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Overskudd til å dele

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere  

Sparebanken Hedmark igjennom 175 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 hedmarkssamfunnet. I 2019 har Stiftelsen gitt gaver for 

nærmere 61 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, humanitært arbeid og kunn

skapsutvikling. Totalt forvaltet Stiftelsen ved utgangen av 2019 rundt 7,5 milliarder 

kroner, og er den tredje største av landets sparebankstiftelser.

Sparebankstiftelsen Hedmark skal gjennom sitt strategiske eierskap i banken og gave

virksomheten bidra til å utvikle regionen til beste for både innbyggere og næringsliv.
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Om Sparebankstiftelsen Hedmark

Etablering av Stiftelsen

Sparebankene har helt fra sin opprinnelse hatt en sentral rolle i utviklingen 

av norske lokalsamfunn. Formålet til de første sparebankene var å bidra til 

sparing blant ubemidlede. De første bygdesparebankene i Norge ble opprettet  

i 1833 og ble organisert som allmennyttige stiftelser. 

Tidligere Sparebanken Hedmark har sine røtter i lokale sparebanker som ble 

etablert i Hedmark fra 1845. Midler fra lokale kornmagasin, allmenninger,  

kommuner og privatpersoner var grunnlaget for de første sparebankene her. 

Gjennom sammenslutning av 22 lokale sparebanker og kjøpet av Bank 1 Oslo 

Akershus AS har banken utviklet seg til å bli regionens største kapitalkilde 

med hovedsete i Hamar. Banken tok 1. april 2017 navnet SpareBank 1 Østlandet.

Sparebankstiftelsen Hedmark ble etablert 29. oktober 2015 som et ledd i å til

rettelegge for en børsnotering av banken. Banken ble børsnotert 13. juni 2017 

ved at Stiftelsen solgte seg ned fra 75 prosent eierskap til 54,7 prosent. 

Etter en større emisjon i banken høsten 2018 hadde Sparebankstiftelsen Hedmark 

pr 31.12.2019 en eierandel i banken på 52,15 prosent.

Sparebankstiftelsen Hedmark er en av Norges største allmennyttige  

finans stiftelser. 
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Stiftelsens visjon er «For Hedmark».  

Stiftelsens sentrale kjerneverdier er retningsgivende for vårt arbeid:

Visjon og verdier

Langsiktig Verdiskapende Uavhengig og åpen

Vi skal forvalte spare

bankarven – i dag og i  

all framtid.

Vi skal bidra til å skape 

entusiasme, trivsel og 

sunn utvikling i fylket.

Vi skal være profesjonelle 

og tillitsskapende i 

forhold til gavesøkere, 

forretningspartnere og 

allmenheten generelt.

TIDENES FØRSTE: Festivalen Livestock Event arrangerte tidenes første utekonsert på Tronfjell.
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Eierskap

Sparebankstiftelsen Hedmark skal forvalte de egenkapitalbevis den ble  

tilført ved opprettelsen og utøve et betydelig, langsiktig og stabilt  

eierskap i SpareBank 1 Østlandet. Målet med eierskapet er å få et økonomisk 

utbytte samt å bidra til bankens videre utvikling:

Stiftelsen skal være en langsiktig og stor eier i banken. Stiftelsen skal  

bidra med kapital for å sikre utvikling av banken og arbeide for at bankens 

hovedkontor forblir i Hamar.

 •   Stiftelsen skal utøve et forutsigbart og aktivt eierskap gjennom  

å delta i styrende organer, være en markedsorientert eier som vekt

legger langsiktig lønnsomhet og utbytte, kommunisere et langsiktig 

perspektiv i sitt eierskap og være en pådriver for utvikling av 

banken med et profesjonelt styre og lederskap i banken.

 •   Stiftelsen skal posisjonere seg som en kapitalsterk stiftelse. 

Stiftelsen skal ha en beredskapskapital tilstrekkelig for å sikre 

eierskapet og tilføre banken kapital i kriser. Stiftelsen skal  

samtidig ivareta hensynet til en forsvarlig formuesforvaltning.

 •   Stiftelsen skal gjennom godt samarbeid med banken bidra til høy 

verdiskaping ut fra perspektivet «går det godt for banken går det 

godt for Stiftelsen». Eierskapet skal utøves i samsvar med alminne

lig aksepterte eierstyringsprinsipper. Stiftelsen skal aktivt bidra 

med informasjon om sin virksomhet og eierstrategi til investorer og 

andre interessenter.

 •   Stiftelsen skal være en viktig aktør i regionen gjennom rollen som 

største eier i banken. Stiftelsens gavevirksomhet skal bidra til 

vekst og utvikling i Hedmark. Gavetildelingen skal hensynta  

Stiftelsens behov for å bygge kapital og delta i emisjoner. 



8

overskudd til å dele Om Sparebankstiftelsen Hedmark

SpareBank 1 Østlandet ble notert på Oslo Børs den 13. juni 2017. Noterings

kursen var på 78 kroner. 31.12.2019 var kursen 92,5 kroner, noe som tilsvarer 

en økning på litt over 18 prosent siden noteringen. Markedsverdien av Stiftel

sens eierandel i banken var ved årsskiftet på rundt 5,6 milliarder kroner. 

Kursutvikling fra børsnoteringen og fram til 31.12.2019
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Sparebankstiftelsen Hedmark eier 

52,15 prosent av egenkapitalbevisene 

i Sparebank 1 Østlandet, og det er 

deler av utbyttet fra dette eier

skapet som går til ulike samfunns

nyttige prosjekter. 

Utbytte fra eierskapet i banken.  

Gaver til almennyttige formål

Den store økningen i gaver i 2018 

skyldes etableringen av såkornfondet 

First Seed med en gavetildeling på 50 

millioner kroner.

Hvor kommer pengene fra?

Utbytte Gaver
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Kapitalforvaltning

Stiftelsens finanskapital er på i overkant av 1,9 milliarder kroner og besto 

ved årsskiftet av rentepapirer med lav risiko og høy likviditet samt bank

innskudd i banker med minimum rating A3 fra Moody’s. 

Av samlede midler utgjorde renteinstrumenter rett over 1,3 milliarder kroner. 

Ved utgangen av året var 94,8 prosent av porteføljen i AAApapirer, 2,3 

prosent utstedt av kommuner og fylkeskommuner og 2,9 prosent bankinnskudd. 

Samlede bankinnskudd var i underkant av 600 millioner kroner ved årsskiftet.  

Per 31.12.19 besto Stiftelsens portefølje av følgende rentebærende papirer, 

med papirets andel av hele porteføljen i prosent: 

Papir Andel av porteføljen

STOREBRAND BOLIG STBNO 0 06/15/22 7,9 %

NORWEGIAN GOV’T NGB 3 3/4 05/25/21 11,8 %

NORWEGIAN TBILL NGTB 0 09/16/20 11,9 %

GJENSIDIGE BANK GJFNO 0 05/20/22 7,6 %

SRBOLIGKREDITT SRBANK 0 05/29/23 6,4 %

MOREBO 0 11/04/21 2,7 %

SPAREBANKEN V BO SVEGNO 0 09/11/23 7,5 %

MORE BOLIGKREDIT MOREBO 0 02/24/25 3,0 %

OBOS BOLIGKREDIT OBOS 0 06/06/23 8,9 %

NORWEGIAN TBILL NGTB 0 03/18/20 8,2 %

NORDEA BANK AB NDASS 0 06/18/20 2,6 %

NORWEGIAN TBILL NGTB 0 06/17/20 18,8 %

GJESDAL KOMMUNE GJESDA 1.67 03/04/20 2,3 %

KONTANTER 0,3 %

Totalt 100,0 %

Det er gitt forvaltningsmandat til Odin om forvaltning av Stiftelsens  

verdi papirportefølje.

Stiftelsens vedtekter ble endret i 2019, slik at Stiftelsen fra 2020 også  

vil investere i internasjonale aksjefond, med Gabler AS som rådgiver. 
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Gaver til allmennyttige formål

Stiftelsen skal disponere deler av overskuddet og dele ut utbyttemidler  

til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler 

fortrinnsvis ta hensyn til regionen som har bygget opp kapitalen i  

Sparebanken Hedmark.

Stiftelsen har satt følgende ambisjoner og mål for sine gavetildelinger: 

 •  Økt bolyst og ungdomsutfoldelse

 •  Enda mer stolthet og tilhørighet til Hedmark

 •  Styrket utdanning og forskning

 •  Økt fokus på entreprenørskap og næringsutvikling

Innenfor formålene idrett og friluftsliv, kultur og samfunn og humanitære  

formål prioriteres prosjekter etter følgende kriterier: Det skal komme mange 

til gode, det har verdi over tid, det skaper aktivitet og er tuftet på  

engasjement og dugnadsvilje og det utløser annen finansiering.

Støtte til forskning og høyere utdanning er viktige satsingsområder for  

Stiftelsen. Dette er i hovedsak prosjekter som initieres av Stiftelsen selv  

og som utvikles i samarbeid med blant annet utdanningsinstitusjonene. Støtte 

til næringsutvikling og entreprenørskap skjer i første rekke gjennom såkorn

fondet First Seed som ble etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark 

fylkeskommune i 2018.

Fem formålsområder

• Idrett og friluftsliv

• Kultur og samfunn

• Humanitært

• Kunnskap

•  Næringsutvikling  

og entreprenørskap

Sparebanktradisjonen 

Helt siden midten av 1800tallet 

har sparebankene i Hedmark delt av 

overskuddet ved å gi gaver til gode, 

allmennyttige formål. Som største eier 

i Sparebank 1 Østlandet viderefører 

Sparebankstiftelsen Hedmark denne 

tradisjonen.



11

sparebankstiftelsen hedmark Om Sparebankstiftelsen Hedmark

FORMIDLIMNG: Appen Anno har fått 

utviklet skal lære barn og unge 

om seterdrift og bondekultur på 

1800-tallet. Kuer er med på den 

digitale turen via mobiltelefonen.  



overskudd til å dele Gaver og prosjekter 2019

LØTEN RULLEKLUBB: 

Glad jente i Løten 

Rulleklubb takker 

for gaven
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Sparebankstiftelsen Hedmark delte i 2019 ut nærmere 61 millioner kroner i gavemidler. 

Gavene spente fra 2000 kroner til 13,1 millioner kroner. I det følgende presenteres et 

utvalg av Stiftelsens gavetildelinger i 2019, noen tidligere gavetildelinger som ble  

realisert i løpet av året og noen av gavemottakerne. 

Gaver og prosjekter 2019

Gavetildelinger 

Siden etableringen av Sparebankstiftelsen Hedmark har Stiftelsen delt ut over 213 millioner 

kroner til allmennyttige formål i Hedmark. 

For fullstendig gaveliste henvises det side 64.

Fordeling mellom ulike gaveformål 2017–2019

Kategori Gavetildeling

Kunnskap 63 620 000

Næringsutvikling og entreprenørskap 55 000 000

Idrett og friluftsliv 45 995 000

Kultur og samfunn 36 943 000

Humanitært 11 720 000

SAMLET GAVETILDELING 213 278 000

26%

30%

22%

17%
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Kunnskap

Stiftelsen støtter tiltak som fremmer entreprenørskap og skaperevner, øker 

barn og unges ferdigheter og lærelyst, utvikler arenaer for samhandling og 

kunnskapsdeling, samt styrker høyere utdanning og forskning.

Satser på Newton-rom 

I 2019 ble det gitt gave til en satsing på et Newtonrom på 

Koppang. Et Newtonrom er et teknologisk velutstyrt undervis

ningslokale med spennende inventar, hvor man har praktisk under

visning i naturfag, matematikk og teknologi for barn og unge. 

Plasseringen av det nye Newtonrommet blir 

i forbindelse med etableringen av et nytt 

aktivitets og besøkssenter på Koppang — 

som skal omhandle temaer som bærekraft, 

vilt og rovdyr. Dermed blir Newtonrommet 

en del av kommunens satsing mot barn og 

unge i en større region. 

Stiftelsen har også gitt gave til etable

ringen av Newtonrommet i Ringsaker som 

åpnet i 2019. Her har man knyttet til seg 

barnehager, skoler, og lokalt næringsliv 

for å skape en arena som bidrar til å 

styrke realfag og teknologiske fag. I 

Newtonrommene legges det til rette for at 

elever og lærere skal få gode lærings og 

mestringsopplevelser. Rommet eies av 

Ringsaker kommune og driftes til daglig av 

to Newtonlærere og målet er at det skal 

bli et ressurssenter for regionen innen 

realfag og teknologi.
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Tynset Teknolab

Foreningen Tynset TeknoLab er en frivillig organisasjon som har 

til formål å tilby aktiviteter og utstyr for både unge og voksne, 

slik at de kan ha en kreativ utfoldelse og utforske i teknologi. 

I verkstedet på Tynset har de nå fått på plass mye utstyr med 

gave fra Stiftelsen. Og de frivillige gir opplæring for det 

aktuelle utstyret, slik at medlemmene av verkstedet kan jobbe på 

egenhånd, men fortsatt selvfølgelig være en del av interesse

fellesskapet. 

