 
Det er tydelig at det var et stort behov her, for til dette fondet 
kom det inn nærmere 180 søknader og det ble gitt støtte på tilsammen 
4,25 millioner kroner i 2020, sier Vitsø Bjørnstad og legger til:  
 
- Det har også vært mulig å søke om støtte fra fondet utover i 2021, 
men vi ser at de fleste lag og foreninger med prosjekter sikter seg 
inn mot søknadsfristen som er 1. april.   
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PS: Fristen for å søke om midler fra Stiftelsen er 1. April. 
Søknadsskjema og mer informasjon om mulighetene finner man her: 
sbsh.no.  
 
 
 
Ønsker redaksjonen kontakt med noen av gavemottakerne ta gjerne 
kontakt med Michael Oreld i Stiftelsen på epost: mo@sbsh.no eller 
mobil: 95178007.  
 
 
For kommentarer fra Stiftelsen ta kontakt med:  
 
Daglig leder 
Tore Anstein Dobloug 
+47 480 93 175 
tad@sbsh.no   
 
Leder for samfunn og gaver 
Kristin Vitsø Bjørnstad 
+47 907 13 701 
kvb@sbsh.no 
 
Om Sparebankstiftelsen Hedmark  
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget 
opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 175 års bankvirksomhet i 
fylket. Stiftelsen er den største eieren i Sparebanken 1 Østlandet 
og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken, deles hvert 
år ut som gaver til Hedmarksamfunnet. Siden 2017 har Stiftelsen gitt 
gaver for over 330 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, 
utdanning, næringsutvikling og humanitært arbeid i Hedmark. Totalt 
forvalter Stiftelsen nærmere 9 milliarder kroner, noe som gjør den 
til en av landets største stiftelser. 
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