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OMSLAGSBILDE
BARN I SENTRUM: Prøysenhus-teatret fikk 800
000 kroner til oppsetning av 4 forestillinger
basert på Prøysens univers, for å gi enda flere
barn og unge en scene og en læringsarena.

Overskudd til å dele
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere
Sparebanken Hedmark gjennom 175 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største
eieren i SpareBank 1 Østlandet og deler av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken,
deles hvert år ut som gaver til hedmarkssamfunnet. I 2021 har Stiftelsen gitt gaver for
66 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, humanitært arbeid og kunnskaps
utvikling. Totalt forvaltet Stiftelsen ved utgangen av 2021 11,4 milliarder kroner,
og er en av landets største finansstiftelser.
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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NATUR OG KULTUR: Hamar og omegn
turistforening fikk 100 000 kroner
til utvikling av vandreteatret «Den
levende skogen» – en opplevelses- og
læringsarena knyttet til skog-, naturog dyrevern i en musikalsk ramme.

Visjon og verdier
Stiftelsens visjon er «For Hedmark».
Stiftelsens sentrale kjerneverdier er retningsgivende for vårt arbeid:

Langsiktig
Vi skal forvalte spare
bankarven – i dag og i
all framtid.

Verdiskapende
Vi skal bidra til å skape
entusiasme, trivsel og
sunn utvikling i Hedmark.

Uavhengig og åpen
Vi skal være profesjonelle
og tillitsskapende i
forhold til gavesøkere,
forretningspartnere og
allmenheten generelt.
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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 og gi kreditt til rimelige vilkår. De første bygde
sparebankene 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,
sokn 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 formelt etablert 29. oktober 2015 som et ledd
i å tilrettelegge for en børsnotering av banken, og ble operativ fra 2017.
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 31.12.2021 en eierandel i banken
på 52,15 prosent.
Sparebankstiftelsen Hedmark er en av Norges største allmennyttige finans
stiftelser.

Om Sparebankstiftelsen Hedmark
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Eierskap og eierforventninger
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 og være en markedsorientert eier som vekt
legger langsiktig lønnsomhet. Stiftelsen skal være en pådriver for
utvikling av banken med et profesjonelt styre og lederskap.

•


Stiftelsen skal posisjonere seg som en kapitalsterk stiftelse.
Stiftelsen skal ha en beredskapskapital tilstrekkelig for å sikre
eierskapet og støtte banken i kriser. Stiftelsen skal samtidig
ivareta hensynet til en forsvarlig formuesforvaltning.

•


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.

•


Stiftelsen skal gjennom godt samarbeid med banken bidra til høy
verdi
skaping ut fra perspektivet «går det godt for banken går det
godt for Stiftelsen».

•


Stiftelsens gavevirksomhet skal bidra til vekst og utvikling i
Hedmark. Gavetildelingen skal hensynta Stiftelsens behov for å bygge
kapital og delta i emisjoner.

Stiftelsen har utarbeidet et «Eierforventningsdokument» for å informere
finansmarkedet om hvem Stiftelsen er, hvordan Stiftelsen vil opptre som eier og
Stiftelsens forventninger som hovedeier. https://sparebankstiftelsenhedmark.
no/kapital-eierskap/
SpareBank 1 Østlandet ble notert på Oslo Børs den 13. juni 2017. Basert på
børskurs 31.12.21 var markedsverdien av egenkapitalbevisene 8,79 (5,91)
milliarder kroner, en verdiøkning på 2,88 milliarder kroner i løpet av året.

Om Sparebankstiftelsen Hedmark
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Figuren viser kursutviklingen for egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet (SPOL) fra
børsnoteringen 13. juni 2017 og frem til 31.12.2021. 2021 var preget av en jevn oppgang for
egenkapitalbevisene i SPOL med en verdiøkning på nærmere 50 prosent. Siden børsnoteringen i
2017 og frem til årsslutt 2021 har egenkapitalbevisene steget med over 80 prosent.