Nye studier i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger fikk i 2017 en større gave, fordelt over tre 

år, til etablering av høyere utdanning i Kongsvinger. Høsten 2019 startet 

masterstudiet i Digital Ledelse og Business Analytics (DLBA). Studiet skal 

gi studentene bred kunnskap om innhenting, bearbeiding og anvendelse av store 

datamengder. Fra høsten 2020 starter barchelorstudier i Bærekraftsøkonomi. 

Opprettelsen av studieplassene skal styrke høgskolens profil med studier og 

forskningsprosjekter innen bærekraft og grønn omstilling. 

 

Da roboten inntok skolen

På Sentrum videregående skole i Kongsvinger lærer elever å 

programmere en avansert robot til bruk i industrien, en såkalt 

Cobot. En Cobot, eller samarbeidsrobot, er en robot som er ment 

å samhandle med mennesker. Cobot er dermed ikke en tradisjonell 

industrirobot som er laget for å jobbe alene ved en produksjons

linje. Prosjektet er realisert med en større gave fra Stiftelsen 

og er et samarbeid mellom Sentrum videregående skole, Glamox 

Luxo sin avdeling på Kirkenær og Klosser Innovasjon. Med en 

privat industribedrift på laget, får elevene praktiske og reelle 

oppgaver å løse i en produksjonslinje. Hovedmålet er imidlertid 

å etablere et skaperverksted hvor mennesker og roboter kan lage 

innovative løsninger. 
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3ER-BANER PÅ TYNSET: 3er-baner 

for de minste fotballspillerne 

er realisert over hele fylket 

ved gave fra Stiftelsen.  

Her fra Tynset IL.

Deltakelse og engasjement

Det er viktig med arenaer som gir tilknyt

ning og tilhørighet, også for å hindre at 

mennesker faller utenfor. Derfor velger 

Stiftelsen å satse på tiltak som skaper 

deltakelse og engasjement.
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FORT FERDIG: Slik så 

det ut bare uker før 

åpningen av rulleparken 

i Løten.

Ruller ut i Løten

Den 1. August 2019 godkjente Løten kommunen byggesøknaden fra 

foreningen Løten Rulleklubb. Det gamle anlegget ved idrettsparken 

i Løten var slitent og falleferdig, og året før så kommunen seg 

nødt til å stenge det – til ungdommens store fortvilelse. Men nå 

skulle et helt nytt anlegg se dagens lyst. Med økonomisk bidrag 

fra både kommunen og Stiftelsen ble den gamle revet og et nytt 

anlegg bygget i rekordfart. Rulleparken ble åpnet allerede i 

slutten av september 2019 til stor festivitas. Parken er åpen 

for alle og alt med hjul  enten du har skateboard, sparkesykkel 

eller sykkel – og for alle nivåer. 

Idrett og friluftsliv

Stiftelsen støtter prosjekter som legger til rette for fysisk aktivitet og 

lek, inviterer til økt friluftsliv og bidrar til økt forståelse og nysgjerrig-

het for sammenhengene i naturen.
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Skøyteglede på Dølisjøen

Slåstad IL i SørOdal er et allidrettslag med høy aktivitet, som blant 

annet årlig arrangerer trimløpet Dølisjøen Rundt og Dølisjøen Isfestival med 

Amundløpet. Sistnevnte er oppkalt etter bygdas store sønn, Amund Sjøbrend, som 

ble verdensmester på skøyter i 1981. Dølisjøen Isfestival er en stor fest med 

alt fra aking og skøyteløp til grilling og hygge. For å skape gode forhold og 

folkefest, kreves stor dugnadsinnsats og riktig utstyr. Idrettslagets eldste 

brøytemaskin, traveren som dannet grunnlaget for suksessen, var rett og slett 

utslitt. Slåstad IL trengte nytt utstyr og søkte Stiftelsen og fikk pengebidrag 

til en ny ATV med utstyr beregnet for brøyting og høvling av skøytebanen på 

innsjøen. Dermed kan folkefesten fortsette i årene som kommer på god is, så 

lenge vinteren tillater det.
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Barnas Turlag med oppusset hytte 

Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) er en medlemsforening i Den Norske 

Turistforening. Foreningen dekker de fire kommunene i Hamarregionen; Hamar, 

Stange, Løten og Ringsaker og har 800 medlemmer i Barnas Turlag. Blant de 

mange hyttene foreningen eier, er det Lageråkvisla som blir mest brukt av 

barna – og både uteområdene og hytta trengte en oppgradering. Med blant annet 

gave fra Stiftelsen har det nå blitt et flott utjevnet og inngjerdet uteområde 

med en ny gapahuk, sitteplasser, grill og bålplass. Innendørs har det blitt 

ny ovn i koia og nytt kjøkken. I serveringshytta har det blitt noen nye stue

vinduer, hele hytta har blitt malt, stoler restaurert og doen har fått nytt 

luftesystem over tak. De frivillige i HHT har gjort en stor innsats og har 

også ryddet området og lagd en lekekasse med utlånsutstyr for barn.  

Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Gavetildelinger i 2019

Gaveområde    Tildelt 

Idrett og friluftsliv   16 115 000

Kultur og samfunn   14 607 000

Kunnskap     21 840 000

Humanitært    8 048 000

Samlet gavetildeling   60 610 000

For fullstendig gaveliste henvises det til side 64.
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En prat med Margrethe Ruud Skjeseth i Hamar og Hedemarken  

Turistforening

— Hva betydde gaven for prosjektet? 

— Prosjektet vårt på Lageråkvisla hadde som mål å legge enda 

bedre til rette for barnefamilier både i serveringshytta, koia 

og særlig uteområdet. Uteområdet på vinteren er helt supert med 

skileikanlegg og akebakke i tillegg til skiløypene på alle kanter 

av hytta. På sommeren er det mye dyr på beite der og plassen 

foran koia hadde behov for et gjerde, et godt område for rast 

og hygge – og en god grill/bålplass. Koia hadde dårlig løsning 

innendørs. Serveringshytta hadde behov for noen nye vinduer og 

ny varmeløsning. I 2018 mottok vi en arv på kr 100.000 til beste 

for barn i Hamar og da begynte vi å tenke Lageråkvisla. Men når 

vi først hadde begynt å planlegge så vi at vi hadde behov for mer 

penger. Da søkte vi Sparebankstiftelsen Hedmark og fikk støtte 

slik at vi kunne realisere prosjektet. I tillegg har vi brukt 

mange dugnadstimer og noe egenkapital.

— Hva var de største utfordringene med prosjektet? 

— Det var å finne gode løsninger i terrenget foran koia. Hvordan 

skulle området opparbeides og hvilke elementer skulle inn der. 

Vi fikk tak i en flink gravemaskinfører som klargjorde tomta, Løten 

bygdesag lagde gapahuk og monterte denne, vi kjøpte rasteplass

bord fra Ilseng fengsel og en flott grill/bålplass fra Tentipi  

på Nes. Vi fant også svært gode løsninger i koia. Stuevinduene 

ble byttet, varmepumpe montert og peisinnsats ble satt inn i 

serveringshytta. 

— Hvordan vil du beskrive frivilligheten i området?  

— Vi har svært engasjerte frivillige på alle områder i Hamar og 

Hedemarken Turistforening. Til akkurat dette prosjektet var det 

sentrale tillitsvalgte og administrasjonen i tillegg til sti

faddere og dugnadsfolk som er vant med å jobbe på hyttene våre. 

Vi har stor tro på frivilligheten i området!

— Hva mener du er viktigst for å skape frivillig engasjement?  

— Ha glade og gode oppgaver som gir mening og som man vet noen 

eller mange blir glad for!
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Foto: Astrid Kaltstveit
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Gratis utlån i vinden 

I hele Hedmark kommer det stadig opp nye utlånsordninger i regi 

av kommunen og frivilligheten. Her kan man gratis låne utstyr 

gratis — alt fra et skateboard, sykkel, ski eller en kano. Mange 

tilbyr også et stort utvalg av turutstyr. De fleste av initiati

vene i Hedmark er koblet opp mot den nasjonale ideelle organisa

sjonen BUA – som tilbyr en velprøvd struktur med datasystemer for 

utlån og vedlikehold, samt en innkjøpsordning som gir rabatter 

for de lokale initiativtakerne. Det er imidlertid opp til hvert 

enkelt utlånssted å kjøpe inn det utstyret de mener passer best 

for sitt område. Sparebankstiftelsen Hedmark har gitt gave til 

flere av utlånsordningene i vår region. Felles for de alle er at 

de jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere 

og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enkelt å 

låne utstyr til sport og friluftsliv.

744 søknader

433 tildelinger

180 idretts og friluftslivsprosjekter

175 kulturprosjekter

67 humanitære prosjekter

11 kunnskapsprosjekter 

Barn og unge er vår 
hovedmålgruppe

Barn og unge i alderen 6—35 er 

vår hovedmålgruppe. Dette er  

ikke til hinder for å støtte 

tiltak som kommer hele befolk

ningen til gode. 
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En prat med Torill E. O. Luijbregts i Byen vår Kongsvinger  

Prosjekt: ALT MULIG FESTIVALEN og Vinterfestivalen  

— et sa marbeidsprosjekt mellom 30 aktører i Kongsvinger

— Hva betydde gaven for prosjektet?

— Gaven var helt nødvendig for gjennomføringen av prosjektet

— Hva var de største utfordringene med prosjektet?

— I og med at vi har forberedt oss godt i løpet av et helt år, 

har vi ikke hatt de helt store utfordringene. Men tidsrammen for 

gjennomføringen må klaffe med andre samarbeidspartnere. Det har 

vært en kabal som det måtte jobbes litt med.

— Hvordan vil du beskrive frivilligheten i området?

— Frivilligheten er stor og spesielt god når flere foreninger 

samarbeider. Men frivillig arbeid krever organisering, ofte mye. 

Desto mindre samfunn, desto større samhørighet og felles interes

ser. Vi opplever to typer frivillighet: Man arbeider gratis i sin 

egen forening og man arbeider gratis for andre, slik at forenin

gen tjener penger.

— Hva mener du er viktigst for å skape frivillig engasjement?

— Frivillig arbeid må være lystbetont og føles riktig for de som 

deltar. Det må være klare arbeidsoppgaver. Klare tidsangivelser 

for start og slutt, samt godt lederskap og god organisering for å 

bruke tiden mest mulig effektiv.
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Kultur og samfunn 

Stiftelsen støtter prosjekter som øker interessen for kunst og kultur, sørger for 

god formidling til allmennheten, tar vare på og skaper forståelse for vår kultur-

arv og bidrar til gode lokale møteplasser for samhold og felles opplevelser.

Hjelp! Kuene følger etter meg! 

Anno Museum tar i bruk utvidet virkelighet (Agmented  

Reality eller AR) for å skape digitalt liv på Domkirkeodden.

Anno har sammen med EON Reality laget en tjeneste som 

gir nye museumsopplevelser gjennom mobilskjermen til de 

besøkene. Ved hjelp av ARteknologi formidles 1800tallets 

bondekultur i Hedmark. Stiftelsen har støttet dette pro

sjektet. AR og spillteknologi gir med dette en ny dimensjon 

til museumsbesøket, og tilgjengeliggjør kulturhistorie som 

de aller fleste av årets dager er innelåst i friluftsmuseets 

bygninger. Prosjektet utspilles på Domkirkeodden, men er en 

pilot som skal danne grunnlag for en økt satsing på digitale 

formidlingsformer på øvrige Annomuseer i Hedmark.

DIGITALE KUER:  

Disse kuene har mistet flokken 

sin og har gått seg bort!

Foto: EON Reality

De frivillige kreftene

Støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal 

bidra til å skape et aktivt og levende sam

funn i hele Hedmark. Vi ønsker å støtte den 

frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen 

i lokalsamfunnene.

Frivillig innsats er vesentlig for gjennom

føringen og suksessen for svært mange av de 

tiltakene vi støtter. Frivillige rundt om i 

fylket legger ned et betydelig antall timer 

for å bidra til aktivitet, trivsel og fel

lesskap for andre. Frivillighet Norge anslår 

at ca 60% av befolkningen gjør frivillig 

arbeid hvert år og at det samlet for landet 

tilsvarer nærmere 150 000 årsverk.
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Danser i hele fylket 

DansINN er et nettverk for dans i Innlandet. Målet er å samle, 

løfte og styrke dansekunsten for barn, unge og det profesjonelle 

feltet i Hedmark og hele Innlandet. Satsingen består av en rekke 

ulike prosjekter med mange involverte organisasjoner og utøvere. 

DansINN har kontaktpunkter i alle regioner og skaper engasjement 

i hele Hedmark. Prosjektet Stiftelsen støtter er en målrettet 

satsing på dans for og med barn og ungdom.

SKISSER I BEVEGELSE:  

Med blant annet gave 

fra Stiftelsen er det 

etablert et nettverk for 

dansekunstnere i Innlan-

det, med base i Hamar. 

