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Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere 

Sparebanken Hedmark igjennom 170 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største 

eieren i SpareBank 1 Østlandet og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken, 

deles hvert år ut som gaver til hedmarksamfunnet. I 2017 har Stiftelsen gitt gaver for nær 

48 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og 

humanitært arbeid. Totalt forvalter Stiftelsen rundt 7 milliarder kroner, noe som gjør den 

til den 3. største av landets finansstiftelser.
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sparebankstiftelsen hedmark

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 i regionen.

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

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

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

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

tilrettelegge for en børsnotering av banken. Banken ble børsnotert 13. juni 

2017 ved at Stiftelsen solgte seg ned fra 75% eierskap til 54,7%.

Sparebankstiftelsen Hedmark er nå en av Norges største allmennyttige 

stiftelser og er den nest største av Norges 30 sparebankstiftelser. 

Etablering av Stiftelsen

Om Sparebankstiftelsen Hedmark

Om Sparebankstiftelsen Hedmark
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overskudd til å dele Om Sparebankstiftelsen Hedmark

Sparebankstiftelsen Hedmark har i sine vedtekter definert følgende hovedformål:

Eierskap: Stiftelsen skal forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved 

opprettelsen og utøve et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i 

SpareBank 1 Østlandet med sikte på å opprettholde sin relative eierandel, 

blant annet gjennom deltagelse i emisjoner. 

Kapitalforvaltning: Stiftelsen kan plassere midlene på en hensiktsmessig og 

betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, likviditet og risikojustert 

avkastning. 

Gaver til allmennyttige formål: Stiftelsen kan 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.

Sparebanktradisjoner: Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østlandet skal 

Stiftelsen videreføre sparebanktradisjonene i Hedmark. For øvrig kan 

Stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de 

rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

Hovedformål

Stiftelsens visjon er «For Hedmark». 

Stiftelsens sentrale kjerneverdier er retningsgivende for vårt arbeid:

Langsiktig - Vi skal forvalte sparebankarven – i dag og i all framtid. 

Verdiskapende - Vi skal bidra til å skape entusiasme, trivsel og sunn 

utvikling i fylket.

Uavhengig og åpen - Vi skal være profesjonelle og tillitsskapende i forhold 

til gavesøkere,forretningspartnere og allmenheten generelt.

Visjon og verdier
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Eierskap

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevisene den ble tilført ved 

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

SpareBank 1 Østlandet med sikte på å opprettholde sin relative eierandel i 

SpareBank 1 Østlandet.

Stiftelsens eiermål er som følger: 

Stiftelsen skal være en langsiktig og stor eier med minst 50 prosent eierandel.

Stiftelsen skal utøve et forutsigbart og aktivt eierskap. 

Stiftelsen skal:

•  utøve eierskapet gjennom å delta i styrende organer.

•  være en markedsorientert eier som vektlegger langsiktig lønnsomhet.

•  kommunisere et langsiktig perspektiv i sitt eierskap.

•  være en pådriver for utvikling av banken med et profesjonelt styre  

   og lederskap i banken.

•  Stiftelsen ønsker gjennom godt samarbeid med banken å bidra til høy  

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

   godt for Stiftelsen».

•  Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig aksepterte eier- 

   styringsprinsipper.

•  Stiftelsen skal aktivt bidra med informasjon om sin virksomhet og  

   eierstrategi til investorer og andre interessenter.

•  Stiftelsens gavevirksomhet skal bidra til vekst og utvikling i  

   bankens markedsområde.

•  Avkastningen på egenkapitalbevisene skal være på linje med de mest  

   lønnsomme regionsparebankene i landet.

•  Banken skal gi et konkurransedyktig utbytte.

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

per 31.12.17 54,7 prosent av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet (SPOL). 

Noteringskursen var på 78 kroner Ved årsskiftet var kursen 90,50 kroner, noe som 

var en økning på litt over 16 prosent siden noteringen.

Stiftelsen skal posisjonere seg som en kapitalsterk stiftelse med evne til å 

delta i emisjoner i banken.

Stiftelsen skal være en god og profesjonell eier.

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

eier i banken.

Mål om god soliditet og konkurransedyktig lønnsomhet og utbytte. 
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overskudd til å dele Eierskap



8

sparebankstiftelsen hedmark Gaveområdet

Gaveområdet

Stiftelsen skal disponere deler av overskuddet til gaver til allmennyttige 

formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis ta hensyn til 

regionen som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Hedmark.

Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østlandet skal Stiftelsen videreføre spare-

banktradisjonene i Hedmark. 

Stiftelsen har satt følgende ambisjoner og mål for sine gavetildelinger:

Med bakgrunn i de strategiske målene for gaveområdet kan det søkes om gavemidler 

og initieres prosjekter innenfor følgende kategorier:

Viktige elementer i søknadsvurderingen er at prosjektet har verdi over tid, at 

det kommer mange til nytte, at det skaper aktivitet, at det er tuftet på  

engasjement og dugnadsvilje samt at det utløser annen finansiering. Stiftelsens 

hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 6-35 år. Det er ikke til hinder for å 

støtte tiltak som kommer hele befolkningen i Hedmark til gode.