Kapitalforvaltning
Stiftelsens eiendeler ut over egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet består
av aksjefond, rentepapirer og bankinnskudd. Samlet markedsverdi på disse
eiendelene var ved utgangen av året 2,61 milliarder kroner, fordelt med 1.037
millioner kroner i internasjonale aksjefond, 1.352 millioner kroner i rente
bærende 
papirer og 227 millioner kroner i bankinnskudd.
Stiftelsens forvaltning av markedsinvesteringer utføres av eksterne forvaltere
etter et definert mandat. Administrasjonen og uavhengig tredjepart utarbeider
månedlig rapporter som viser transaksjoner og avkastning og styret behandler
rapportene løpende gjennom året.
Avkastningen for 2021 ble som følger (referanseindeks i parentes):
•

Aksjefond, 19,2 (22,5) prosent.

•

Obligasjoner og sertifikater, 0,4 (0,1) prosent.

•

Bankinnskudd, 0,8 (0,1) prosent

Om Sparebankstiftelsen Hedmark
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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 for
trinnsvis ta hensyn til regionen som har bygget opp kapitalen i Sparebanken
Hedmark.
For å sikre forutsigbarhet i utøvelsen av gaveformålet skal Stiftelsens
gavetildeling over tid utgjøre en nærmere definert del av Stiftelsens løpende
avkastning, hensyntatt kravet om opprettholdelse av vedtektsfestet minimums
eierandel i banken og kravet til å realisere Stiftelsens allmennyttige formål
jfr. skattefritaket som er begrunnet i Stiftelsens ikke-ervervsmessige formål.
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

Med bakgrunn i de strategiske målene for gaveområdet kan det søkes om gave
midler og initieres prosjekter innenfor følgende formål:
•


Idrett og friluftsliv

•


Kultur og samfunn

•


Humanitære formål

•


Kunnskap

•


Entreprenørskap

Innenfor formålene idrett og friluftsliv, kultur og samfunn og humanitære
formål prioriteres prosjekter etter følgende kriterier: Det skal komme mange
til gode (allmennytte), det har verdi over tid, det skaper aktivitet, det er
tuftet på engasjement og dugnadsvilje og det utløser annen finansiering. Barn
og unge er Stiftelsens hovedmålgruppe. Dette er ikke til hinder for å støtte
tiltak som kommer hele befolkningen til gode.
Støtte til forskning og høyere utdanning er viktige satsingsområder for
Stiftelsen. Gaver fra Stiftelsen skal bidra til å øke kvaliteten i utdannings
tilbudet i vår region, stimulere til økt samarbeid mellom skole og næringsliv
og bidra til økt forskningsinnsats og kunnskapsnettverk, blant annet gjennom
etableringen av Innlandet Science Park. Styrket forskning og utdanning er
selve fundamentet for regionens videre vekstmuligheter.
Støtte til entreprenørskap skjer i første rekke gjennom Såkornfondet First
Seed som ble etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune
i 2018.

Om Sparebankstiftelsen Hedmark
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Hvor kommer pengene fra?

300 000 000

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
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UNGE SMEDER: Nørdalen natur
og kultursti er en frivilling
forening som belyser ulike
historiske tema. Foreningen fikk
20 000 kroner til å arrangere
smiedagen – en dag som belyste et
tradisjonelt håndtverk.
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SMÅ KUNSTNERE: Munch vinterfestival
er en del av Løten kommunes Munchsatsing. Festivalen retter seg mot
barn og unge og kombinerer snø og
is med kunst og kultur.
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Bærekraft

Gaveområdet er utgangspunktet for de bærekraftsmål Stiftelsen har satt for
UTRYDDE
UTRYDDE
egen virksomhet. Innenfor de to andre virksomhetsområdene
– eierskap GOD
og
FATTIGDOM
SULT
HELSE

GOD
UTDANNING

kapital
forvaltning – setter Stiftelsen rammene og det håndteres i det daglige
av hhv. banken og våre kapitalforvaltere.