Skisser i bevegelse (SIB) 

arrangerer aktiviteter, 

workshops, kurs og 

seminarer for å styrke 

dansemiljøet – både blant 

profesjonelle, amatører 

og barn.

Foto: iStock
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Gikk sammen for felles scene

Elverum Folkehøgskole hadde lenge ønsket seg en scene i amfiet  

mot Sagtjernet. I 2019 ble planene realisert med støtte fra 

Stiftelsen. Gjennom et samarbeid med andre kulturaktører i 

området kunne en mobil scene på hele 120 kvadratmeter innvies 

under Festspillene i Elverum. Og bruken av scenen blir stor, 

både blant amatører og mer profesjonelle. Både Festspillene, 

Ungdomssymfonikerne, AnJazz, Movies on War, Elverum folkehøgskole 

og Brüggerfestivalen blir brukere – alle aktører som med sine 

årlige festivaler og konserter hadde et behov for en godt utstyrt 

utescene. I tillegg til disse vil barnemusikkteater, kultur

kollektiver og kulturskoler i Elverum og nabokommunene kunne ha 

stor nytte av scenen. 
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En prat med Åsmund Mjelva ved Elverum Folkehøgskole

— Hva betydde gaven for prosjektet?

— Vi har lenge prøvd å realisere en permanent scene i Sagtjernet 

amfi. Så kom ideen om en mobil scene som kunne være stasjonert i 

Sagtjernet Amfi, men også benyttes til andre kulturarrangement i 

regionen ved behov. Dette ville bli en fleksibel løsning som mange 

kunne ha glede og nytte av. Vi hadde ikke midler til å realisere 

prosjektet alene, så finansiering utenfra har vært essensielt. 

Gaven fra Sparebankstiftelsen Hedmark var avgjørende for at dette 

kunne bli gjennomført, og vi er veldig takknemlige for et flott 

bidrag. 

— Hva var de største utfordringene med prosjektet? 

— Finansiering har vært hovedutfordringen. Vi har hele tiden hatt 

som mål at scenen med tilhørende utstyr skal kunne dekke behov 

både for amatører og profesjonelle, og være av en størrelse og 

kvalitet som reflekterer dette. Det har nå blitt en fullverdig 

løsning både med scene, sidescener, lerret, laserprojektor, lys 

og lyd. Vi er veldig fornøyd med resultatet og anvendeligheten.

— Hvordan vil du beskrive frivilligheten i området?

— Utstyret som ble anskaffet ble umiddelbart tatt i bruk under 

Festspillene i Elverum i august, og ved flere senere anledninger. 

Vi forventer videre god aktivitet og bruk av mange aktører av 

selve utescenen med tilhørende utstyr når snøen går og utese

songen for denne typen aktiviteter er i gang.   

— Hva mener du er viktigst for å skape frivillig engasjement?

— De fleste trenger å være engasjert i fritiden med aktiviteter 

som gir ekstra mening i livet. Det kan være for å hjelpe andre, 

delta i kulturlivet, være aktive i idrett eller å ha noe sosialt 

og meningsfullt å fylle hverdagen med. Alle har godt av å delta 

i frivillige aktiviteter, både for å fylle sitt eget liv med 

meningsfulle aktiviteter, men også knytte vennskap med andre som 

deler samme interesser. For å skape større frivillig engasjement 

er det viktig å informere om mulighetene som finnes til aktuelle 

målgrupper, men også å ha gode arenaer å utøve aktivitetene på.
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Team Trysils Mekkeklubb

Team Trysils Mekkeklubb er en klubb for mekkeglade ungdommer mel

lom 1319 år i Trysil og Engerdal. Mekkeklubben treffes tre dager 

i uken og drives av frivillige voksne. Mekkeklubben skal bidra 

til at ungdom får et sunt og godt forhold til mekking av bil og 

motor. De har også et stort fokus på trafikksikkerhetstiltak og 

samarbeider med politiet og Statens vegvesen om dette. Mekkeklub

ben jobber med ulike prosjekter, men de søkte Stiftelsen om et 

helt spesielt prosjekt – nemlig å amatørbygge en nybil. Med gave 

fra Stiftelsen kan de sette i gang prosjektet og en helt ny bil 

vil se dagens lys. Et slikt prosjekt starter videre med å søke 

Statens vegvesen om lov til å bygge bilen. Gjennom kontroller, 

møter og besøk i mekkeklubbens garasje, følger de prosjektet tett 

helt frem til registrering og godkjenning. 
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En prat med Stine Akre i Team Trysils mekkeklubb

— Hva betydde gaven for prosjektet?

— Gaven fra stiftelsen betydde at vi kunne sette i gang pro

sjektet. Det var toppfinansieringen vi trengte, bevilgningen fra 

Stiftelsen var også med på å utløse andre sponsormidler vi ellers 

neppe hadde fått. Uten gaven fra Stiftelsen kunne vi ikke satt i 

gang et prosjekt.  

— Hva var de største utfordringene med prosjektet?

— Å legge til rette for at barn og unge skal kunne leve ut drøm

men om å ha motor og bil som hobby er utfordrende fordi en tren

ger ganske store midler til investeringer i biler og utstyr. Det 

å klare å fullfinansiere slike prosjekter er svært utfordrende. 

Også det å få barn og unge til å forstå og respektere myndighets

personer og etater, noe som er nødvendig for å ha lov til å bygge 

og mekke på biler, som kan bli godkjent for kjøring. 

— Hvordan vil du beskrive frivilligheten i området?

 

— Det frivillige arbeidet i Trysil er fantastisk innenfor mange 

interessefelt. Et prosjekt som vårt hadde ikke vært mulig uten 

utallige dugnadstimer. Det som kanskje skiller oss fra mange 

andre frivillige, er at de voksne ikke har egne barn som er med 

i mekkeklubben. Det er en gjeng med bilinteresserte voksne som 

legger ned utallige timer i garasjen for at dagens barn og unge 

skal få et bedre utgangspunkt til å lære mekkefaget  enn de selv 

opplevde som unge. 

— Hva mener du er viktigst for å skape frivillig engasjement?

— Jeg tror det viktigste er at en må føle at en er med og bidrar 

— bidrar til livskvalitet og trivsel i arbeidet som legges ned. 

I tillegg er det viktig å ha gode eksterne støttespillere som for 

eksempel stiftelser, lokalt næringsliv og kommunen som støtter 

opp med hjelp og innsats inn mot frivilligheten.
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Opera de setra 

Ifølge folkene bak Opera Di Setra var det en vill idé om å ta 

folk inn i operaens verden på en setervang i NordØsterdalen. 

Musikk, tradisjoner, natur, folk og dyr skulle samles i skjønn 

forening i noen sommermåneder. Dette har de lykkes godt med. 

Frivilligheten blomstrer og publikum strømmer til. Opera Di Setra 

bruker klassiske musikkproduksjoner til å knytte fortid, nåtid 

og fremtid inn i et fjellandskap og gi tilhørerne en unik opp

levelse. Sommeren 2019 inviterte de nok en gang til en helaftens 

operette. Denne gangen var det «Den Glade Enke» — en operette 

med musikk av den østerrikske komponisten Franz Lehár. Men 

også denne gangen var det med en lokal vri. Opera Di Setra sin 

tolkning av denne romantiske komedien, tok nemlig utgangspunkt 

i fylkessammenslåingen mellom Hedmark og Oppland. Og handlingen 

ble spunnet rundt formuen til Hanna Glawari som ikke under noen 

omstendigheter måtte havne i klørne på delegasjonen fra Oppland 

fylkeskommune. Hanna må giftes til enn mann fra Hedmark før  

sammenslåingen er et faktum ...

Foto: Opera Di Setra
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En prat med Hilde Drevsjømoen i Kopparleden Teaterlag

Prosjekt: Skuespillet Anna i ødemarken

— Hva betydde gaven for prosjektet? 

— Den betydde at vi hadde mulighet til å foreta en betydelig 

investering i noe vi lenge har ønsket å kjøpe, nemlig en stor 

lavvo. Den brukes som oppholdssted i prøvetiden under våre 

utendørsforestillinger, som utsalgssted av lokale produkter under 

forestillingene og vi planlegger å bruke den til mindre og intime 

forestillinger.

— Hva var de største utfordringene med prosjektet? 

— Lang reisevei og store avstander, vanskelig å få til rimelig 

og stor nok lagringsplass til teaterlagets kulisser, kostymer, 

tribuner – og nå lavvo.  

— Hvordan vil du beskrive frivilligheten i området? 

— Sterkt og godt frivillig engasjement, det er enorm ståpåvilje 

og en motivasjon for å dra lasset sammen. 

— Hva mener du er viktigst for å skape frivillig engasjement? 

— At det man gjør blir satt pris på, og at det støttes opp fra 

offentlig og privat hold med mindre eller større bidrag for å 

holde hjula i gang. Og kake når noen har bursdag! 
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Humanitært 

Stiftelsen støtter tiltak som legger til rette for aktiviteter og prosjekter 

for grupper med spesielle behov, tiltak som bidrar til at alle barn og unge får 

mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes 

økonomi, samt prosjekter som bidrar til inkludering i lokalsamfunnet.

Beredskapsløft i Hedmark 

I andre halvår 2019 lanserte Sparebankstiftelsen Hedmark prosjek

tet «Beredskapsløftet». Målgruppen var den frivillige beredskapen 

i Hedmark som hjelpekorpsene og redningstjenestene til Røde Kors 

og Norsk folkehjelp. Det kom inn svært mange gode søknader og 

Stiftelsen bidro med 3,4 millioner kroner slik at de frivillige 

organisasjonene kunne kjøpe inn moderne utstyr som er pålitelig 

i kritiske situasjoner, herunder godt utstyr for kommunikasjon og 

kart/GPS. Tilbakemeldingene fra frivilligheten selv var at nytt 

utstyr også har vært viktig for å beholde og tiltrekke seg nye 

frivillige. Eksempler på utstyr som ble kjøpt inn etter gave fra 

Stiftelsen kan være nettbrett, hodelykter, beredskapssekker, 

varmesøkerkamera, hjertestartere og skredsøkere.  
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Barne- og ungdomsløftet

I 2019 ga Stiftelsen en pengegave på 2,3 millioner kroner til 

Hedmark Røde Kors for et prosjekt som skal bedre hverdagen til 

barn og unge fra lavinntektsfamilier i Hedmark. Prosjektet går 

over tre år og pengene skal brukes til et løft av aktiviteter 

og tiltak for denne gruppen. NAV anslår at over 4.000 barn i 

Hedmark vokser opp i familier med lav inntekt. For mange av disse 

byr hverdagen på tøffe utfordringer. Røde Kors arrangerer en 

rekke gratis fritidsaktiviteter for barn mellom 6–12 år. De har 

mentorordning for ungdom, leksehjelp og i prosjektet kalt «Ferie 

for alle» lager man gratis ferieopplevelser for familier. Det er 

disse prosjektene som skal styrkes, i tillegg til å kartlegge 

lokale behov som kan danne grunnlag for nye aktiviteter. 

Bærekraft

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 

og stoppe klimaendringene innen 2030. Stiftelsens gavetildelinger bidrar innenfor mange av 

bærekraftsmålene, blant annet: 

• God helse

• God utdanning

• Mindre ulikhet

• Bærekraftige byer og samfunn

• Stoppe klimaendringene

• Anstendig arbeid og økonomisk vekst

• Innovasjon og infrastruktur

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
FOR ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIV UNDER
VANN

LIV PÅ 
LAND

FRED OG
RETTFERDIGHET

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE 
BYER OG SAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD
HELSE

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

Foto: iStock
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Vi vil at Hele laget skal være med 

I 2019 startet Stiftelsen prosjektet vi valgte å kalle «Hele 

laget». Navnet ble valgt fordi alle barn og unge skal kunne være 

med på aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. Gjennom Hele 

laget gir Stiftelsen økonomisk støtte til lag og foreninger som 

igjen bruker pengene til å hjelpe barn og unge fra familier svak 

økonomi. Sammen vil vi forsøke å motvirke de sosiale utfordrin

gene lav inntekt hos foresatte kan ha innen organiserte akti

viteter. En utfordrende familieøkonomi kommer til syne når noen 

slutter fordi de ikke har råd til nytt utstyr – når det gamle er 

fravokst – eller at det alltid er de samme barna som aldri blir 

med på for eksempel bortekamper eller treningssamlinger – hvor en 

egenandel er påkrevd.

Det enkelte lag eller forening kan nå totalt søke om inntil 

35.000 kroner i året til tiltak rettet mot enkeltpersoner. 

Midlene laget eller foreningen mottar skal benyttes til innkjøp 

av utstyr eller dekke egenandeler og/eller kontingenter for 

enkeltpersoner i en vanskelig økonomisk situasjon. Støtten er 

således ikke ment som et tilskudd for å for eksempel redusere 

den generelle kontingenten. For lagsutstyr etc. kan man søke på 

vanlig måte.