Innenfor områdene kompetanse, næringsutvikling og entreprenørskap vil det være 

kriterier som potensiale for vekst og verdiskapning som legges til grunn for 

vurderingen. Stiftelsen gir ikke gaver til enkeltpersoner eller bedrifter.

• Økt bolyst og ungdomsutfoldelse

• Enda mer stolthet og tilhørighet til Hedmark

• Styrket utdanning og forskning

• Økt fokus på entreprenørskap og næringsutvikling

• Idrett og friluftsliv

• Kultur og samfunn

• Humanitære formål

• Kunnskap

• Næringsutvikling og entreprenørskap

Gavestrategi
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Sparebankstiftelsen Hedmark delte i 2017 ut nær 48 millioner kroner i gavemidler. 

Gavetildelingene varierte mellom 10 000 kroner og 16,1 millioner kroner. Den 

største gaven på 16,1 millioner kroner ble tildelt Høgskolen i Innlandet for å 

støtte opp under universitetssøknaden. Gaven har en ramme på 42,3 millioner kroner 

over 3 år. Høgskolestiftelsen i Kongsvinger mottok en gave på 4 millioner kroner 

med en gaveramme på 12 millioner kroner over tre år. Gode utdanningsinstitusjoner 

er viktig for å styrke interessen for høyere utdanning i Hedmark.

Stiftelsen er også i gang med støtte til næringsutvikling og entreprenørskap og 

dette skal utvikles i årene framover. 7sterke i Kongsvingerregionen mottok en 

gave på 1,26 millioner kroner for å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. 

Videre ble det gitt gave til et Innovasjonsløft og til en satsning på Ungt Entre-

prenørskap i samme region.

Noen av våre gavetildelinger i 2017

Stiftelsens direktør Tore Anstein Dobloug overrekker gaven til rektor  

Katrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet
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Det var i alt 127 gavemottakere i 2017. Nedenfor presenteres noen representanter 

for de mange positive prosjektene som Stiftelsen ga gavemidler til i 2017:

Se side 28-31 for fullstendig oversikt over Stiftelsens gavetildelinger i 2017.

Brenneriroa Vel fikk 200 000 kroner til ballbinge og 

200 000 til hoppbakke.

Kongsvinger Skateklubb fikk 750 000 kroner til ny 

rullepark.

Gatelaget i Hamkam fikk 200 000 kroner til utstyr.

Brumunddal jente- og guttemusikk fikk 150 000 kroner 

til nye uniformer.

Norsk Folkehjelp Elverum fikk 50 000 kroner til nye 

beredskapssekker.

Elverum Svømming mottok en gave på 50 000 kroner 

til utstyr til svømmeopplæring.

Ungt Entreprenørskap fikk 500 000 kroner til en 

satsning i Kongsvingerregionen.

Skibladners Venner fikk 425 000 kroner til  

restaurering av røkesalongen.
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overskudd til å dele Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Stiftelsens likvider omfatter rentepapirer og bankinnskudd for omkring 1,7 

milliarder kroner. Stiftelsens kapitalforvaltning omfatter rentepapirer med lav 

risiko og høy likviditet. Stiftelsens reserver skal bestå av høylikvide verdi-

papirer eller bankinnskudd, som gjør stiftelsen i stand til å sikre banken kapital 

på kort varsel.

Fordelingen er 88,4 prosent i trippel A-papirer og 11,5 prosent kommunepapirer. 

0,1 prosent var plassert i kontanter av porteføljen på rundt 1,3 milliarder kroner. 

I tillegg kommer 411 millioner kroner i eksterne bankinnskudd ved årsskiftet. 

Per 31.12.17 bestod Stiftelsens portefølje av følgende rentebærende papirer:

Det er gitt forvaltningsmandat til Odin om forvaltning av Stiftelsens verdi-

papirportefølje.

Papir Andel av porteføljen

Norwegian T-Bill NGTB 09/19/18 30,8 %

Norwegian Gov’t NGB 4 1/2 05/22/19 11,9 %

Obos Boligkredit Obos 0 06/06/23 9,1 %

Storebrand Bolig STBNO 0 068/06/22 8,1 %

Gjensidige Bank GJFNO 0 05/20/22 7,8 %

Sparebanken V BO SVEGNO 0 09/11/23 7,7 %

Norwegian T-Bill NGTB 0 03/21/18 7,7 %

Skedsmo Kommune SKEDSM 0.943 02/28/18 3,8 %

Aurskog-Hoeland Aurhoe 0.99 06/05/18 3,8 %

Verran Kommune Verran 1.04 03/21/18 3,8 %

Morebo 0 11/04/21 2,7 %

Realkredit DNMRK RDKRE 0 10/01/20 2,3 %

Kontanter 0,1 %

Totalt 100 %
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Styrets beretning for 2017

Sparebankstiftelsen Hedmark har som formål å forvalte eierskapet i SpareBank 1 

Østlandet og videreføre sparebanktradisjonene i Hedmark. Stiftelsen skal dispo-

nere deler av overskuddet til gaver til allmennyttige formål. 

Stiftelsens eiendeler består i all hovedsak av egenkapitalbevis i SpareBank 1 

Østlandet, markedsbaserte investeringer og likvider.