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE REN ENERGI
FOR ALLE
SULT

UTRYDDE
UTRYDDE
SULT
FATTIGDOM

Med utgangspunkt
i Stiftelsens
mål og ambisjoner
innenfor
gaveområdet
er OG
ANSTENDIG
INNOVASJON
RENT REN
VANNENERGI
OG GODE
GOD
RENT VANN OG
GODE ARBEID
UTRYDDE
GOD GOD
GOD LIKESTILLING
LIKESTILLING
SULT HELSE

HELSEUTDANNING

MELLOM KJØNNENE
UTDANNING

MINDRE
INNOVASJON
OG
LIKESTILLING
ULIKHET
INFRASTRUKTUR
MELLOM
KJØNNENE

MINDRE
BÆREKRAFTIGE
RENT VANN
OG GODE
ULIKHET
BYER OG SAMFUNN
SANITÆRFORHOLD

følgende fire bærekraftsmål prioritert:

ANSTENDIG ARBEID GOD ANSTENDIG
INNOVASJON
ARBEIDOG
GOD REN ENERGI
OG ØKONOMISK
INFRASTRUKTUR
FOR ALLE
OG ØKONOMISK
HELSE
UTDANNING
VEKST
VEKST

ANSTENDIG STOPPE
ARBEID
INNOVASJON
OGUNDER
LIV
STOPPE
OG ØKONOMISK
KLIMAENDRINGENE INFRASTRUKTUR
VANN
KLIMAENDRINGENE
VEKST

MINDRE
LIV PÅ
LIV UNDER
ULIKHET
VANN LAND

BÆREKRAFTIGE
LIV PÅFRED OG
BYER OG
SAMFUNN
RETTFERDIGHET
LAND

ANSVARLIG
FRED SAMARBEID
OG
FORBRUK
OG
FOR Å NÅ MÅLENE
RETTFERDIGHET
PRODUKSJON

FOR ALLE
SANITÆRFORHOLD
MELLOM
KJØNNENE

OG ØKONOMISK
SANITÆRFORHOLD
VEKST

STOPPE
ANSVARLIG
BÆREKRAFTIGE
ANSVARLIGLIV UNDER
KLIMAENDRINGENE
FORBRUK
OG
VANN
BYER OG
SAMFUNN
FORBRUK OG
PRODUKSJON
PRODUKSJON

INFRASTRUKTUR

LIV PÅ
LAND

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Mål 4: God utdanning
LIV UNDER
VANN

LIV PÅ
LAND

FRED OG

SAMARBEID

RETTFERDIGHET
FOR Å NÅ MÅLENErettferdig og god utdanning og fremme muligheter for
«Sikre
inkluderende,

livslang læring for alle».
Styrket forskning og utdanning er selve fundamentet for regionens videre
vekstmuligheter. Økt utdanning og forskning i Hedmark er viktig for å kunne
tilby gode utdanningsmuligheter, for å beholde og tiltrekke oss kompetanse og
for å sikre utviklingssamarbeid og økt innovasjon. Samtidig er det viktig å
stimulere til næringsutvikling i ny og etablert virksomhet. Vi vil bidra til å
øke kvaliteten i utdanningstilbudet i vår region, stimulere til økt samarbeid
mellom skole og næringsliv og bidra til økt forskningsinnsats og kunnskaps
nettverk.

Bærekraft
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MINDRE
ULIKHET

FRED OG
RETTFERDIGHET
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Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
«Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering og bidra til innovasjon».
Stiftelsens formål er å bidra til vekst og utvikling i Hedmark. Gjennom
gavetildelinger ønsker Sparebankstiftelsen Hedmark å bidra til nyskaping og
næringsutvikling, fortrinnsvis gjennom å bidra med risikokapital til nærings
livet, finansiere kunnskapsutvikling og bygge attraktive kompetansemiljøer.
Stiftelsen har gode finansielle forutsetninger for å kunne ta et større
regionalt ansvar på dette området.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
«Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bære
kraftige».
Bolyst og barn/ungdomsutfoldelse er viktig for å skape et levende Hedmarks
samfunn. Vi vil gjennom vår gaveutdeling signalisere og kommunisere bred
støtte til den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen blant lag og
foreninger i lokalsamfunnene i Hedmark.
Stolthet og tilhørighet til Hedmark skal bidra til å gjøre Hedmark til et
attraktivt område som appellerer til økt bosetning og tiltrekning av mennesker
og virksomhet fra andre deler av landet. Vi vil støtte opp rundt arenaer og
aktiviteter som formidler vår kultur og historie. Stiftelsen skal bidra til
å bygge bærekraftige og robuste sentra som gjennom sin attraktivitet kan
konkurrere på et nasjonalt plan om bosetting og på et internasjonalt plan
om kompetanse, næringsutvikling og innovasjon.