Foto: iStock
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Sparebanken Hedmarks kunstfond

Sparebanken Hedmarks kunstfond ble etablert i 2009 og er en 

videreføring av Østerdalen Sparebanks kunstfond, etter at 

Elverum Sparebanks kunstfond ble innfusjonert. «Fondets formål 

er å støtte skapende og utøvende kunst samt kunstfremmende 

tiltak innen litteratur, drama, tone, bildende og scenekunst 

i tidligere Hedmark fylke. Fondet kan også støtte kunstnerisk 

utsmykning, bevaring av kulturminner og andre tiltak. Støtten kan 

gis i form av gaver, garantier, stipend eller på annen måte.»

Siden 2018 er det Sparebankstiftelsen Hedmark som finansierer 

kunstfondet. Hvert år deler fondet ut 1 millioner kroner i 

talentstipend til unge talenter som ønsker å satse på kunsten. 

Kunstfondet har også gitt mange gaver gjennom årene. Her er  

oversikt over de store prosjektene:

Flygel til Terningen Arena i Elverum (2010)

Statue av skiløperen Oddbjørn Hagen i Rendalen (2012)

Utsmykning av ny ungdomsskole i StorElvdal (2013)

Kunstverk på torget i Brumunddal i Ringsaker (2014)

Kunstverk mellom skolen og rådhuset på Kirkenær i Grue (2015)

Storelgen ved rv. 3 i StorElvdal (2015)

Kunstverk på rv. 3 ved Aukrustsenteret i Alvdal (2016)

Kunstprosjekt i Baggroa park i Engerdal (2017)

Kunstverk ved innkjøringen til sentrum i Trysil (2017)

Modell av Storelgen, Høgskolen Innlandet, avd. Evenstad (2018)

Kunstverk i Strandgateparken i Hamar (2018)

Kunstverk i rundkjøring inn til sentrum i Tynset (2018)

Kunstverk på Hans Børli plass på Skotterud i Eidskog (2018)

MYE OPPMERKSOMHET: 

Storelgen i Stor-Elvdal 

ble gitt i gave fra 

Sparebanken Hedmark 

kunstfond og har fått 

stor internasjonal 

oppmerksomhet 

(Foto: iStock).
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Såkornfondet First Seed – Godt i gang med investeringer

I 2018 etablerte Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkes

kommune såkornfondet First Seed for å bidra til nyskapning og 

vekst i Hedmark. Målet var å gi tilgang på frisk kapital til 

innovasjoner og kommersialisering av ideer, og dermed bidra til 

at nye virksomheter vokser frem, at nye arbeidsplasser skapes 

og at bærekraftige klynger utvikler seg. Skagerak Maturo ble 

valgt som forvalter av fondet på 100 millioner kroner. Skagerak 

forvalter også to andre nasjonale såkornfond og har rundt 700 

millioner under forvaltning. De har levert svært gode resultater 

over tid,  er et stort team og har en kompetanse som gjorde dem 

meget godt kvalifisert til å forvalte fondet. Skagerak har også 

erfaring med å jobbe i en desentralisert struktur, noe som er 

viktig for Stiftelsen. Endre Krogsrud ble ansatt som investment 

manager og startet i jobben januar 2019. For Skagerak Maturo er 

det viktig med lokal tilstedeværelse. Det ble derfor etablert 

kontor på Hamar.

Endre Krogsrud i First Seed forteller at han og Skagerak Maturo 

har vært igjennom hele 96 potensielle investeringsobjekter i 

løpet av 2019. 

I GANG: First Seed er 

godt i gang etter at 

investeringssjef Endre 

Krogsrud kom på plass 

i starten av 2019. I 

løpet av året har han 

vært innom nærmere 100 

selskaper for å finne 

gode investerings

kandidater.
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— Er det noe som kjennetegner bedriftene dere har sett på?

— Det er veldig stor variasjon i type selskaper. Noen er på 

idestadiet og vil ikke være aktuelle som investering før de 

har kommet lengre i utviklingen og noen er gamle tradisjonelle 

bedrifter med spennende utviklingspotensial.

— Hvem har dere investert i?

— Vi har investert i Vilmer som tilbyr en digital plattform for 

organisering av frivillighet i lokalsamfunn og Trysil Maskin som 

lager lastebilmonterte veimerkemaskiner.

— Hvordan vil du beskrive entreprenørvirksomheten i Hedmark?

— Hedmark har hatt en positiv utvikling og vi opplever at 

mengden prospekter er like bra her som i andre deler av landet. 

Som forventet er det relativt sett flere entreprenører innenfor 

spillutvikling, bygg og metallindustri, bioteknologi, skog og 

landbruk — næringer som er godt representert i Hedmark.

— Er utvalget av gode investeringsprosjekter som forventet?

— Utvalget av investeringsmuligheter er som forventet, men med 

en tendens til å ha mange kandidater i ganske tidlig fase og flere 

enn forventet også blant etablerte selskaper med vekstambisjoner.

Vi skal bidra til vekst og utvikling

Utgangspunktet for Stiftelsens gavestrategi er de utfordringer – og muligheter 

– som Hedmarkssamfunnet har. Med bakgrunn i Stiftelsens ambisjoner og nåsitua

sjonen i Hedmark handler det om å få flere unge til å flytte hit, friste flere til 

å bli, stimulere til økt utdanning og entreprenørskap og legge til rette for 

nye vekstbedrifter. 
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SKOGMUSEET I ELVERUM: Alle 

5-klassinger i Hedmark får 

tilbud om en dag på Skogmuseet 

i Elverum som resultat av en 

3-årig gave fra Stiftelsen.
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BEREDSKAPSLØFT: Nytt utstyr 

betyr mye for rekrutteringen 

til de frivillige beredskaps-

organisasjonene.
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Styrets beretning for 2019

Innledning

Sparebankstiftelsen Hedmark er en av Norges største finansstiftelser.  

Stiftelsens formål er å videreføre sparebanktradisjonene i Hedmark gjennom  

å være en betydelig og langsiktig eier i SpareBank 1 Østlandet og gi deler av 

overskuddet til gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling 

av gaver fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen 

i tidligere Sparebanken Hedmark.

«Overskudd til å dele» er Stiftelsens slagord. Støtte fra Sparebankstiftelsen 

Hedmark skal bidra til økt vekst, mer kompetanse og et levende samfunn i hele 

Hedmark. Stiftelsen ønsker å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte 

innsatsen i lokalsamfunnene og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge 

i aldersgruppen 5—35 år.

Stiftelsen støtter tiltak innenfor følgende formål:

 •   Idrett og friluftsliv

 •   Kultur og samfunn

 •   Humanitært

 •   Kunnskap

 •   Entreprenørskap

Siden starten i 2017 har Stiftelsen bidratt med 222 millioner kroner til all

mennyttige formål i Hedmark. 
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Virksomheten i 2019

2019 var Stiftelsens andre hele driftsår med full bemanning og gavetildeling  

i egen regi. 

Stiftelsens generalforsamling vedtok i 2019 endringer i vedtektenes bestem

melser om eierskap i SpareBank 1 Østlandet og kapitalforvaltningen. Kravet til 

Stiftelsens minimums eierandel i SpareBank 1 Østlandet ble redusert fra minst 

50 % til mer enn 1/3. Begrunnelsen for dette var å legge til rette for en 

bedre diversifisering av Stiftelsens kapital på lang sikt samt legge til rette 

for et bredere eierskap i banken og bedre likviditet i egenkapitalbeviset. 

Videre vedtok generalforsamlingen endringer i plasseringsrammene som innebærer 

at Stiftelsen kan investere deler av sine ledige finansielle midler i inter

nasjonale aksjefond. Formålet er å sikre en bedre avkastning på lang sikt. 

Styret vedtok høsten 2019 en revidert kapitalforvaltningsstrategi med rammer 

for aksjeinvesteringer. De første investeringene ble gjort i januar 2020.

Stiftelsen skal være en eier som etter forretningsmessige kriterier kan bidra 

til å støtte banken ved behov og i kriser. Det er derfor definert en egen ramme 

for beredskapskapital. Styret har vedtatt at Stiftelsens beredskapskapital 

skal utgjøre 2 prosentpoeng av samlet risikovektet balanse for SpareBank 1 

Østlandet. Minst halvparten av denne reserven skal bestå av likvide rente

papirer og bankinnskudd. 

I kraft av hovedeier i et børsnotert selskap vedtok styret i 2019 dokumentet 

«Eierskap og eierforventninger til SpareBank 1 Østlandet». Formålet med 

dokumentet er å informere finansmarkedet om hvem Sparebankstiftelsen Hedmark 

er, hvordan vi vil opptre som eier i SpareBank 1 Østlandet og våre forvent

ninger som hovedeier. Målet er at forventningsdokumentet gir økt kunnskap om 

Sparebankstiftelsen Hedmark som en langsiktig, kapitalsterk og profesjonell 

eier i SpareBank 1 Østlandet, og at dette bidrar positivt til interessen for 

egenkapitalbeviset. Dokumentet er publisert på Stiftelsens nettside på norsk 

og engelsk.

I 2018 etablerte Stiftelsen sammen med Hedmark fylkeskommune Såkornfondet 

First Seed. Fondet er på MNOK 100 og forvaltes av Skagerak Maturo. Fondet 

gjorde sine to første investeringer i 2019. 

Styret reviderer årlig gavestrategien. Det viktigste gaveområdet fremover  

vil være gaver til utdanning og forskning, i tillegg til de tradisjonelle 

gaveområdene.

Stiftelsen lanserte høsten 2019 planene om Innlandet Science Park. Science 

Park er et velutprøvd konsept for å skape kraftsentre i tilknytning til 

universiteter. Ideen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt 

og næringer samlokaliseres og samarbeider i et åpent miljø som fører til økt 

innovasjon og vekst. Erfaringen fra andre land viser at en Science Park styr
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ker regionens attraktivitet, vekst og sysselsetting. Stiftelsens bidrag til å 

realisere en science park med flere campus i Hedmark vil være risikokapital til 

å realisere byggene og gaver til forskning for å realisere innholdet. 

Gavetildelinger

Regnskapsmessig gavekostnad ble 59,14 millioner kroner i 2019. Samlet vedtok 

styret gaver for 60,6 millioner kroner. Differansen er tilbakeføring av 

tidligere vedtatte, ikke utbetalte gaver som følge av at prosjektet ikke ble 

gjennomført. Det ble søkt om 142,7 millioner kroner til gaver fordelt på 744 

søknader. 433 gavesøkere fikk innvilget gave. Gavetildelingene fordelte seg på 

følgene måte mellom de ulike kategoriene: 

Gaveområde Tildelt (kr) 

Idrett og friluftsliv 16 115 000

Kultur og samfunn 14 607 000

Kunnskap 21 840 000

Humanitært 8 048 000

Samlet vedtatt gavetildeling 60 610 000

Styret vedtok i perioden 2017 til 2019 en stor gave til Høgskolen i Innlandet 

for å understøtte universitetssøknaden. Gaven på 42,3 millioner kroner fordelt 

over tre år har gått til professorater og stipendiater og utdelingen har vært 

milepelsbasert. Høgskolen sendte sin endelige universitetssøknad til godkjen

ning i NOKUT desember 2019, og endelig utfall av søknadsprosessen er ventet i 

løpet av første halvår 2020.

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger fikk for perioden 2017 til 2019 tildelt en 

gave på 12 millioner kroner til utvikling og opprettelse av studier innen 

Bærekraftsøkonomi og Digital Ledelse og Business Analytics (DLBA). Bachelor i 

Bærekraftsøkonomi er i løpet av året tildelt finansiering over statsbudsjettet 

og etableres fra 2020. DLBA starter mastergradsstudium fra høsten 2020. 

Stiftelsen har i 2019 gjennomført to prosjekter rettet mot barn og unge fra 

lavinntektsfamilier. «Barn og ungdomsløftet» ble innvilget en gave på 2,3 

millioner kroner og er et samarbeid med Røde Kors i Hedmark og har som formål 

å tilby skreddersydde tiltak for å avhjelpe utenforskap og konsekvensene ved å 

vokse opp i fattigdom. Kampanjen «Hele laget» rettet seg mot lag og foreninger 

som kunne søke Stiftelsen om støtte på inntil 35.000 kroner til utstyr, reiser 

og kontingent for å hindre utenforskap i egen forening. Begge prosjektene 

videreføres i 2020.

For øvrige gavetildelinger vises det til eksempler på sidene 15—42 og til 

fullstendig gaveliste på side 64.
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Eierskap i Sparebank 1 Østlandet

Sparebankstiftelsen Hedmark skal forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført 

ved opprettelsen og utøve et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i 

SpareBank 1 Østlandet. Målet med eierskapet er å få et markedsmessig økonomisk 

utbytte samt å bidra til bankens videre utvikling.

Stiftelsens eiendeler består av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet, 

markedsbaserte investeringer og likvider. 

Eierstrategien beskriver retningslinjene for hvordan eierskapet skal utøves.