Ved utgangen av 2017 eide Stiftelsen 54,73 prosent av SpareBank 1 Østlandets 

egenkapitalbevis. Samlet bokført verdi av egenkapitalbevisene var 

NOK 2.932.744.650. Bokført verdi per egenkapitalbevis var NOK 50. 

Børskurs 31.12.17 var NOK 90,50. Basert på børskurs 31.12.17 var markedsverdien 

av egenkapitalbevisene NOK 5.308.267.816. 

Samlet verdi av Stiftelsens markedsbaserte investeringer og likvider var ved 

utgangen av året NOK 1.713.939.559. Dette bestod av NOK 411.662.553 i bank- 

innskudd og NOK 1.302.277.006 i rentebærende papirer.

Samlet bokført verdi av Stiftelsen eiendeler var NOK 4.646.932.981.

Stiftelsens hovedaktivitet i 2017 var knyttet til børsnoteringen av SpareBank 1 

Østlandet.

Stiftelsen ble etablert i 2015 av tidligere Sparebanken Hedmark i forbindelse med 

omdanningen av banken fra selveiende stiftelse til egenkapitalbevisbank. 60 % av 

bankens egenkapital ble konvertert til egenkapitalbevis og overført vederlags-

fritt til Stiftelsen. Ved børsnoteringen av banken skulle Stiftelsen gjennomføre 

et nedsalg slik at banken oppfylte kravet til Oslo Børs om minimum 25 % fri flyt 

av bankens egenkapitalbevis. 

Banken ble børsnotert 13. juni 2017, og Stiftelsen solgte da til sammen 

21.085.107 egenkapitalbevis til kurs NOK 78. Børsnoteringen var vellykket og 

Stiftelsen oppnådde en god pris for sine verdipapirer. Første noteringsdag ble 

egenkapitalbeviset handlet i intervallet mellom NOK 78 og NOK 79. Eiersammen- 

Virksomhetens formål

Stiftelsens eiendeler

Virksomheten i 2017

Styrets beretning for 2017
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• Humanitært:      NOK  1.356.000  (3 %)

• Idrett og friluftsliv:    NOK 11.390.000 (24 %)

• Kultur og samfunn:     NOK 12.805.000 (27 %)

• Kunnskap:      NOK 20.200.000 (42 %)

• Næringsutvikling og entreprenørskap:  NOK  2.130.000  (4 %)

Største enkeltgave var til Høgskolen i Innlandet. Gavens formål er å bidra 

til at det blir etablert et universitet i Innlandet. Det vises for øvrig til 

egen sak i årsberetningen.

I løpet av året ble det ansatt to medarbeidere i administrasjonen slik at den 

ved utgangen av 2017 bestod av 3 personer.

setningen fikk en god fordeling av institusjonelle, profesjonelle og private 

investorer fra inn- og utland. Ansatte som gruppe endte opp med å bli den 11. 

største eieren i banken. Egenkapitalbevisene handles under tickeren SPOL.

Gjennom nedsalget frigjorde Stiftelsen midler for totalt NOK 1.616.680.010.  

Denne kapitalen og det vesentligste av mottatt utbytte i 2017 ble plassert i 

rentebærende papirer med lav risiko. Etter en strukturert utvelgelsesprosess ble 

ODIN kapitalforvaltning valgt som forvalter for en vesentlig del av midlene. 

Forvaltningen utføres som et diskresjonært mandat med enkeltinvesteringer i 

statspapirer, obligasjoner med fortrinnsrett, kommunepapirer og bank.

2017 var første året Stiftelsen delte ut gaver. Samlet vedtok styret gaver for 

NOK 47.881.000. Samlet ble det søkt om NOK 88.008.612 til gaver fordelt på 237 

søknader. 127 gavesøkere fikk innvilget gave. Gavetildelingene fordelte seg på 

følgene måte mellom de ulike kategoriene (% av totale gaver i parentes):

Generalforsamlingen er Stiftelsens høyeste organ og har 14 medlemmer, hvorav 

7 menn og 7 kvinner. Medlemmene blir valgt av SpareBank 1 Østlandets inn-

skuddskunder i Hedmark og velges for 4 år.

Styret har 5 medlemmer, 2 kvinner og 3 menn. Styrende organer er nærmere gjort 

rede for i egen sak i årsberetningen og på Stiftelsens hjemmeside: 

www.sparebankstiftelsenhedmark.no

Styrende organer

Sparebankstiftelsen Hedmark har kontor i Hamar. Administrasjonen består av direktør 

Tore-Anstein Dobloug, leder for samfunn og gaver Kristin Vitsø Bjørnstad og 

prosjektleder Michael Oreld.

Administrasjon

Styrets beretning for 2017



16

sparebankstiftelsen hedmark

Stiftelsen fikk i 2017 et overskudd på NOK 625.541.009.

Stiftelsens inntekter bestod av realiserte gevinster på verdipapirer, utbytte, 

renteinntekter og urealiserte kursgevinster på rentepapirer.

I forbindelse med at SpareBank 1 Østlandet ble børsnotert 13. juni 2017 

gjennomførte Stiftelsen et nedsalg på 21.085.107 egenkapitalbevis. Dette ga en 

regnskapsmessig gevinst på NOK 562.424.144.