Mål 13: Stoppe klimaendringene
«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem».
Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. FN´s
internasjonale klimaavtale – Parisavtalen - har satt som mål å begrense
økningen i gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader. Dette innebærer i
praksis null netto globale utslipp av klimagasser i 2050. Stiftelsen kan ta en
regional rolle gjennom blant annet å styrke gavesøkernes evne til å motvirke
eller redusere konsekvensene av sine prosjekter, styrke kunnskapen
og bevisst
gjøringen om klima på mer generell basis og støtte miljøprosjekter.

Bærekraft
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NYE DRAKTER: Idrettslag i Hedmark uten
sponsorer kan søke om støtte til drakter
for barn og unge. For å være med i
ordningen må man ha et system for gjenbruk av draktene. Her er noen fornøyde
spillere fra Kvikne idrettslag.

Bærekraft
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Gaver og prosjekter
Sparebankstiftelsen delte i 2021 ut i overkant av 66 millioner kroner i gavemidler. Gavene spente fra 3000 kroner til 25 millioner kroner og fordelte seg på
følgende måte mellom de ulike gaveområdene:
Idrett og friluftsliv: 24 751 900
Kultur og samfunn:

8 544 000

Humanitært:

2 244 000

Kunnskap:

30 500 000

Sum:

66 039 900

Det kom inn 721 søknader og 394 organisasjoner fikk gavetildeling:
•

199 idretts- og friluftslivsprosjekter

•

150 kulturprosjekter

•

3
7 humanitære prosjekter

•

8
 kunnskapsprosjekter

I det følgende presenteres et utvalg av Stiftelsens gavetildelinger i 2021 og
noen tidligere gavetildelinger som ble realisert i løpet av året. For en fullstendig oversikt over alle gavetildelinger – se noter på side 58.

Fordeling mellom ulike gaveformål 2017–2020

Kunnskap

4%
13%

Idrett og friluftsliv
Kultur og samfunn
Næringsutvikling og entreprenørskap

42%

16%

25%

Gaver og prosjekter

Humanitært

Siden starten i 2017 har Sparebankstiftelsen
Hedmark bidratt med over 400 millioner kroner
til gode formål i Hedmark.

sparebankstiftelsen hedmark

18

Gaver og prosjekter
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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
nysgjerrighet for sammenhengene i naturen.

Hele Hedmark klatrer
Sparebankstiftelsen Hedmark satte i 2021 i gang et nytt prosjekt hvor vi
inviterer kommuner i Hedmark til å bygge klatreinstallasjoner med støtte fra
Stiftelsen. En klatreinstallasjon kan bli et lite landemerke som fremmer lek
og aktivitet, enten den plasseres i en eksisterende park eller i et mye brukt
friluftsområde. En god klatreinstallasjon har en utforming som inviterer til
fysisk aktivitet – i alle aldre.
Prosjektets mål er først og fremst å fremme aktivitet blant barn, skape
sosiale møteplasser og fremme lokal stolthet og identitet.
Det er den enkelte kommune som må søke om midler fra Stiftelsen som kan gi opp
til 500.000 kroner i støtte per installasjon.