Ved utgangen av 2019 eide Stiftelsen 52,15 prosent av SpareBank 1 Østlandets 

egenkapitalbevis, til sammen 60.404.892 bevis. Samlet bokført verdi av egen

kapitalbevisene var 3,083 milliarder kroner. Kostpris per egenkapitalbevis var 

51,04 kroner. Børskurs 31.12.19 var 92,50 kroner. Basert på børskurs 31.12.19 

var markedsverdien av egenkapitalbevisene 5,58 milliarder kroner.

Samlet bokført verdi av Stiftelsens eiendeler var 5,02 milliarder kroner.

Stiftelsen har vedtektsfestet at man skal eie mer enn 1/3 av egenkapital

bevisene i SpareBank 1 Østlandet.

Finansforvaltning

Samlet verdi av Stiftelsens markedsbaserte investeringer og likvider var  

ved utgangen av året 1,94 milliarder kroner. Dette bestod av 610,5 millioner 

kroner i bankinnskudd og 1,32 milliarder kroner i rentebærende papirer.  

Investeringene er balanseført til markedsverdi.

Stiftelsens forvaltning av markedsinvesteringer utføres av ekstern forvalter 

etter et definert mandat. Administrasjonen og uavhengig tredjepart utarbeider 

månedlig rapporter som viser transaksjoner og avkastning og styret behandler 

rapportene løpende gjennom året. 

Videreutvikling av rammeverk, retningslinjer og rutiner

Styret reviderer årlig alle styringsdokumenter. Strategi og retningslinjer for 

internkontroll gir rammene for Stiftelsens risikostrategi og hvordan risikoer 

Stiftelsen er eksponert for skal styres og kontrolleres. I henhold til ruti

nene skal daglig leder regelmessig gjennomføre risikoanalyse, risikovurdering, 

kontrollkartlegginger og iverksette eventuelle tiltak. Status rapporteres 

regelmessig til styret. Stiftelsen har engasjert rådgivende internrevisor  

som avleverer sin rapport til styret.

Gaveportalen er videreutviklet for å sikre at det er enkelt å være søker, at 

søknadene har god kvalitet og tilstrekkelig informasjon og for å understøtte 

de administrative rutinene i forbindelse med søknadsbehandling, rapportering 

og utbetalinger. 
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Finansiell risiko

Stiftelsens eier – og kapitalforvaltning kan deles inn i fire kategorier:

 •   Egenkapitalbevis

 •   Driftsreserve. Reserver til 3 års gaveutdeling og drift

 •   Beredskapskapital

  –   Likvid beredskapskapital (lav risiko og høy likviditet)

  –   Langsiktig beredskapskapital (middels til høy risiko  

og middels til høy likviditet)

 •   Langsiktige finansinvesteringer – aksjer (høy risiko)

Kapitalforvaltningsstrategien er Stiftelsens overordnede retningslinjer for 

forvaltningen av Stiftelsens midler ut over egenkapitalbevisene i SpareBank1 

Østlandet. Rammeverket omfatter strategiske mål, avkastningsmål og risiko, 

strukturering av forvaltningen, organisering, aktivafordeling, og plasserings

rammer samt rapportering og oppfølging.

Stiftelsens viktigste risiko er knyttet til eierskapet i SpareBank 1  

Østlandet. Markedsverdien på investeringen i banken beløpte seg til 5,58 

milliarder kroner ved utgangen av året. Eierskapet er en viktig del av 

Stiftelsens formål, og det er vedtektsfestet at man skal eie mer enn 1/3 av 

egenkapitalbevisene i banken. Investeringen utgjør over 70 % av Stiftelsens 

eiendeler og medfører at konsentrasjonsrisikoen er høy.

For å forvalte eierskapet på en kompetent og forutsigbar måte har Stiftelsen 

utarbeidet et eierforventningsdokument. Med dette som utgangspunkt arbeider 

styret etter en årsplan for eierstyring. Stiftelsen er representert i bankens 

styre og har 10 av 40 representanter i bankens representantskap.

Stiftelsens øvrige midler består av renteinstrumenter og bankinnskudd. I  

henhold til vedtektene skal en betydelig andel av midlene plasseres konserva

tivt i lavrisiko rentepapirer og bank med lav risiko.

For langsiktige investeringer har Stiftelsen vedtatt rammer for investeringer 

i diversifiserte globale aksjefond.

Styret skal påse at Stiftelsens midler forvaltes i tråd med Stiftelsens formål 

og vedtekter. Styret behandler årlig kapitalforvaltningsstrategien samt rutine 

for finansforvaltningen og strategi og retningslinjer for internkontroll. 

Styrende organer

Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og har 14 medlemmer. 

Generalforsamlingen i 2020 består av 7 menn og 7 kvinner. Leder av general

forsamlingen er Olav Vold. Medlemmene blir valgt av SpareBank 1 Østlandets 

innskuddskunder i Hedmark og velges for 4 år.
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Styret i Stiftelsen består av 5 personer, 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder 

er NilsArne Nordheim. Styremedlemmer er Trond Hagerud, Hanne Sverdrup Dahl, 

Marianne Olssøn og Bjørnar Håkensmoen. Styret har i 2019 avholdt 7 styremøter.

Administrasjon, HMS og likestilling

Sparebankstiftelsen Hedmark har kontor i Hamar. Administrasjonen består  

av direktør ToreAnstein Dobloug, leder for samfunn og gaver Kristin Vitsø 

Bjørnstad og prosjektleder Michael Oreld.

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt spe

sielle arbeidsmiljøtiltak. Det er med to menn og en kvinne god kjønnsbalanse 

i administrasjonen og det har ikke vært behov for særskilte tiltak på dette 

området. Det er ikke registrert skader eller ulykker som følge av virksomheten. 

Påvirkning av det ytre miljø

Etter styrets vurdering er Stiftelsens virksomhet av en slik karakter at den  

i liten grad forurenser det ytre miljøet. Stiftelsens indirekte utslipp er 

knyttet til drift av kontoret, transport ved reiser og kjøp av varer og  

tjenester. Det er kildesortering i Stiftelsens lokaler. Stiftelsen har  

bærekraft som en av sine vurderingskriterier ved gavetildelinger.

Resultat og disponering av overskudd

Sparebankstiftelsen Hedmark fikk i 2019 et resultat på 212 millioner kroner. 

Stiftelsen er en allmennyttig stiftelse og er fritatt beskatning.

Stiftelsens inntekter bestod av utbytte, renteinntekter og realiserte og  

urealiserte gevinster på verdipapirer.

Stiftelsen mottok utbytte fra SpareBank 1 Østlandet på 248,9 millioner kroner.

Samlede renteinntekter og verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløps

midler beløp seg til 41,1 millioner kroner. Urealiserte kurstap på rente

papirer var 9,0 millioner kroner.

Ordinære driftskostnader var 9,8 millioner kroner. I tillegg til kostnader 

knyttet til den daglige driften påløp kostnader i forbindelse utredninger, 

utarbeidelse av eierforventningsdokument og vedtektsendringer.

Overskuddet for 2019 foreslås disponert slik:

Overføringer annen egenkapital: Kr. 212.062.036.

Balansen viser en egenkapital på Kr. 4.960.595.833.  
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Styret mener det framlagte årsregnskapet viser en rettvisende oversikt over 

virksomhetens utvikling, resultat og stilling. 

Fremtidsutsikter

Stiftelsens inntekter er finansinntekter. Stiftelsens investeringshorisont  

er svært lang. Aktiviteten baserer seg i liten grad på overordnede makro

økonomiske forventninger. Virksomheten er først og fremst knyttet til utbytte 

fra eierskapet i Sparebank 1 Østlandet, samt avkastning på de finansielle 

investeringene. 

Markedsuroen som er utløst av Koronaviruset påvirker markedsverdien av  

Stiftelsens eiendeler. Konsekvensene av viruset på kort og lengre sikt er 

usikre. Banken har ikke signalisert noe om fremtidig utbytte med konsekvenser 

for Stiftelsens ordinære virksomhet.

Styret kjenner ikke til andre forhold av betydning for Stiftelsen som ikke 

fremgår av balanse, resultatregnskap og styrets beretning. Det fremlagte  

regnskapet gir et rettvist bilde av Stiftelsens økonomiske virksomhet.

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet 

til grunn for avleggelsen av årsregnskapet. 

Hamar, 12.03.2020

Nils Arne Nordheim 

Styreleder

Bjørnar Håkensmoen

Styremedlem

Marianne Olssøn

Styremedlem

Trond Hagerud 

Styremedlem

Hanne Sverdrup Dahl 

Styremedlem

ToreAnstein Dobloug

Daglig leder
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BÆREKRAFT: Stiftelsens gavetildelinger 

bidrar innenfor mange av FNs bærekraftsmål  

som god utdanning og god helse. Denne grønne 

veggen er fra Geitmyra matkultursenter for 

barn i Brumunddal. Her lærer barn blant 

annet om kortreist mat og et sunt kosthold.
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Årsregnskap 2019

Resultatregnskap Note 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt 4 544 0

Sum driftsinntekster 4 544 0

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad 0

Lønnskostnad 1 5 618 774 5 695 121

Avskrivning på varige driftsmidler 2 50 000 50 000

Gaver 59 145 000 104 787 000

Annen driftskostnad 3 4 128 944 4 203 895

Sum driftskostnader 68 942 718 114 736 017

DRIFTSRESULTAT (68 938 173) (114 736 017)

Finansinntekter og finanskostnader

FINANSINNTEKTER

Urealisert gevinst markedsbasert obligasjoner 7 440 887 0

Annen renteinntekt 33 737 889 25 328 191

Annen finansinntekt 248 871 410 232 277 052

Sum finansinntekter 290 050 186 257 605 243

FINANSKOSTNADER

Annen rentekostnad 2 708 1 393

Annen finanskostnad 9 047 268 5 238 843

Sum finanskostnader 9 049 976 5 240 236

NETTO FINANSPOSTER 281 000 209 252 365 007

Ordinært res. før skattekostnad 212 062 036 137 628 991

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Ordinært resultat 212 062 036 137 628 991

Årsresultat 212 062 036 137 628 991

Overf. og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 4 212 062 036 137 628 991

SUM OVERF. OG DISP. 212 062 036 137 628 991
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Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

Eiendeler

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 147 100 197 100

Sum varige driftsmidler 147 100 197 100

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap 5 3 083 244 564 3 083 244 564

Sum finansielle anleggsmidler 3 083 244 564 3 083 244 564

SUM ANLEGGSMIDLER 3 083 391 664 3 083 441 664

ØMLØPSMIDLER

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 4 714 369 107 879

Sum fordringer 4 714 369 107 879

Investeringer

Markedsbaserte verdipapirer 1 328 081 707 1 313 312 580

Sum investeringer 1 328 081 707 1 313 312 580

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 610 545 358 412 682 710

SUM OMLØPSMIDLER 1 943 341 435 1 726 103 169

SUM EIENDELER 5 026 733 099 4 809 544 833
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Hamar, 12.03.2020

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

GRUNNKAPITAL 4 1 400 000 000 1 400 000 000

Annen innskutt egenkapital 4 2 587 900 000 2 587 900 000

Sum innskutt egenkapital 3 987 900 000 3 987 900 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 972 695 833 760 633 797

Sum opptjent egenkapital 972 695 833 760 633 797

SUM EGENKAPITAL 4 960 595 833 4 748 533 797

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 253 753 396 987

Skyldig offentlige avgifter 496 086 599 662

Vedtatte ikke utbetalte gaver 3 63 995 558 59 636 424

Annen kortsiktig gjeld 391 869 377 963

Sum kortsiktig gjeld 66 137 266 61 011 036

SUM GJELD 66 137 266 61 011 036

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 026 733 099 4 809 544 833

Nils Arne Nordheim 

Styreleder

Bjørnar Håkensmoen

Styremedlem

Marianne Olssøn

Styremedlem

Trond Hagerud 

Styremedlem

Hanne Sverdrup Dahl 

Styremedlem

ToreAnstein Dobloug

Daglig leder
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Kontantstrømoppstilling

31.12.2018 31.12.2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 212 062 036 137 628 991

 Periodens betalte skatt 0 0

+ Tap /  Vinning ved salg av anleggsmidler 9 044 013 5 235 167

+ Ordinære avskrivninger 50 000 50 000

+/ Endring i leverandørgjeld 856 766 (352 866)

+/ Endring i andre tidsavgrensningsposter 337 027 25 369 715

= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 221 675 789 167 931 006

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

 Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler 23 813 140 166 770 655

= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (23 813 140) (166 770 655)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

= Netto endring i kontanter mv 197 862 649 1 160 351

+ Beholdning av kontanter 01.01. 412 682 710 411 662 553

= Kontantbeholdning 31.12. 610 545 358 412 822 904

Kontantbeholdning mv framkommer slik:

Kontanter og bankinnskudd pr 31.12. 610 270 540 412 277 757

+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12. 274 818 404 953

= Beholdning av kontanter mv 31.12. 610 545 358 412 682 710
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, 

herunder norsk regnskapsstandard for ideelle stiftelser.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. 

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales 

i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å 

skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på 

langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke 

som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Inntektsføring

Stiftelsens inntekter er renteinntekter, utbytte og andre finans

inntekter. Dette inntektsføres når de påløper.