Stiftelsen mottok utbytte fra SpareBank 1 Østlandet på NOK 110.838.600.

Samlede renteinntekter på bankinnskudd og rentepapirer beløp seg til NOK 

8.430.487. Urealiserte kursgevinster på rentepapirer var ved utgangen av 2017 NOK 

251.644.

Ordinære driftskostnader var NOK 8.490.525. I tillegg til kostnader knyttet til den 

daglige driften påløp kostnader i forbindelse med børsnoteringen av SpareBank 1 Østlandet.

Overskuddet for 2017 foreslås disponert slik:

Overføringer annen egenkapital:   NOK   623.145.001.

Fremføring av udekket tap:    NOK     2.396.009.

Balansen viser en egenkapital på:   NOK 4.611.045.001. 

Styret mener det framlagte årsregnskapet viser en rettvisende oversikt over 

virksomhetens utvikling, resultat og stilling.

Resultat og disponering av overskudd

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverk-

satt spesielle arbeidsmiljø- eller likestillingstiltak. Etter styrets vurdering 

er Stiftelsens virksomhet av en slik karakter at den i liten grad forurenser det 

ytre miljøet.

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til 

grunn for avleggelsen av årsregnskapet. 

Hamar, 12.03.2018

Nils Arne Nordheim  

Styreleder

Guro Nina Vestvik 

Styremedlem

Hanne Sverdrup Dahl 

Styremedlem

Arne Grunt  

Styremedlem

Trond Hagerud 

Styremedlem

Tore-Anstein Dobloug 

Daglig leder

Styrets beretning for 2017
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Årsregnskap 2017

Resultatregnskap

Note 2017 2016

Driftsinntekter og driftskostnader

DRIFTSINNTEKTER

Sum driftsinntekster 0 0

DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnad 1 4 545 473 1 371 318 

Avskrivning på varige driftsmidler 2 37 226 0

Gaver 47 881 000 0

Annen driftskostnad 3 907 827 702 523

Sum driftskostnader 56 371 526 2 073 841

DRIFTSRESULTAT (56 371 526) (2 073 841)

Finansinntekter og finanskostnader

FINANSINNTEKTER

Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m 251 644 0

Annen renteinntekt 8 430 487 377

Annen finansinntekt 673 262 745 0

Sum finansinntekter 681 944 876 377

FINANSKOSTNADER

Annen rentekostnad 27 737 20 962

Annen finanskostnad 4 604 0

Sum finanskostnader 32 341 20 962

NETTO FINANSPOSTER 681 912 535 (20 585)

Ordinært res. før skattekostnad 625 541 009 (2 094 426)

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Ordinært resultat 625 541 009 (2 094 426)

Årsresultat 625 541 009 (2 094 426)

Overf. og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 6 623 145 001 0

Fremføring av udekket tap 6 2 396 009 (2 094 426)

SUM OVERF. OG DISP. 625 541 009 (2 094 426)
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Balanse pr. 31.12.2017

Note 31.12.2017 31.12.2016

Eiendeler

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 247 100 0

Sum varige driftsmidler 247 100 0

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap 3 2 932 744 650 3 987 000 000

Sum finansielle anleggsmidler 2 932 744 650 3 987 000 000

SUM ANLEGGSMIDLER 2 932 991 750 3 987 000 000

ØMLØPSMIDLER

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 1 672 0

Sum fordringer 1 672 0

Investeringer

Markedsbaserte verdipapirer 4 1 302 277 006 0

Sum investeringer 1 302 277 006 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 411 662 553 125 600

SUM OMLØPSMIDLER 1 713 941 231 125 600

SUM EIENDELER 4 646 932 981 3 987 125 600
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Hamar, 12.03.2018

Nils Arne Nordheim  

Styreleder

Guro Nina Vestvik 

Styremedlem

Hanne Sverdrup Dahl 

Styremedlem

Arne Grunt  

Styremedlem

Trond Hagerud 

Styremedlem

Tore-Anstein Dobloug 

Daglig leder

Balanse pr. 31.12.2017

Note 31.12.2017 31.12.2016

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6 1 400 000 000 1 400 000 000

Annen innskutt egenkapital 6 2 587 900 000 2 587 900 000

Sum innskutt egenkapital 3 987 900 000 3 987 900 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 623 145 001 0

Udekket tap 6 0 (2 396 009)

Sum opptjent egenkapital 623 145 001 (2 396 009)

SUM EGENKAPITAL 4 611 045 001 3 985 503 992

GJELD

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 7 0 682 892

Leverandørgjeld 749 853 475 206

Skyldig offentlige avgifter 506 399 166 011

Annen kortsiktig gjeld 34 631 728 297 500

Sum kortsiktig gjeld 35 887 980 1 621 609

SUM GJELD 35 887 980 1 621 609

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 646 932 981 3 987 125 600



21

overskudd til å dele Årsregnskap 2017

Regnskapsprinsipper

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

små foretak.

Renteinntekter

Inntektsføring av renter skjer på opptjeningsstidspunktet.

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler herunder egenkapitalbevis vurderes til anskaffelses- 

kost. Dersom det er inntrådt verdifall som ikke er forbigående nedskrives 

anleggsmidlene til virkelig verdi. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til 

betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler, herunder 

markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Skatt

Stiftelsen er ikke skattepliktig. 