Lek og moro i nyrenovert turnhall
Hamar Idrettslag (HIL) holder på med både tennis og turn i Ankerskogen
Idrettshall. Hallen hadde et betydelig oppgraderingsbehov etter mye bruk siden
byggingen i 1990. Blant annet hadde 900 unge turnere kummerlige forhold.
Idrettslaget bestemte seg for et kjempeløft og en totalrenovering hvor det
branntekniske, miljømessige og inneklimaet ble kraftig forbedret. Total
prosjektet kostet over 11 millioner kroner og av Stiftelsen fikk idrettslaget
en gave på 2 millioner kroner til opprustningen og utstyr til turnaktiviteten.
I tillegg fikk de en gave i 2020 til nytt banedekke på tennisbanene.

OPP I HØYDEN: Med prosjektet «Hele
Hedmark klatrer» vil vi fremover
se flere klatreinstallasjoner rundt
i kommunene i Hedmark.

Gaver og prosjekter
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SKAL FÅ ET LØFT: Idrettsparken i Moelv
får et løft og skal bli et moderne
friidretts- og fotball
anlegg.

Full fart i Moelv
Før jul i 2020 satte Moelven IL i gang med en prosjektorganisasjon med mål om
å bygge et fullverdig friidrettsanlegg og fotballbane i Idrettsparken i Moelv.
Idrettslaget preges ved at det er mange ildsjeler som er med og tar et tak
for lokalmiljøet og nå skulle hele anlegget få et løft. På dette tidspunktet
bestod området av grusbaner og en fotballbane med dårlig drenering. I løpet
av 2021 ble det satt i gang et storstilt prosjekt med et nytt friidretts- og
fotballanlegg. Fotballbanen har fått miljøvennlig naturgress. Idrettslaget har
lagt opp til god integrasjon med nærliggende boområder for å sikre at anlegget
brukes til rekreasjon, noe som øker allmennytten på prosjektet som fikk
1,5 millioner kroner av Stiftelsen.

Gaver og prosjekter
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INNEBANDY UTENDØRS: Innlandet
bandyregion ønsker seg flere
utendørsbaner i Hedmark.

Tre baner til tre regioner
Innlandet Bandyregion ønsker å øke rekrutteringen til idretten og skape
lavterskelanlegg i lokalsamfunnene. I 2021 fikk de en gave fra Stiftelsen på
600.000 kroner som skal benyttes til tre forskjellige baner på henholdsvis
Hedmarken, i Østerdalen og Glåmdalen. Banene skal være et typisk nærmiljø
anlegg og kunne benyttes fritt av alle.

Gaver og prosjekter
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EN VOKSENDE
verden over
til sosiale
videospill.

SPORT: E-sporten vokser
og samler spilleglade unge
aktiviteter og organisert
Foto: Istock.com.

E-sport i vinden
E-sport er videospill som er formalisert som en konkurranse eller prestasjons
utøvelse. Idretten vokser kraftig og flere nye miljøer dukker opp rundt i
Hedmark. Aktiviteten benytter datamaskiner og ofte datanettverk og krever en
del investeringer. I løpet av året har Stiftelsen støttet en rekke initiativ
innen e-sport både i Hamar, Elverum og Odal. Samtlige klubber har fått støtte
til innkjøp av utstyr for å utøve sporten i et felles lokale.

Gaver og prosjekter
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Moro på vannet
Det skjer mye på vannet i Skarnes. Her holder Slåstad vannskiklubb til ved
en kunstig liten innsjø der det både har blitt arrangert VM og andre inter
nasjonale konkurranser. De ivrige frivillige har laget et anlegg for vannsport
og på land rett ved finner man fotballbaner, sykkelstier og volleyballbaner
– for å nevne noe. Siste tilskudd til området er kabeltrekkbanen som klubben
fikk 200.000 kroner av Stiftelsen for å etablere. Kabeltrekkbanen skal benyttes
av barn og unge til wakeboard om sommeren og snowboard om vinteren, når for
holdene tillater det. Prosjektet er realisert med mye frivillig innsats.

VANNRIKET: Slåstad vannskiklubb har
bygget opp et imponerende anlegg for
vannaktiviteter i Sør-Odal idretts- og
aktivitetspark (SIAP). Foto: Istock.com
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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 kulturarv og bidrar til gode lokale møteplasser for samhold og
felles opplevelser.