Gaver

Gaver vedtas av styret og gaveutdelinger blir kostnadsført i perioden 

tildelingen blir vedtatt. Vedtatte, ikke utbetalte gaver er oppført  

i balansen som gjeld ved årsslutt.

Investeringer i tilknyttede selskap

Investeringer der stiftelsen har betydelig eierandel defineres som 

tilknyttede selskap. Stiftelsen eier egenkapitalbevis i Sparebank 1 

Østlandet klassifisert som finansielle anleggsmidler og bokført til  

historisk kostpris.

Fordringer

Stiftelsen har ingen kundefordringer og følgelig heller ingen risiko 

for tap. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, 

føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig 

verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel 

ikke neddiskonteringer når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig 

for regnskapet. 

Finansielle omløpsmidler

Finansielle omløpsmidler føres til markedsverdi med urealisert gevinst 

i resultatregnskapet. Dette i henhold til regnskapsreglene for ideelle 

stiftelser.

Noter 2019
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Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatt

Stiftelsen er registrert som ideell organisasjon med formål å støtte 

allmennyttige formål. Stiftelse er således ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, og avtalen 

er en innskuddsplan som ikke medfører andre forpliktelser ut over 

innbetaling av årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i 

samme periode. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført 

i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Utenlandsk valuta

Stiftelsens virksomhet foregår kun i norske kroner. Det er ingen poster 

i utenlandsk valuta.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden.  

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
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Spesifikasjon av lønnskostnader 2019 2018

Lønn og honorarer 4 095 346 4 549 690

Arbeidsgiveravgift 692 212 659 346

Pensjonskostnader 838 845 378 640

Andre lønnsrelaterte ytelser 28 371 65 278

TOTALT 5 618 774 5 695 121

Antall årsverk: 3 3

Ytelser til ledende personer og revisor 2019 2018

Daglig leder 1 751 540 1 684 194

Styremedlemmer 461 305 584 850

Generalforsamling 169 950 256 725

Revisjonshonorar, som består av:

Lovpålagt revisjon (inkl MVA) 86 013 59 356

Samlet honorar til revisor 86 013 59 356

Note 1 - Lønnskostnad

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og 
styremedlemmer.

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 284 326

+ Tilgang 0

 Avgang 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 284 326

Akk. av/nedskr. pr 1/1 87 226

+ Ordinære avskrivninger 50 000

+ Avskr. på oppskrivning 0

 Tilbakeført avskrivning 0

+ Ekstraord nedskrivninger 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 137 226

Balanseført verdi pr 31/12 147 100

Prosentsats for ord.avskr 20

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
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Note 4 - Egenkapital

Tall i millioner kroner 2019 2018

Resultat etter skatt 1.925 1.414

Netto ansvarlig kapital 15.444 14.672

Egenkapitalprosent 11,8% 12,0%

Markedsverdi (børskurs) av egenkapitalbevisene pr. 31.12.2019 er kr 5.587.452.510

I henhold til finansforetakloven og Sparebank1 Østlandets vedtekter har ikke 

stiftelsen bestemmende innflytelse i Sparebank 1 Østlandet.

Nøkkeltall fra Sparebank 1 Østlandet konsern kvartalsrapport 4. kvartal 2019

Gaveutdeling 2019 2018

Bevilgede gaver, ikke utbetalt  01.01. 59 636 424 34 220 000

Årets utbetalte gaver 54 785 866 89 810 576

Årets bevilgninger 60 610 000 115 820 644

Bortfall av gaver, tidligere bevilget 1 465 000

Bevilgede gaver, ikke utbetalt 31.12. 63 995 558 59 636 424

Grunnkaptial
Annen innskutt

egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr 1.1. 1 400 000 000 2 587 900 000 760 633 797 4 748 533 797

+ Fra årets 
resultat 0 0 212 062 036 212 062 036

Pr 31.12. 1 400 000 000 2 587 900 000 972 695 833 4 960 595 833

Note 3 – Gaver

Note 5 – Investeringer i tilknyttet selskap

Egenkapitalbevis er vurdert til kostpris.

Stiftelsen har følgende eierandel i Sparebank 1 Østlandet:

Antall egenkapitalbevis Eierandel Pålydende Kostpris

60 404 892 52,15% 50 3.083.244.564
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2019 2018

Kostpris 1 325 844 850 1 312 979 582

Bokført Verdi 1.1. 1 313 312 580 1 302 277 006

Resultatført endring i året 14.769.127 11 035 574

Bokført Verdi 31.12. 1 328 081 707 1.313 312 580

Note 6 – Markedsbaserte verdipapirer

Note 7 – Bankinnskudd, kontanter o.l.

Markedsbaserte verdipapirer består av en portefølje i Odin Forvaltning  

med følgende verdier:

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12.19 kr 274 818 og utgjorde pr 31.12.18  

kr 404 953.

KLOPPER: Stiftelsen  

har gitt mange gaver til 

klopping og tilrette legging 

for turer i skog og mark.
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Sørkedalsveien 6  
Postboks 7000 Majorstuen  
0306 Oslo  

Telephone +47 04063 
Fax +47 22 60 96 01 
Internet www.kpmg.no 
Enterprise 935 174 627 MVA 

 
Til styret i Sparebankstiftelsen Hedmark 

 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Hedmarks årsregnskap som viser et overskudd på kr 212 062 036. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon 
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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Revisors beretning - 2019 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens 
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at 
vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
stiftelsen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med 
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som 
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
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Konklusjon om utdeling og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen er 
forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. 

 
 
Oslo, 19. mars 2020 
KPMG AS 
 
 
 
Svein Arthur Lyngroth  
Statsautorisert revisor  
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HØY AKTIVITET: Livestock på Alvdal er mer enn bare 

en musikkfestival. Det er også et bygdeutviklings-

tiltak som skaper stolthet og tilhørighet i hele 

regionen, og ildsjelene bak ønsker at Livestock skal 

være et bindeledd mellom fremtidige tilflyttere og 

tilbakeflyttere og lokalt næringsliv. 
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Gavetildelinger 2019

Mottaker Beløp Kategori Region

Høgskolen i Innlandet 13.100.000 Kunnskap Hedmark fylke

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 4.000.000 Kunnskap Hedmark fylke

Ringsaker Kommune 2.500.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Hedmark Røde Kors Distriktskontor 2.315.000 Humanitært Hedmark fylke

Sparebanken Hedmarks Kunstfond 2.000.000 Kultur og samfunn Hedmark fylke

StorElvdal Kommune 1.500.000 Kunnskap Østerdalen

Anno Museum AS 1.400.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 950.000 Kunnskap Glomdalen

Hedmark Røde Kors Distriktskontor 800.000 Humanitært Hedmark fylke

Storhamar IL Ishockey Yngres 750.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Foreningen Lær Kidsa Koding 690.000 Kunnskap Hedmark fylke

Per Væringsaasens Nationalfond 600.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Ottestad Idrettslag 600.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Skisser i Bevegelse 500.000 Kultur og samfunn Hedmark fylke

Kongsvinger Kommune 500.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Bua 500.000 Humanitært Hedmarken

DNT Engerdal og Trysil 500.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Odal Skate Klubb 500.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Teater Innlandet AS 500.000 Kultur og samfunn Hedmark fylke

Ungt Entreprenørskap Hedmark 500.000 Kunnskap Glomdalen

Tynset Idrettsforening 450.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Vang Skiløperforening 400.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Atlungstad Golf AS 400.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Tynset Turlag 400.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Åstdalen Turløyper 400.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Friidrettsklubben RenEng 400.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Stiftelsen Grobunn 400.000 Humanitært Hedmarken

Hasla IF 400.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Aukrust AS 385.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Løten Rulleklubb 350.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Alvdal Turforening 350.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Liermoen Kunstsnøanlegg SA 300.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

LHL Folldal, Lag Nr.1418 300.000 Humanitært Østerdalen

SørHedmark Næringshage AS 300.000 Kunnskap Glomdalen

Klosser Innovasjon AS 300.000 Kunnskap Glomdalen

Pandora Forlag AS 300.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Foreningen Ung Klang 300.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Kjellmyra Idrettslag 300.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Norske Redningshunder – Hedmark Lag 300.000 Humanitært Hedmark fylke

Ringsaker Røde Kors 300.000 Humanitært Hedmarken

Løten Røde Kors 300.000 Humanitært Hedmarken

Glåmdal Sykleklubb 270.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Stoppested Verden 250.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Fjelltun IL 250.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Gregers 250.000 Kultur og samfunn Hedmarken
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Mottaker Beløp Kategori Region

Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps 250.000 Humanitært Hedmarken

Tekna Park Koppang 250.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Grue Idrettslag 230.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Foreningen Tynset Teknolab 200.000 Kunnskap Østerdalen

Hytteforeningen i TrysilKnuts 
Fjellverden

200.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Festspillene i Elverum 200.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Hedmark Skikrets 200.000 Idrett og friluftsliv Hedmark fylke

Eidskog Museums og Historielag 200.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Ottestad Idrettslag 200.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Aukrust AS 200.000 Kunnskap Østerdalen

Stiftelsen Crux 200.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Sparebankstiftelsen Hedmark 200.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Storhamar Fotball 200.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Ringsaker Historielag 200.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Foreningen Eventyrfestningen 200.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Ingeborg Refling Hagens Kulturhus  
Fredheim

200.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Kvemyra Sentralskytebane SA 200.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Nybergsund Idrettslag – Trysil 170.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Os Turforening 160.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Anno Museum AS 150.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Anno Museum AS 150.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Hamar og Hedemarken Turistforening 150.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Østerdal Skyttersamlag 150.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Idrettslaget Trysilgutten 150.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Trøengets Venner 150.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps 150.000 Humanitært Hedmarken

Tolga Idrettslag 150.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Landsforeningen for Ryggmargsskadde 
Innlandet

150.000 Humanitært Hedmark fylke

Team Trysils Mekkeklubb 150.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Byen Vår Kongsvinger 150.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Mjøsski 150.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Brøttum Røde Kors 150.000 Humanitært Hedmarken

Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn 140.000 Humanitært Hedmarken

MjøsCross Mxk 120.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Kna Solør Motorsport 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Storhamar Fotball 100.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Haslemoen Motorsport Klubb 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Åsnes Kommune 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Elverum Golfklubb 100.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Vaaler Idrettsforening 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Oppstad Idrettslag 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

SørOdal Kommune 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Brydalen Ungdomslag 100.000 Kultur og samfunn Østerdalen
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Mottaker Beløp Kategori Region

Hamar Kommune 100.000 Kunnskap Hedmarken

Engerdal Kommune 100.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Vollkoia Turløyper 100.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Eidskog Kommune 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Flisa Allianseidrettslag 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Trysil Fotballklubb 100.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

NMK Hamar – Vendkvern Motorbane 100.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Åmot Kommune 100.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Kirsten Flagstad Festival – Klassisk 
Hedmarken

100.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Våler Jakt Og Fiskeforening 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Grue Kommune 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Hamar Musikkforum 100.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Grue Kommune 100.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Norske Redningshunder, Røros Lag 100.000 Humanitært Østerdalen

Åsnes Røde Kors Besøkstjeneste 100.000 Humanitært Glomdalen

Eidskog Røde Kors 100.000 Humanitært Glomdalen

Tynset Røde Kors Hjelpekorps 100.000 Humanitært Østerdalen

Vingelen Kirke og Skolemuseum 100.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Norsk Folkehjelp Rena 100.000 Humanitært Østerdalen

Løten Kommune 100.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Herredsvang Samfunnshus SA 100.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Folldal Røde Kors Hjelpekorps 100.000 Humanitært Østerdalen

Norsk Folkehjelp Elverum 100.000 Humanitært Østerdalen

Hamar Røde Kors 100.000 Humanitært Hedmarken

Ingeborg Refling Hagens Kulturhus  
Fredheim

100.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Løten Tennisklubb 100.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Funkis IL Hedmark 85.000 Humanitært Hedmarken

Åmot Jakt & Fiskeforening 80.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Elverum Håndball 80.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Hamar Skiklubb 80.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Rendalen Idrettslag 80.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Kongsvinger IL Turn 80.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Tolga Røde Kors Hjelpekorops  
Ambulansetjenesten

75.000 Humanitært Østerdalen

Morodalsfestivalen 75.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Anjazz Hamar Jazzfestival 75.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Galterud Idrettsforening 75.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Livestock Event 75.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Vang Ungdomsteater 75.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Nybygda Idrettslag 75.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

NFU, Hedmark Fylkeslag 75.000 Humanitært Hedmark fylke

Slåstad Idrettslag 75.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Anjazz Hamar Jazzfestival 75.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Stange Jeger Og Fiskerforening 70.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken
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Finnskogen Natur & Kulturpark 70.000 Humanitært Glomdalen

Tylldal IL Hovedlaget 70.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Rendalen R.K.Hjelpekorps 65.000 Humanitært Østerdalen