Pensjonsforpliktelser

Stiftelsen har pensjonsavtale som innskuddsordning med Sparebank 1 

Forsikring.

Noter 2017
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Spesifikasjon av lønnskostnader 2017 2016

Lønn og honorarer 3 448 346 1 032 664

Arbeidsgiveravgift 464 091 140 600

Andre lønnsrelaterte ytelser 633 036 198 054

TOTALT 4 545 473 1 371 318

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 0

+ Tilgang 284 326

- Avgang 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 284 326

Akk. av/nedskr. pr 1/1 0

+ Ordinære avskrivninger 37 226

+ Avskr. på oppskrivning 0

- Tilbakeført avskrivning 0

+ Ekstraord nedskrivninger 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 37 226

Balanseført verdi pr 31/12 247 100

Prosentsats for ord.avskr 14-25

Ytelser til ledende personer 2017

Daglig leder 1 525 067

Styremedlemmer 620 000

Generalforsamling 146 500

Note 1 - Lønnskostnad

Note 2 - Avskriving på varige driftsmidler

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig 

leder og styremedlemmer.
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Tall i millioner kroner 2017 2016

Resultat etter skatt 1.263 1.100

Netto ansvarlig kapital 14.138 12.656

Egenkapitalprosent 12,3% 11,9%

Antall egenkapitalbevis Eierandel Pålydende Kostpris

58.654.893  54,73% 50 2.932.744.650

Kostpris Påløpte renter Urealisert verdiendring Virkelig verdi/bokført verdi

1 297 089 685 4 935 677 251 644 1 302 277 006

Note 3 - Investeringer i tilknyttet selskap

Note 4 - Markedsbaserte verdipapirer

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l

Egenkapitalbevis er vurdert til samme verdi som fastsatt i åpningsbalansen.

Stiftelsen har følgende eierandel i Sparebank 1 Østlandet:

Markedsbaserte verdipapirer består av en portefølje i 

Odin Forvaltning med følgende verdier:

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 348 137 og utgjorde pr. 31.12. i 

fjor kr 125 600.

I henhold til finansforetakloven og SpareBank 1 Østlandets vedtekter har ikke 

Stiftelsen bestemmende innflytelse i SpareBank 1 Østlandet.

Nøkkeltall fra SpareBank 1 Østlandet konsern kvartalsrapport 4.kvartal 2017 

(31.12.2017)
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Selskapskaptial
Annen innskutt

egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr 1.1. 1 400 000 000 0 2 585 503 992 3 985 503 992

+Fra årets 
resultat

625 541 009 625 541 009

Pr 31.12. 1 400 000 000 0 3 211 045 001 4 611 045 001

Note 6 - Selskapskapital

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Stiftelsen hadde i 2016 en kassakreditt med innvilget kreditt på kr 3 000 000.

Pr. 31.12.2017 er det ingen kreditt-/trekkfasilitet. 
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Til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Hedmarks årsregnskap som viser et overskudd på kr 625 541 009. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap 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 selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

Grunnlag 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 selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

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 som 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 selskapets 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. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen 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 regnskapet, 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 
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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 selskapets 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 regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig 
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til 
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke 
fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer 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 øvrige lovmessige krav 

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 selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 11. april 2018  
KPMG AS  
 
 
 
Svein Arthur Lyngroth  
Statsautorisert revisor 
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Mottaker Kategori Beløp Region