SKAL FÅ NYTT LIV: Abborhøgda på Finnskogen er et unikt
skogfinsk tun som skal istandsettes for allmennheten som
turmål og et sted for aktiviteter hvor kulturhistorie
og friluftsopplevelser forenes.

Kulturhistorisk friluftsliv
Fortidsminneforeningen jobber lokalt sammen med DNT for å gjøre Abborhøgda på
Finnskogen til et turmål og et sted for aktivitet. Abborhøgda er et skogfinsk
tun med stor kulturhistorisk verdi som nå settes i stand for allmennheten og
samtidig brukes prosjektet til opplæring i tradisjonshåndtverk. Prosjektet
forener kulturhistorie og friluftsopplevelser og har fått en gave fra
Stiftelsen på 1,5 millioner kroner.
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ARVEN ETTER PRØYSEN: Ved
Prøysenhusteateret i Ringsaker
gleder Prøysens tekster folk
i alle aldre – både på og
utenfor scenen.

Prøysen for nye generasjoner
Prøysenhusteateret er en del av Prøysenhuset som driftes og eies av Ringsaker
kommune. Kommunen har gjennom årene investert betydelig for å videreføre
Prøysens verker til nye generasjoner. Prøysenhusteateret legger til rette for
at barn og unge i stor grad tar del i oppsetningene sammen med profesjonelle,
enten det er sang, dans eller teater. Kulturarven som Prøysens tekster repre
senterer aktualiseres på scenen og gir barn og unge en arena innen scenekunst.
Teateret fikk en gave på 800.000 kroner til fire oppsetninger som involverer
barn og unge.
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Eventyrlig på festningen i Kongsvinger
Hver sommer er det stor aktivitet på Festningen i Kongsvinger, med teater og
en rekke aktiviteter spesielt rettet mot barnefamilier. Foreningen Eventyr
festningen er en frivillig organisasjon som hver sommer lager liv og røre
på Kongsvinger festning, i tillegg til flere mindre prosjekter gjennom året.
I prosjektene aktiviseres både barn og unge, amatører, profesjonelle og
fri
villige. Hvert år er det rundt 2000 besøkende. Det var et stort behov
for bedre fasiliteter for publikum og Stiftelsen ga i 2021 800.000 kroner
til et nytt, mobilt tribuneanlegg. I tillegg fikk Eventyrfestningen 400.000
kroner til musikalen «Oberst Krebs og jakten på festningssverdet» og andre
aktiviteter på festningen.

MORO HAR INNTATT FESTNINGEN:
Profetien forteller at det
ligger et festningssverd
gjemt i ruinene på Kongsvinger
festning. Den som finner
sverdet, får makten over
festningen for evig og alltid.
Foto: Geir Manshaus.

Minne om kirkebrannen i Grue 1822
I 1822 skjedde det en tragisk kirkebrann i Grue hvor 116 mennesker mistet
livet. En nyetablert forening skal produsere en utendørs teaterforestilling
til minne om kirkebrannen i mai 2022 på Gruetunet i Kirkenær. Ifølge folkene
bak skal forestillingen med lokalkunnskap og respekt fortelle historien om en
av landets største ulykker på land i fredstid, en brann som ble et inferno
i pinsen 1822. Med teatrets virkemidler ønsker foreningen å belyse selve
hendelsen, men også plassere den inn i et historisk perspektiv og hvordan
hendelsen påvirket lokalsamfunnet i tiden som fulgte. Oppsetningen har fått
300.000 kroner av Stiftelsen.
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FRIVILLIGE: I juli 2022 arrangeres
Livestock og Kalvstock i Alvdal.
Arrangementene og aktivitetene blir til
takket være stor frivillig innsats.

Aktiviteter og moro i Østerdalen
I flere år har den ivrige gjengen bak Livestock i Alvdal arrangert musikk
festival for de over 15 år og barnefestivalen Kalvstock som er tilpasset barn
mellom 3–12 år. Foruten musikk er det aktiviteter som sykling, klatring og
rafting i forbindelse med festivalen som genererer betydelig dugnadsinnsats.
Stiftelsen har støttet Livestock og Kalvstock over flere år og i 2021 fikk de
200.000 kroner i gave til jubileumsfestivalen 2022.
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Humanitære formål
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, prosjekter som bidrar til inkludering i lokalsamfunnet og
tiltak som styrker det frivillige beredskapsarbeidet.