Rena Idrettslag 60.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Mjøsen Golfklubb 60.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Furnes Og Brumunddal Røde Kors 55.000 Humanitært Hedmarken

Disenå Idrettslag 55.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Janitsjarfestivalen Hamar 50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Matrand Idrettslag 50.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Kreftforeningen 50.000 Humanitært Hedmarken

Romedal Vel 50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Lundersæter Idrettslag 50.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Fåset Idrettslag 50.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Oppstad Samfunnshus SA 50.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Norsk Folkehjelp Kongsvinger 50.000 Humanitært Glomdalen

Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene 50.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Fjellregionens Kulturforening 50.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Fram Idrettslag 50.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Greftenmoen Grendeutvalg 50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Anno Museum AS 50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Folldal Idrettsforening 50.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Kongsvinger Roklubb 50.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Speidersenteret Hamar 50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Skotterud Idrettslag 50.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Hamar Frivilligsentral 50.000 Humanitært Hedmarken

Ljøradalen Grendeutvalg 50.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Ajer Innebandyklubb 50.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Hamar Kommune 50.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Vaaler Idrettsforening 50.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Hokåsen Samfunnshus SA 50.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Øvre Vang Vel 50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Kulturstiftelsen Kanalen 50.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Nordisk Poesifestival  
– Rolf Jacobsendagene

50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Fjellregionens Kulturforening 50.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Alvdal Turforening 50.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Bøndernes Hus Sa 50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Norsk Litteraturfestival  
Sigrid UndsetDagene

50.000 Kultur og samfunn Hedmark fylke

Kongsvinger Roklubb 50.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Norges Musikkorps Forbund Innlandet 50.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Lonås Skytterlag 50.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Elverum Pistolklubb 50.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Furnes Skiløperforening 50.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Kongsvinger IL Ishockey 50.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen
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Hamar og Hedemarken Turistforening 50.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Republikken Finnskogen 45.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Kongsvinger Skolekorps 40.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Gamle Øvrebyen Vel 40.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Hedemarken Luftsportsklubb 40.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Nordaberget Vel 40.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Kongsvinger Jeger Og Fiskerforening 40.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Julusmoen Vel 40.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Austmarka Idrettslag 40.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Åsnes Barne og Ungdomskorps 40.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Defrost Youth Choir 40.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Galterud Idrettsforening 35.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Løten Røde Kors 35.000 Humanitært Hedmarken

Flisa Allianseidrettslag 35.000 Humanitært Glomdalen

Livsglede For Eldre Kongsvinger 35.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Ottestad Idrettslag 35.000 Humanitært Hedmarken

Sander IL 35.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Elverum Fotball 35.000 Humanitært Østerdalen

Hedemarken Turistløyper 30.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Finsrud Idrettslag 30.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Kolomoen Grendelag 30.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Norsk Folkehjelp Rena 30.000 Humanitært Østerdalen

Sør Odal Skolekorps 30.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget 30.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Skotterud Idrettslag 30.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Kongsvingers Golfklubb 30.000 Humanitært Glomdalen

Hof Idrettslag 30.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Slåstad Idrettslag 30.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Elverum Barnemusikkteater 30.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Strand Kretslag 30.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Jømna og Heradsbygd Langrenn 30.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Gravberget Jaktskytterklubb 30.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget 30.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Vinger Kulturforum 30.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Kongsvinger Aktivitetssenter/ Huset 30.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Hof Østre Jakt og Fiskeforening 30.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Odalen Sjømerkeforening 30.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Hamar og Hedemarken Turistforening 30.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Nørdalen Natur og Kultursti 30.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Stange Røde Kors 30.000 Humanitært Hedmarken

Hamar Frivilligsentral 30.000 Humanitært Hedmarken

Sagatun Brukerstyrt Senter 30.000 Humanitært Hedmarken

Furnes Speidergruppe 30.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Kongsvinger Festnings Venner 30.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Elverum Hopp 30.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen
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Kopparleden Teaterlag 25.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Jessnesbrygga Vel 25.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Brumunddal Speidergruppe 25.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Kvennstuguteatret 25.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Hamarrevyen 25.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Kongsvinger IL Friidrett 25.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Moelven Idrettslag 25.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Solør Frisbeeklubb 25.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Pultostbevegelsen 25.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Otnes Vel 25.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Fotballaget Fart 25.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Skøyerstaten Teater 25.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Opera Di Setra 25.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Ringsaker Teater 25.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Vang Orienteringslag 25.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Vingelen Idrettslag 25.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Mosprætten 25.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Trysil Skytterlag 25.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Glåmdal Sykleklubb 25.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Klettsno 4h 25.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Opera Di Setra 25.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Tronbøl Vel 24.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Miljøfestivalen Mylder 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Hornkjøltårnets Venner 20.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Innlandet Døveforening 20.000 Humanitært Hedmark fylke

Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland 20.000 Humanitært Hedmark fylke

Solør Martial Arts 20.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Dysleksi Hedmark og Oppland 20.000 Humanitært Hedmark fylke

DNT Finnskogen og Omegn 20.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Brumunddal Pistolklubb 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Hamar Barne og Ungdomskor 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Kilen Velforening 20.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Vestmarka Idrettslag 20.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Espa Musikkorps 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Åsnes og Hof Travklubb 20.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Rendalen Idrettslag 20.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Støtteforeningen for Kreftrammede 20.000 Humanitært Hedmark fylke

NordOdal Hornmusikk 20.000 Kultur og samfunn Glomdalen

IL Brane 20.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Eidskog Orienteringslag 20.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Mental Helse Hedmark 20.000 Humanitært Hedmark fylke

Ungdomslaget Flendølen 20.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Innlandet Bandyregion 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmark fylke

Furnes Skolemusikkorps 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Furnes Håndball 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken
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Gravbergets Venner 20.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Høydeskrekk Kongsvinger Klatreklubb 20.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Helgøens Vel 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Defrost Youth Choir 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Ridabu Idrettslag 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Folldal Skytterlag 20.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Åsbygda IL Hovedlaget 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Nes Sportsklubb 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Hedmark Folkemusikklag 20.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Brumunddal Taekwondoklubb 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Kvikne Idrettslag 20.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Elverum Atletklubb 20.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Lille Jessnes Vel 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Brandval Skolemusikk 20.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Miljøfestivalen Mylder 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Elverum Drilltropp 20.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Hernes Idrettslag 20.000 Humanitært Østerdalen

Moelven Idrettslag 20.000 Humanitært Hedmarken

Alfarheim Lille Friteater (ALF) 20.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Tater Millas Venner 20.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Flisa Allianseidrettslag 20.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Støtteforeningen for Kreftrammede 20.000 Humanitært Hedmark fylke

Hamar Idrettslag Hovedlaget 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Vang Håndball 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Nes Vel 20.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Ringsaker Skolekorps 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Kvinnenettverket i SørOdal 20.000 Humanitært Glomdalen

Romedal Og Vallset Jente og Guttekorps 20.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Heme Dine 20.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Tynset Jazzklubb 20.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Vingelen Idrettslag 20.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Cantate Domino 20.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Engerdal Sportsklubb 19.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Søre Trysil Historielag 15.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Folldal Turlag 15.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Austmarka Samfunnshus A/L 15.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Fjellrock Event 15.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb 15.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Øvre Rendal Skytterlag 15.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Rusken 4h 15.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Vang Håndball 15.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Kunja Taekwondo Klubb Nord Odal 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Mensrudfeltet Vel 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Sporty 4h 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Odal Friluftsråd 15.000 Kultur og samfunn Glomdalen
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Kjerret Vel 15.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Mjøsa Innebandyklubb 15.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

4h Hedmark 15.000 Kultur og samfunn Hedmark fylke

Heme Dine 15.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Odal Rockeklubb 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Eidskog Gym og Turnforening 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Eidskog Sportsskyttere 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Våler Torvdriftsmuseum 15.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Skoghøgda Velforening 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Elverum Veterankorps 15.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Gullåra 15.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Dnt Finnskogen og Omegn 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget 15.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Glommasvingen Janitsjar 15.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Musikkens Venner i Åsnes 15.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Kirkekretsen Vel 15.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

AlvdalTynset Janitsjarkorps 15.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Defrost Youth Choir 15.000 Humanitært Hedmarken

Nfu Elverum og Omegn Lokallag 15.000 Humanitært Østerdalen

Brødbøl Velforening 15.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Burg Hedmark 10.000 Humanitært Hedmarken

Vikinggildet i Hamar 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Tynset Idrettsforening 10.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Hedmark Fylkeslag av  
Norges Fibromyalgi Forbund

10.000 Humanitært Hedmark fylke

Furnes Fotball 10.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Jømna/Heradsbygd Musikkforening 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Dresserte Fruer 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Joker Cruisers 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Gullåra 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Norsk Fosterhjemsforening Hedmark 10.000 Humanitært Hedmark fylke

Leirets Damer 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Solør Bueskyttere 10.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Kongsvinger Pensjonistforening 10.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Hamar Husflidslag 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Grue Skolemusikk 10.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Eidskog Bygdekvinnelag 10.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Ullern Grendelag 10.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Siri'us Gospelkor 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Furnes Speidergruppe 10.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Engeren Sanglag 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Landsforeningen for Slagrammede, Hedmark 10.000 Humanitært Hedmark fylke

NFU Elverum Og Omegn Lokallag 10.000 Humanitært Østerdalen

Stiftelsen Yoga For Livet 10.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

1. Grue Speidergruppes Foreldreråd 10.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen
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Atna Utvikling 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Starhellinga Vel 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Friskis & Svettis Elverum 10.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

U.L. Vaar 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Hedmark Bygdekvinnelag 10.000 Kultur og samfunn Hedmark fylke

Bittermarka Hytteforening 10.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Norges Astma og Allergiforbund Region 
Hedmark

10.000 Humanitært Hedmark fylke

Litteraturfestivalen i Grue 10.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Ringsaker Orienteringsklubb 10.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Snesbøl Grunneierlag 10.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Rena Janitsjarkorps 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Innlandet Bandyregion 10.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Foreningen for Muskelsyke Innlandet 10.000 Humanitært Hedmark fylke

Cisv Hedmark 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Strandlykkja Båtforening 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Røyskatten 4h 10.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Anno Museum AS 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Samfunnshuset Langenga SA 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Midtskogen Vel 10.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Løiten Musikforening 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Åsnes og Omegn Hundeklubb 10.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Elverum Husflidslag 10.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Stiftelsen Disen Kulturveksttun 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Damenes Aften 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Skyttergruppa Fjellhaug 10.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Romedal og Vallset Jente og Guttekorps 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Ådalsbruk Musikkforening 10.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Solør Helsesportlag 10.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Moelv Frivilligsentral 9.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Storhamar Blandede Kor 8.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Hamar og Omegn Astronomiforening 8.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Engerdal og Omegn Revmatikerforening 5.000 Humanitært Østerdalen

Åsbygda Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Tynset Seniorkor 5.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Ilseng Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Venneforeningen ved Furnes  
Bo og Aktivitetesenter

5.000 Humanitært Hedmarken

Elverum Danselag 5.000 Kultur og samfunn Østerdalen

Brumunddal Atletklubb 5.000 Idrett og friluftsliv Hedmarken

Sanglaget 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Alvdal Revmatikerforening 5.000 Humanitært Østerdalen

Mental Helse Våler 5.000 Humanitært Glomdalen

Stange Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Hamar Seniordans Velferden 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Paletten Maleklubb 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken
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Nordre Ringsaker Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Bygdedanslaget i Hamar 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Våler Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Det Ærverdige Solørsamveldets Mannskor  
Los Prostatas

5.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Hamar og Omegn Revmatikerforening 5.000 Humanitært Hedmarken

Hamar Veterankorps 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Ottestad Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Vallset Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Migrasjonsmuseets Venner 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Elverum Flyklubb 5.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Velferdens Sangkor 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Brøttum Bygdeungdomslag 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Løten Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Nora Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Risberget Idrettslag v/Jan Bølla 5.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Øvre Vang Sangkor 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Storhamar Blandede Kor 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Nestor Pensjonistbowlere Hamar 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Eritreisk Forening i Hamar 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Kurdisk Kultur Forening i Hamar (KKFIH) 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Hamar Damekor 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Tangen og Espa Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Eidskog Revmatikerforening 5.000 Humanitært Glomdalen

Lismarka og Mesnali Røde Kors 5.000 Humanitært Hedmarken

Furnes Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Vallset Pensjonistforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Furnes Veldre Musikkforening 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Norges Astma og Alergiforbund  
Glåmdal Lokallag

5.000 Humanitært Glomdalen

Naaf Ringsaker Storlag 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Norges Astma og Allergiforbund  
Elverum og Omegn Lokallag

5.000 Humanitært Østerdalen

Brandval Husflidslag 5.000 Kultur og samfunn Glomdalen

Mannskoret Sangkam 5.000 Kultur og samfunn Hedmarken

Trysil Svømming 4.000 Idrett og friluftsliv Østerdalen

Kongsvinger IL Turn 3.000 Idrett og friluftsliv Glomdalen

Åsnes Barne og Ungdomskorps 3.000 Humanitært Glomdalen

Kurdisk Kultur Forening i Hamar (KKFIH) 2.000 Kultur og samfunn Hedmarken
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GAVEFEST: Alle gavemottakere fra 2019 ble invi-

tert til et lokalt gavearrangement hvor de mottok 

gavebrev og fikk høre om hverandres prosjekter. 

