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Pressemelding          14.12. 2017 

 

Sparebankstiftelsen Hedmark styrker høgskolesatsingen i Kongsvinger med 
12 millioner  
 

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har vedtatt en gaveramme på inntil 12 millioner kroner over 3 
år til høgskolesatsingen i Kongsvingerregionen.  

Styreleder i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, Einar Olav Skogholt er svært glad for vedtaket: 

- Det var med store glede vi mottok budskapet i et møte med Sparebankstiftelsen Hedmark 
tidligere denne uka. Vi ble svært overrasket og utrolig glade for gaven til Høgskolestiftelsen. Vi 
takker ledelsen og styret i Sparebankstiftelsen Hedmark hjerteligst for denne gaven og støtten til 
vårt viktige arbeid. De har merket seg vår offensive satsing for å utvide tilbudene og etablere en 
permanent Høgskole i Kongsvinger. At Sparebankstiftelsen Hedmark legger stor vekt på at 
satsingen skal være i tråd regionen og næringslivets behov passer godt sammen med vår strategi, 
sier Skogholt 

Daglig leder Vegard Herlyng mener at dette er et velkomment, viktig og kanskje avgjørende bidrag 
for å lykkes med målet om å etablere Kongsvinger som høgskoleby:  

- Vi gleder oss enormt til å forvalte disse midlene til det beste for høgskolesatsingen i regionen, 
sier Herlyng. 

Et felles løft for Kongsvingerregionen  
At Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar i denne størrelsesorden vil løfte hele satsingen på Høgskole i 
Kongsvingerregionen. Sammen med midler fra Hedmark fylkeskommune og kommunene i regionen 
gir dette oss muligheter vi aldri før har hatt. I tillegg har vi sammen med næringslivet og Høgskolen i 
Innlandet satt i gang svært spennende prosesser med utvikling av unike fremtidsrettede studier.  

- Fagmiljøene knyttet til disse studiene skal være med å løfte Kongsvingerregionen og Innlandet, 
sier Vegard Herlyng. 

Gaven bevilges over tre år hvorav 4 millioner i 2018. Stiftelsens mål er å gi støtte i hele den aktuelle 
perioden, men det forutsetter at nærmere definerte milepeler nås underveis. Stiftelsen vil gå i dialog 
med Høgskolestiftelsen og lokalt næringsliv for å sikre at midlene går til relevante og prioriterte 
studier for regionen.  

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har også vedtatt en gaveramme på inntil 42,3 millioner kroner 
over 3 år til Høgskolen i Innlandet for å bidra til at målet om å bli universitet nås innen 2020. Samlet 
gir dette en ramme på inntil 54,3 millioner kroner til høyere utdanning. 

Leder for Gave og Samfunn i Sparebankstiftelsen Hedmark, Kristin Vitsø Bjørnstad, sier at Stiftelsens 
formål er å bidra til vekst og utvikling i Hedmark:  
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- Fylket er fortsatt blant landets svakeste på høyere utdanning.  Kompetanse er en nødvendig 
betingelse for å skape en positiv utvikling. Vårt mål med disse gavene er å bidra til et 
kompetanseløft for hele fylket, sier Bjørnstad.      

 

Kontakt:  
Sparebankstiftelsen Hedmark: 

Kontakt:  
Høgskolesenteret i Kongsvinger: 

 
Direktør Tore Anstein Dobloug 
Mob: +47 480 93 175 
e-post: tad@sbhs.no 
 

 
Styreleder Einar Olav Skogholt 
Mob: +47 95 70 27 74 
e-post: olaskogh@online.no 

Leder for Gaver og Samfunn 
Kristin Vitsø Bjørnstad 
Mob: +47 907 13 701 
e-post: kvb@sbhs.no 
 

Daglig leder Vegard Herlyng 
Mob: +47 90 17 58 87  
e-post: vegard.herlyng@inn.no 
 

 

Fakta om Sparebankstiftelsen Hedmark 

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken 
Hedmark gjennom 170 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største eieren i SpareBank 1 
Østlandet og en del av utbyttet som stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til 
hedmarksamfunnet. I 2017 har Stiftelsen bevilget gaver for over 48 millioner kroner til idrett, 
friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og humanitært arbeid. Totalt forvalter stiftelsen rundt 7 
milliarder kroner, noe som gjør den til en av landets største finansstiftelser. 
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