BEREDSKAPSBIDRAG: Hvert år gir Stiftelsen
gaver til beredskapsorganisasjonene i
Hedmark, alt fra gps-utstyr og sekker
til utrykningsbiler og scootere.

Bedrer den frivillige beredskapen i Hedmark
For et par år siden lanserte Sparebankstiftelsen Hedmark prosjektet «Bered
skapsløftet». Målgruppen var den frivillige beredskapen i Hedmark som hjelpe
korpsene og redningstjenestene til Røde Kors og Norsk folkehjelp. Totalt bidro
Stiftelsen 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. Men også i ordinære
søknadsrunder gir Stiftelsen betydelig støtte til beredskapsorganisasjonene
og i 2021 ble det gitt over en millioner kroner til ulike tiltak. Løten
Røde Kors, Norsk Folkehjelp Moelv og omegn, Ringsaker Røde Kors og Furnes og
Brumunddal Røde Kors var blant de som fikk støtte til nye beredskapsbiler.
Stiftelsen ga også gaver til blant annet scootere og beredskapshengere.
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Sammen for gode opplevelser
Foreningen Rasen Leirsted driver Rasen Søndre i Stange kommune som et leirsted
der driften først og fremst rettes mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Her har sju ulike foreninger, Stange Røde Kors, Romedal og Vallset Røde Kors,
Stange Lion Club, Stange Rotary Klubb, Funkis IL Innlandet, Venneforeningen
og Motorveteranene Hedmark gått sammen for å skape gode opplevelser og en
arena for humanitært arbeid. Foreningen har som formål å eie, restaurere og å
drive eiendommen. Foreningen fikk i 2021 200.000 kroner til å kjøpe utstyr til
aktiviteter.

Gratis utstyr til aktivitet og glede
Det er miljømessige gevinster av å låne utstyr fremfor å kjøpe alt nytt.
Sparebankstiftelsen Hedmark har over flere år støttet innkjøp av utstyr til
aktiviteter, enten det er til bruk om sommeren eller vinteren. Siden det er
alt for mye fritids- og sportsutstyr som bare brukes en gang – er å låne et
godt alternativ. For barnefamilier er det også en stor kostnad om de må kjøpe
inn alt utstyr selv, som barna uansett vokser ut av etter en sesong. I stadig
flere kommuner er det nå mulig å låne utstyr. Siste tilskuddet i 2021 er Åsnes
og Folldal som har kjøpt utstyr med støtte fra Stiftelsen. BUA-konseptet på
Hamar fikk også støtte til verktøy for å holde utstyret i orden, noe som for
lenger levetiden slik at ennå flere får glede av bruken. En typisk gave ligger
på fra 100.000 til 200.000 kroner til prosjekter hvor man ønsker å etablere
en ordning for gratis utlån av utstyr enten det er, ski, sko, kjelker, telt,
kajakker, sykler eller surfebrett.

MYE MORO: Slik ser
det ut i BUA Hamar
som har fått gaver
både til utstyr og
til vedlikehold av
utstyr.
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Kunnskap
Vi 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.

Museumstur og kulturarv
Skogen og de store utmarksområdene i Hedmark har skapt store verdier for
regionen og er en viktig del av vår identitet. For Sparebankstiftelsen Hedmark
er det et mål at barn får kjennskap til sin regions historie. Over flere år har
Stiftelsen støttet et prosjekt for å gi økt kunnskap og forståelse om Hedmarks
kultur og historie på Skogmuseet i Elverum. Med gaven kan 5. trinnselevene i
Hedmark være med på temadager ved museet. Gaven blir brukt til transport og
inngangsbillett for elever og lærere samt markedsføring og gjennomføring av
tiltaket. I 2021 ga Stiftelsen 1,5 millioner kroner til tre nye år med
ordningen.