Kirsten Flagstad Festivalen Kultur 1,200,000 Hedmarken

Søndre Elverum Idrettshall Idrett 1,000,000 Østerdalen

Kongsvinger fotball Idrett 750,000 Glåmdalen

Fotballlaget Fart Idrett 750,000 Hedmarken

Kongsvinger Aktivitetssenter Kultur 500,000 Glåmdalen

Vang fotballlag Idrett 500,000 Hedmarken

Ham-kam fotball Idrett 500,000 Hedmarken

Trysil fotballklubb Idrett 500,000 Østerdalen

Ottestad idrettslag Idrett 500,000 Hedmarken

Atlungstad Brenneris venner Kultur 450,000 Hedmarken

Brenneriroa og omegn vel Annet 400,000 Hedmarken

Teater Innlandet Kultur 375,000 Hedmarken

Hamar skiklubb, sommerskole Idrett 350,000 Hedmarken

Eidskog kommune Kultur 300,000 Glåmdalen

Vangrøfta Grunneierlag Idrett 250,000 Østerdalen

Mjøsski Idrett 250,000 Hedmarken

Anno Museum Kultur 250,000 Østerdalen

Åsbygda IL, hovedlaget Idrett 250,000 Hedmarken

Kjør for lovet Humanitært 250,000 Glåmdalen

Nes sportsklubb Idrett 250,000 Hedmarken

Bøndernes Hus Annet 200,000 Hedmarken

Anno Museum Kultur 200,000 Østerdalen

Idrettslaget Trysilgutten Idrett 200,000 Østerdalen

Ingeborg Refling Hagen Kulturhus Kultur 200,000 Hedmarken

Ilseng samfunnshus Kultur 200,000 Hedmarken

Tynset jeger og fiskeforening Annet 200,000 Østerdalen

Vollkoia Turløyper Idrett 150,000 Hedmarken

Strandvoldbruas Venner Annet 150,000 Østerdalen

Brumunddal jente- og guttemusikk Kultur 150,000 Hedmarken

Flisa Grenderåd Annet 150,000 Glåmdalen

Stor-Elvdal Røde Kors Humanitært 150,000 Østerdalen

Storhamar IL Ishockey yngres Idrett 150,000 Hedmarken

Åmot jakt og fiskeforening Annet 150,000 Østerdalen

Hedemarken turistløyper Idrett 120,000 Hedmarken

Stiftelsen Folldal gruver Kultur 100,000 Østerdalen

Kulturstiftelsen Kanalen Kultur 100,000 Østerdalen

Haslemoen Motorsport Klubb Idrett 100,000 Glåmdalen

Slåstad idrettslag Idrett 100,000 Glåmdalen

Aukrustsenterets venner Kultur 100,000 Østerdalen

Løten skolekorps Kultur 100,000 Hedmarken

Hernes IL ski og skiskyting Idrett 100,000 Østerdalen

Stange og Romedal skytterlag Idrett 100,000 Hedmarken

Ringsaker janitsjar Kultur 100,000 Hedmarken

Årsregnskap 2017
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Mottaker Kategori Beløp Region

Furnes speidergruppe Annet 100,000 Hedmarken

Hamar IL, hovedlaget Idrett 100,000 Hedmarken

Storhamar fotball Idrett 80,000 Hedmarken

Jømna Heradsbygd skolekorps Kultur 80,000 Østerdalen

Alvdal skyttelag Idrett 75,000 Østerdalen

Alvdal idrettslag Idrett 75,000 Østerdalen

Stiftelsen Bortistu Neby Kultur 75,000 Østerdalen

Stiftelsen Utafor innafor Humanitært 75,000 Hedmarken

NMK Hamar - Vendkværn motorbane Idrett 60,000 Hedmarken

Skotterud grendeutviklingslag Annet 50,000 Glåmdalen

Kvikne skolemusikk Kultur 50,000 Østerdalen

Stange Sportsklubb Idrett 50,000 Hedmarken

FAU ved Grue barne og ungdomsskole Annet 50,000 Glåmdalen

Heggeriset samfunnshus Kultur 50,000 Østerdalen

Åsnes skytterlag Idrett 50,000 Glåmdalen

Veldroms venner Annet 50,000 Hedmarken

Kartonglan Annet 50,000 Østerdalen

Kjellmyra idrettslag Idrett 50,000 Glåmdalen

Stange jeger og fiskeforening Annet 50,000 Hedmarken

Bjørkebollen turforening Idrett 50,000 Østerdalen

Norsk Folkehjelp Elverum Humanitært 50,000 Østerdalen

Tante Gerdas Scene Kultur 50,000 Hedmarken

Romedal og Vallset jeger og fiskerforening Annet 50,000 Hedmarken

Brydalen ungdomslag Kultur 50,000 Østerdalen

Bashammeren velforening Annet 50,000 Glåmdalen

Kulturkoblingen Kultur 50,000 Hedmarken

Storhamar håndball bredde Idrett 50,000 Hedmarken

Tynset idrettsforening Idrett 50,000 Østerdalen

Norsk Folkehjelp Rena Humanitært 50,000 Østerdalen

Holseter vel Kultur 50,000 Glåmdalen

Eidskog håndballklubb Idrett 50,000 Glåmdalen

Ottestad idrettslag Idrett 50,000 Hedmarken

Gravbergets Venner Kultur 40,000 Glåmdalen

Fjeld Grendelag Idrett 40,000 Glåmdalen

Kongsvinger tennisklubb Idrett 40,000 Glåmdalen

Roverud samfunnshus Annet 40,000 Glåmdalen

Stange Håndballklubb Idrett 30,000 Hedmarken

Autismeforeningen, Hedmark fylkeslag Humanitært 25,000 Hedmarken

Hamar idrettslag, hovedlaget Idrett 25,000 Hedmarken

TOTALT 14,955,000
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Gavetildelinger, Høst 2017

Mottaker Kategori Beløp Region

Høgskolen i Innlandet Kunnskap 16,100,000 Hedmark

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger Kunnskap 4,000,000 Hedmark

