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Sparebankstiftelsen Hedmark ga 47.9 millioner kroner til 

Hedmarkssamfunnet i 2017 

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark vedtok i 2017 gavemidler for 47,9 millioner kroner 

fordelt på 127 gavemottakere. Stiftelsen har gitt gaver innen kategoriene: idrett og 

friluftsliv, kultur og samfunn, kunnskap, humanitære formål, samt næringsutvikling og 

entreprenørskap. Enkeltbeløpene varierer fra 10.000 kroner til hele 16,1 millioner.  

 

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom 

over 170 års bankdrift i fylket, totalt rundt 7 milliarder kroner. Den største andelen av 

midlene ligger i eierskapet i SpareBank 1 Østlandet - hvor stiftelsen er klart største 

eier.  

 

-- Det er utbytte fra SpareBank 1 Østlandet som danner grunnlaget for gavene, og dette 

forventes å øke. Banken drives godt, og det nyter Hedmarkssamfunnet godt av, sier Tore-

Anstein Dobloug som er direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.  

 

-- Stiftelsen har økonomiske muskler til å gjøre en forskjell i Hedmark og det er spesielt 

innenfor kunnskap, næringsutvikling og entreprenørskap at dette vil merkes i årene 

fremover, fortsetter Dobloug.  

 

I desember 2017 ble det kjent at Sparebankstiftelsen Hedmark gir inntil 54,3 millioner 

kroner til høyere utdanning i Innlandet over en treårsperiode. Det har også blitt gitt 

betydelige gaver til næringsutvikling og entreprenørskap. Blant annet har Ungt 

Entreprenørskap fått en øremerket gave til Kongsvingerregionen for å motivere unge til å 

starte egen virksomhet.  

 

Bredt spekter av gaver 

Leder for samfunn og gaver, Kristin Vitsø Bjørnstad, forteller at pågangen har vært stor og 

at totalt 239 søknader ble behandlet i 2017, hvorav 127 fikk gave.  
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-- Det ble søkt om gaver for 88 millioner kroner, og 47,9 millioner ble fordelt. Den 

største kategorien ble kunnskap med 20,1 millioner, etterfulgt av «kultur og samfunn» og 

«idrett og friluftsliv», sier Vitsø Bjørnstad og legger til:  

 

-- Søknadene preges jevnt over av høy kvalitet. Det skjer mye spennende i Hedmark og 

frivilligheten står sterkt - engasjementet rundt i fylket er imponerende. Enten det handler 

om ny løypemaskin, matkultursenter for barn, ungdomsbedrifter, ny idrettshall, eller å 

skape en minnerik julaften for ensomme – så er frivilligheten fundamentet i aktiviteten.  

 

    

Ønsker redaksjonen kontakt med noen av gavemottakerne ta gjerne kontakt med Michael Oreld i 

Stiftelsen på epost: mo@sbsh.no eller mobil: 95178007.  

 

Den fullstendig gavelisten finner dere på Stiftelsens nettsider: 

http://sparebankstiftelsenhedmark.no/tidligere-tildelinger/ 

 

 

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  

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse forvalter den kapitalen som er bygget opp i 

tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 170 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. I 2017 ga stiftelsen gaver for 

rundt 47,9 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, kunnskap, 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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