Arrangementene ble gjennomført hos SpareBank 1 

Østlandets lokaler, her fra Brumuddal hvor gave-

mottakere fra hele Ringsaker var samlet.
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DansINN: Et danse-

prosjekt for barn og 

unge i hele Hedmark.
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Overordnede rammer

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter verdier for om lag 7,5 milliarder kro

ner. Dette er verdier som er bygd opp gjennom sparebankvirksomhet i Hedmark 

fylke over nærmere 175 år, og som skal forvaltes langsiktig til beste for 

Hedmark. Styret har derfor vedtatt rammeverk for strategi og styring som skal 

gi Stiftelsens styrende organer, hedmarkssamfunnet og myndigheter trygghet for 

at Stiftelsens formål blir oppfylt og at verdiene i Stiftelsen forvaltes på en 

forsvarlig måte.

Basert på Stiftelsens vedtekter har styret vedtatt en overordnet strategi som 

gir rammene for virksomheten, herunder mål for eierskap, kapitalforvaltning  

og gaver. 

Eierstrategien sammen med årsplanen for eierstyring skal bidra til å sikre at 

Stiftelsen oppnår en god avkastning og utbytte på sitt eierskap. 

Kapitalforvaltningsstrategien og rutine for finansforvaltningen skal sørge for 

at Stiftelsens midler forvaltes kompetent og effektivt ut fra hensynet til 

sikkerhet, likviditet og risikojustert avkastning. 

Gavestrategien gir rammene for aktiviteten på disse områdene. 

Ansvarsfordelingen mellom styret og administrasjonen og regler for rapporte

ring er fastsatt gjennom instruks for daglig leder og styret. 

Styret har gjennom Strategi og retningslinjer for internkontroll definert 

risiko toleranse og prinsipper for internkontroll, samt styring og rapporte

ring. Rammeverket beskriver risikostyring og rutiner for håndtering av avvik. 

I tillegg har Stiftelsen et eget fullmaktreglement som angir roller, rammer og 

rutiner for økonomiske transaksjoner.

Stiftelsen samarbeider med banken i forbindelse med gavetildelinger og er 

representert i bankens styre, valgkomite og representantskap. Som eier har man 

en dialog med bankens ledelse etter etablerte eierstyringsprinsipper. 

Virksomhetsstyring
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Strategi og retningslinjer for internkontroll

Stiftelsens virksomhet er eksponert for ulike typer risiko. De viktigste 

risikoene er markedsrisiko, operasjonell risiko, compliance risiko, strategisk 

risiko, omdømmerisiko og likviditetsrisiko. 

«Strategi og retningslinjer for internkontroll» gir overordnede rammer for 

Stiftelsens risikostrategi og hvordan risikoer Stiftelsen er eksponert for 

skal styres og kontrolleres. Risikostrategien, som er styrets overordnede  

retningslinjer for Stiftelsens risikotoleranse, defineres gjennom kvalitative 

mål, men tydeliggjøres også med kvantitative mål i finansforvaltningen. 

Hovedrammene for Stiftelsens risikostrategi er som følger: 

 •   Stiftelsens risikoeksponering skal være akseptabel innenfor alle de 

risikotypene en har eksponering. 

 •   Det skal være en tydelig internkontrollprosess som bygger opp under 

Stiftelsens risikoprofil.

 •   Organisasjonen skal bygge opp under åpenhet, bevissthet og  

tydelighet slik at Stiftelsen opparbeider seg en god og sunn  

risikokultur.

Dette innebærer at strategisk risiko skal være tilpasset formålet og  

risikoevne og at strategiske initiativ skal bære preg av god og tydelig 

risikovurdering og håndtering.

Åpenhet og kommunikasjon

Informasjon, åpenhet og tilgjengelighet er viktige elementer i god virksom

hetsstyring for sparebankstiftelser. Profesjonell kommunikasjon via digitale 

kanaler og ulike sosiale medier er vektlagt.

Stiftelsen skal vise åpenhet i sin kommunikasjon om hele sin virksomhet for 

å sikre tillit til Stiftelsens profesjonalitet og integritet. Dette omfatter 

informasjon om: 

 •   Stiftelsens formål og strategi

 •   Stiftelsens ulike organer og styringsstruktur

 •   Eierskap og finansinvesteringer

 •   Prinsipper for tildeling av gaver 

Stiftelsen skal aktivt informere om sitt formål og gavesøkere skal gjennom 

digital søknadsportal og kontakt med Stiftelsen oppleve profesjonalitet og 

tilgjengelighet. Stiftelsen skal begrunne sin gavetildeling ut fra gave

strategien og dens statutter. 
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Som største eier i SpareBank1 Østlandet og landets største egenkapital

beviseier har Stiftelsen et spesielt ansvar for å kommunisere profesjonelt til 

kapitalmarkedet om sin eierstrategi i SpareBank 1 Østlandet. Stiftelsen har 

utarbeidet et eget eierforventningsdokument som er offentlig tilgjengelig. 

Stiftelsen skal arbeide for å fremme egenkapitalbeviset som finansinstrument 

overfor investorer.

Eierstyring
For å oppfylle sitt formål skal Sparebankstiftelsen Hedmark utøve en lang

siktig og forsvarlig formuesforvaltning i samsvar med de grunnleggende 

verdiene i norsk sparebanktradisjon: langsiktighet – verdiskaping –  

forretningsmessig utvikling. 

For Stiftelsen er konkurransedyktig avkastning over tid et overordnet mål. 

Stiftelsens eierskap skal utøves profesjonelt og forutsigbart basert på 

allment aksepterte eierstyringsprinsipper og med bevissthet om skillet 

mellom rollen som eier på den ene siden og rollen som gavegiver og regional 

utviklingsaktør på den andre siden.

Stiftelsens eierskapsutøvelse skal bidra til verdiskaping ved å følge opp 

Stiftelsens mål med eierskapet. Stiftelsen er opptatt av at banken ledes og 

styres godt og at den styrer etter mål som samsvarer med eiernes mål. 

Det er bankens styre og daglige leder som utøver forvaltningen ut fra selskapets 

og eiernes interesser. Stiftelsen utøver primært sitt eierskap gjennom represen

tantskapet, men også gjennom styrerepresentasjon og løpende dialog med banken. 

Stiftelsen utøver sitt eierskap basert på de mål og prinsipper som er nedfelt 

i Stiftelsens overordnede strategi og kommunisert i forventningsdokumentet. 

Dette danner grunnlaget for årsplanen for Stiftelsens eierskapsutøvelse.

Etiske retningslinjer

Sparebankstiftelsen Hedmark er en uavhengig stiftelse med et langsiktig mål om 

å bidra til en positiv utvikling i Hedmarkssamfunnet. Gavesøkere, myndigheter, 

samarbeidspartnere og allmenheten skal ha tillit til vår kompetanse, kvalitet 

og integritet. 

De etiske retningslinjene angir grunnprinsippene for personlige atferd og  

forretningsskikk og utgjør rammeverket som skal sikre at alle opptrer i sam

svar med relevant lovgiving, interne retningslinjer og våre grunnverdier. 

Retningslinjene gjelder for ansatte i Sparebankstiftelsen Hedmark, samt for 

alle medlemmer av de styrende organer. Alle skal gjøres kjent med de etiske 

retningslinjene og utføre sine oppgaver i tråd med disse. 
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Navn Medlem/varamedlem Represententer

Olav Vold Leder Hedmarken

Bjørnar Otterhaug Medlem Glåmdalen

Iren Carlstrøm Medlem Glåmdalen

Jan Gjerdrum Medlem Glåmdalen

Torunn Syversen Medlem Glåmdalen

Eli Arnkværn Bryhni Medlem Hedmarken

Ludvig BjerkeNarud Medlem Hedmarken

Gunnar Martinsen Medlem Hedmarken

Marit Johnsrud Medlem Hedmarken

Erik Ringnes Medlem Hedmarken

Gudrun Sanaker Lohne Medlem Østerdalen

NilsErik Haagenrud Medlem Østerdalen

Reidun Joten Medlem Østerdalen

Roar Stormoen Medlem Østerdalen

Erlend Inselseth Røhnebæk Varamedlem Glåmdalen

Synne Stolpe Varamedlem Glåmdalen

Ingelin Opsahl Varamedlem Hedmarken

Jon Gunnar Karterud Varamedlem Hedmarken

Tor Olav Lierhagen Varamedlem Hedmarken

Tore Martin Olden Stensberg Varamedlem Østerdalen

Marianne Steenland Varamedlem Østerdalen

Styrende organer

Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og velger styret. Administra

sjonen har ansvaret for kapitalforvaltning, eierskapet i SpareBank 1 Østlandet 

og innstilling av gavetildelinger. I henhold til stiftelsesloven er det styret 

i Stiftelsen som vedtar alle gavesaker.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer. Sammensetningen skal avspeile  

kundestrukturen i SpareBank 1 Østlandet, andre interessegrupper og samfunns

messige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen 

skal bestå av henholdsvis seks medlemmer bosatt i region Hedmarken, fire med

lemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer bosatt i region Glåmdalen. 

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste seks måneder før 

kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank1 Østlandet på minst 

2500 kroner. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha 

styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank1 Østlandet.

Generalforsamlingen besto ved årsskiftet av:
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Styret

Stiftelsen har et styre på fem medlemmer, hvorav to skal være bosatt i region 

Hedmarken, ett i region Glåmdalen, ett i region Østerdalen, samt en uavhengig 

styreleder bosatt i Hedmark. Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger 

av den til enhver tid gjeldende lovgivning og vedtekter.

Stiftelsens styre består av følgende personer:

Nils Arne Nordheim, styreleder

Nils Arne Nordheim (1949) er bosatt i Hamar. Han er utdannet siviløkonom  

og har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole. Selvstendig nærings

drivende. Tidligere direktør bedriftsmarked i Sparebanken Hedmark.

Trond Hagerud, styremedlem

Trond Hagerud (1962) er bosatt i Kongsvinger. Han er utdannet siviløkonom  

fra Norges Handelshøyskole. Hagerud er administrerende direktør i Mapei AS.

Hanne Sverdrup Dahl, styremedlem

Hanne Sverdrup Dahl (1971) er bosatt i Hamar. Hun er utdannet jurist fra  

Universitetet i Oslo. Dahl er innehaver av Advokatkontoret Hanne Sverdrup Dahl.

Marianne Olssøn, styremedlem

Marianne Olssøn (1969) er bosatt på Helgøya. Hun er utdannet jurist fra  

Universitetet i Oslo. Olssøn er partner i advokatfirmaet Mageli ANS og eier  

og driver Hovelsrud gård.

Bjørnar Håkensmoen, styremedlem

Bjørnar Håkensmoen (1969) er bosatt i Elverum. Han er utdannet lærer med 

tilleggsutdanning innen personal og ledelse, informasjon og samfunnskontakt. 

Håkensmoen er administrerende direktør i Duett AS.
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Administrasjonen

Tore Anstein Dobloug, Daglig leder

Tore Anstein Dobloug (1962) er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Oslo 

og har en doktorgrad (PhD) i økonomisk geografi fra Universitetet i Lund. Han 

har erfaring både fra finans, investeringsvirksomhet og energibransjen. Han 

arbeidet i Sparebanken Hedmark i 13 år og var finansdirektør fra 2009 til 2016, 

fram til han ble tilsatt som direktør for Stiftelsen november 2016. 

Kristin Vitsø Bjørnstad, Leder for samfunn og gaver

Kristin Vitsø Bjørnstad (1961) er utdannet landskapsarkitekt fra UMB og har  

en MBA i Strategi. Hun kom fra stillingen som direktør for Kommunikasjon/HR  

i Moelven Industrier ASA. Bjørnstad har bakgrunn fra ulike planlegger  

og lederstillinger, blant annet fra Statens vegvesen som prosjektleder for 

firefeltsutbyggingen GardermoenMoelv og som senior bedriftsrådgiver i  

Mercuri Urval. Bjørnstad har variert styreerfaring fra større og mindre  

private og offentlig eide selskaper.

Michael Oreld, Prosjektleder for samfunn og gaver

Michael Oreld (1973) er utdannet ved siviløkonomistudiet på Handelshøykolen 

BI. Siden studiene har han hatt en rekke roller i mediebransjen. Sist som 

redaktør, konferansesjef og prosjektansvarlig for event i Computerworld. Han 

har også blant annet vært journalist i Kapital og redaktør og journalist i 

økonomitidsskriftet Business Standard. I tillegg har han hatt en rekke  

frivillige verv blant annet som folkevalgt i Hamar kommunestyre.

TYLLDALSPELET: Ett av mange 

spel i Hedmark hvor unge og 

håpefulle skuespillertalenter 

får prøvd seg på en scene.
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