Stiftelsen Geitmyra Kultur 2,000,000 Hedmarken

7Sterke Næringsutvikling 1,260,000 Glåmdalen

Furnes Fotball Idrett 1,000,000 Hedmarken

Festspillene i Elverum Kultur 900,000 Hedmarken

Stiftelsen Tømmerstock Kultur 900,000 Hedmarken

Storhamar fotball Kultur 900,000 Hedmarken

Kongsvinger skateklubb Kultur 750,000 Glåmdalen

Storhamar håndball Idrett 730,000 Hedmarken

Ungt entreprenørskap Hedmark Næringsutvikling 500,000 Glåmdalen

AS Opplandske Dampskibsselskap Kultur 425,000 Hedmarken

Tekna park Koppang Idrett 400,000 Østerdalen

Åmot kommune Kultur 300,000 Østerdalen

Hamar Røde Kors Humanitært 250,000 Hedmarken

Destinasjon Trysil Næringsutvikling 200,000 Østerdalen

Hernes idrettslag Idrett 200,000 Østerdalen

Foreningen spor Kultur 200,000 Hedmarken

HamKam fotball, gatelaget Humanitært 200,000 Hedmarken

Simo Hamar Humanitært 200,000 Hedmarken

Folldal turlag Idrett 160,000 Østerdalen

Hedmark kunnskapspark Næringsutvikling 150,000 Glåmdalen

Vallset kulturstier Kultur 150,000 Hedmarken

Kongsvinger-Vinger historielag Kultur 150,000 Glåmdalen

Holt Kulturforum Kultur 100,000 Glåmdalen

Elverum kulturskole Kultur 100,000 Østerdalen

DNT Engerdal og Trysil Idrett 100,000 Østerdalen

Vang skiløperforening Idrett 50,000 Hedmarken

Elverum svømming Idrett 50,000 Østerdalen

Hedmark skikrets Idrett 50,000 Hedmarken

Savalen turlag Idrett 50,000 Østerdalen

Venner av Felles framtid Humanitært 44,000 Hedmarken

Hamar frivillighetssentral Humanitært 44,000 Hedmarken

Lovisenberg diakonale sykehus Kunnskap 40,000 Hedmarken

Kongsvinger og omegn skytterlag Idrett 30,000 Glåmdalen

Ådalsbruk musikkforening Kultur 30,000 Hedmarken

Elverum veterankorps Kultur 25,000 Østerdalen

Løten kommune Kultur 25,000 Hedmarken

Åsnes hornmusikk Kultur 25,000 Glåmdalen

Hamar game collective Næringsutvikling 20,000 Hedmarken

Fjellrock event Kultur 15,000 Østerdalen

Moelven idrettslag Idrett 15,000 Hedmarken

Stange kommune Humanitært 12,000 Hedmarken
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Mottaker Kategori Beløp Region

CISV Norge Kunnskap 10,000 Hedmarken

Elverum håndball Idrett 10,000 Østerdalen

TOTALT 32,926,000

Noen av gavene er gitt under forutsetning om fullfinansiering, ferdigstillelse mm. og /eller 

de er fordelt over flere år.
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Styring og kontroll i 
Stiftelsens virksomhet

Stiftelsen er hovedeier i SpareBank1 Østlandet og forvalter i tillegg en finans- 

kapital på omkring 1,7 milliarder kroner. Markedsverdien på eiendelene utgjør 

rundt 7 milliarder kroner. Dette er verdier som er bygd opp gjennom sparebank-

virksomhet i Hedmark fylke over nærmere 175 år, og som skal forvaltes på en 

ansvarlig måte til beste for Hedmark.Styret har derfor vedtatt rammeverk for 

strategi og styring som skal gi myndigheter, Hedmarkssamfunnet og Stiftelsens 

styrende organer 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, gaver og 

kommunikasjon.

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

Stiftelsen oppnår en god avkastning og utbytte på sitt eierskap (se side 9).

Finansforvaltningsstrategien og rutine for finansforvaltningen skal sørge for at 

Stiftelsens midler forvaltes kompetent og effektivt innenfor svært konservative 

rammer. 

Gavestrategi og kommunikasjonsstrategi gir rammene for aktiviteten på disse 

områdene. 

Ansvarsfordelingen mellom styret og administrasjonen og regler for rapportering 

er fastsatt gjennom instruks for daglig leder og styret. 

Styret har gjennom “Strategi og retningslinjer for internkontroll” definert 

risikotoleranse og prinsipper for internkontroll, samt styring og rapportering 

(se neste side). Rammeverket beskriver risikostyring og rutiner for håndtering av 

avvik. I tillegg har Stiftelsen et eget fullmaktreglement som gir roller, 

rammer og rutiner for økonomiske transaksjoner.

Ut fra sitt formål samarbeider Stiftelsen med banken i forbindelse med gave- 

tildelinger og er representert i bankens styre, valgkomite og representantskap. 

Som eier har man en dialog med ledelsen.

Generelt
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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 retnings- 

linjer 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 lav innenfor alle de risikotypene en  

   har eksponering.

 

•  Det skal være en tydelig internkontrollprosess som bygger opp under stiftelsens  

   lave 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 lav og at strategiske initiativ 

skal bære preg av god og tydelig risikovurdering og -håndtering.

Strategi og retningslinjer for internkontroll

•  Omdømmerisikoen skal være lav og ingen hendelser i Stiftelsen, banken  

   eller hos viktige leverandører bør medføre redusert omdømme som kan gjøre  

   det krevende å nå Stiftelsens målsettinger på kort og lang sikt. 

•  Operasjonell risiko skal være lav og ingen enkelthendelse skal kunne  

   påføre Stiftelsen vesentlige tap. Nøkkelpersonrisikoen skal begrenses og 

   sidemannskontroller skal benyttes for å redusere den operasjonelle risikoen. 

•  Markedsrisikoen, inkludert konsentrasjonsrisikoen, skal være lav. Forsvarlig  

   forvaltning skal prioriteres fremfor høy avkastning. Stiftelsens eierskap i  

   banken er forankret i formålet og defineres ikke som noen markedsrisiko i  

   dette rammeverket.

•  Likviditetsrisikoen skal være lav slik at Stiftelsen på ethvert tidspunkt kan  

   bidra i emisjoner i banken slik vedtektene krever.

Virksomhetsstyring
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Informasjon, åpenhet og tilgjengelighet er viktige elementer i god virksomhets- 

styring for sparebankstiftelser. Stiftelsen kommuniserer primært via digitale 

kanaler og ulike sosiale medier om sin virksomhet og gaveaktivitet.

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

sikre tillit til Stiftelsens profesjonalitet og integritet. 

Dette omfatter informasjon om :

For Stiftelsen er konkurransedyktig avkastning over tid et overordnet mål. Stiftelsens 

eierskap skal utøves profesjonelt og forutsigbart basert på allment aksepterte eier-

styringsprinsipper 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 verdiskapning 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 represent-

antskapet, 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 (se side 6). Dette danner grunnlaget for år-

splanen for Stiftelsens eierskapsutøvelse. 

Åpenhet og kommunikasjon

Eierstyring

• Stiftelsens formål og strategi

• Stiftelsens ulike organer og styringsstruktur

• Eierskap og finansinvesteringer

• Prinsipper for tildeling av gaver og gavetildelinger

Stiftelsen skal aktivt informere om sitt formål og gavesøkere skal gjennom søknad-

sportal og kontakt med Stiftelsen oppleve profesjonalitet og tilgjengelighet.  

Stiftelsen skal begrunne sin gavetildeling ut fra gavestrategien og dens statutter. 

Som største eier i SpareBank1 Østlandet og landets største egenkapitalbeviseier 

har Stiftelsen et spesielt ansvar for å kommunisere profesjonelt til kapital- 

markedet om sin eierstrategi i SpareBank 1 Østlandet. Stiftelsen skal arbeide for 

å fremme egenkapitalbeviset som finansinstrument overfor investorer.
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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 Stiftelsens kompetanse, 

kvalitet og integritet. 

De etiske retningslinjene angir grunnprinsippene for personlige atferd og for-

retningsskikk og utgjør rammeverket som skal sikre at alle opptrer i samsvar 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. Dersom vi er usikre på 

betydningen av retningslinjene eller står overfor et etisk dilemma, søker vi råd 

og tar det opp med nærmeste leder eller en kollega.

Etiske retningslinjer
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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 næringsdrivende. 

Tidligere direktør bedriftsmarked i Sparebanken Hedmark.

Guro Nina Vestvik, styremedlem

Guro Nina Vestvik (1967) er bosatt i Hamar. Hun har utdannelse fra Høyskolen i 

Hedmark og Handelshøyskolen BI. I dag er hun byutvikler i Hamar kommune.

Hanne Sverdrup Dahl, styremedlem

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

Universitetet i Oslo. Innehaver av Advokatkontoret Hanne Sverdrup Dahl.

Arne Jarne Grunt, styremedlem

Arne Jarne Grunt (1949) er bosatt i Elverum. Han er utdannet siviløkonom fra 

Norges Handelshøyskole. Grunt var tidligere økonomidirektør i Sparebanken Hedmark. 

Han er nå pensjonist.

Trond Hagerud, styremedlem

Trond Hagerud (1962) bor i Kongsvinger. Han er utdannet siviløkonom fra Norges 

Handelshøyskole. Hagerud er administrerende direktør i Mapei AS.

Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og velger styret. Administra- 

sjonen har ansvaret for kapitalforvaltning, eierskapet i SpareBank 1 Østlandet 

og innstilling av gavetildelinger. Styret i stiftelsen vedtar alle gavesaker.

Styrende organer

Styret
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Stiftelsens høyeste organ er generalforsamlingen, som består av 14 medlemmer. 

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 

Østlandet, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til spare-

bankstiftelsens virksomhet.

Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer bosatt i region 

Hedmarken, fire medlemmer 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 SpareBank 1 Østlandet.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller 

ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Østlandet.

Generalforsamlingen består av:

Generalforsamlingen

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

Elisabeth Frydenlund Medlem Hedmarken

Gunnar Martinsen Medlem Hedmarken

Marit Johnsrud Medlem Hedmarken

Per Eilif Sandberg Medlem Hedmarken

Gudrun Sanaker Lohne Medlem Østerdalen

Nils-Erik Haagenrud Medlem Østerdalen

Reidun Joten Medlem Østerdalen

Roar Stormoen Medlem Østerdalen

Erlend Inselseth Røhnebæk Varamedlem Glåmdalen

Knut Aandstad Varamedlem Glåmdalen

Ingelin Opsahl Varamedlem Hedmarken

Jon Gunnar Karterud Varamedlem Hedmarken

Svein Åge Kjendlie Varamedlem Hedmarken

Ivar Haraldseid Varamedlem Østerdalen

Marianne Steenland Varamedlem Østerdalen
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Tore Anstein Dobloug, daglig leder

Tore Anstein 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 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 Gardermoen-

Moelv 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 er utdannet ved siviløkonomistudier 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 økonomi- 

tidsskriftet Business Standard. I tillegg har han hatt et en rekke frivillige 

verv og sist som politiker i Hamar kommunestyre.

Administrasjon