LANGE TRADISJONER: Her får barna
en innføring i historisk skogsdrift med Skogmuseet i Elverum.
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LEK OG LÆRING: Vi får stadig nye
Newton-rom i Hedmark med støtte fra
Stiftelsen. Her fra Newton-rommet i
Brumunddal som stod ferdig i 2019.

Nye Newton-rom i Hedmark
Stiftelsen har ved flere anledninger gitt gaver til etablering av Newtonrom. Newton-konseptet er et teknologisk velutstyrt undervisningslokale med
spennende inventar, hvor man har praktisk undervisning i naturfag, matematikk
og teknologi for barn og unge. Tidligere har Stiftelsen gitt gaver til slike
rom på Magnor, Koppang, Elverum og Brumunddal. I 2021 ble det gitt en gave på
1 millioner kroner til oppbygging et Newton-rom i Nord-Odal. Her vil man blant
annet kunne bygge fungerende vindmøller i Lego og se dette i sammenheng med et
besøk i vindparken som bygges i området.
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SIRKULÆRØKONOMI: Reparere og ta godt vare
på det man har kan redusere forbruket
og ha en positiv effekt på miljøet. I
Kretsløpsparken på Hamar får ungdommer fra
Hedmarken kombinert teoretisk kunnskap om
sirkulærøkonomien med praktisk arbeid.

Sirkulærøkonomi i praksis
Sammen med det lokale renovasjonsselskapet Sirkula IKS har Hamar Naturskole
utviklet et heldags praktisk undervisningsopplegg på Kretsløpsparken på
Gålåsholmen med fokus på sirkulærøkonomi og bærekraft og er rettet inn mot
9.trinns elever i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Målet for Naturskolen
er å utdanne unge mennesker til å ta bærekraftige valg i livet og gi de en
praktisk tilnærming til ordet sirkulærøkonomi. Prosjektet fikk en gave fra
Stiftelsen på 200.000 kroner for å tilby alle 9.trinns elevene i regionen
gratis buss for å komme til kretsløpsparken.
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Store prosjekter
Stiftelsens formål er å bidra til vekst og utvikling i Hedmark. Gjennom
gavetildelinger ønsker Sparebankstiftelsen Hedmark å bidra til nyskaping og
næringsutvikling, fortrinnsvis gjennom å bidra med risikokapital til næringslivet, finansiere kunnskapsutvikling og bygge attraktive kompetansemiljøer.
Stiftelsen har gode finansielle forutsetninger for å kunne ta et større regionalt ansvar på dette området som et prioritert område for vekst i Hedmark.

Fortsetter satsingen på forskning
Stiftelsen har siden 2018 støttet universitetsløpet og gaver til høyere
utdanning med nærmere 150 millioner kroner, og dette fortsatte i 2020.
Dette har resultert i et stort antall forskerstillinger på studiestedene
til Høgskolen i Innlandet (HINN).
Sparebankstiftelsen Hedmark har også gitt 25 millioner kroner til et stort
prosjekt med det korte navnet Redinn i regi av Høgskolen i Innlandet, det
lange navnet er Regional dynamics and innovation capabilities in non-metro
politan contexts. Redinn er et 4-årig forskningsprosjekt som ser på regional
utvikling utenfor storbyregioner basert på erkjennelsen av at innovasjon og
entreprenørskap er avgjørende for økonomisk vekst og utvikling. Først og
fremst vil prosjektet søke å bidra med svar på Innlandets store utfordringer
knyttet til næringsutvikling og fornying.
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SLIK KAN DET SE UT: Innlandet Science Park i Hamar skal stå
ferdig i løpet av 2026 og vil være en del av utviklingen av
en ny bydel i strandsonen ved jernbanestasjonen i Hamar.

Et kraftsenter for innovasjon
Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har vedtatt at Innlandet Science Park
skal bygges på tre steder: Hamar, Kongsvinger og Elverum.
En Science Park er et økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet
i et integrert samarbeid med grûndere, kunnskapsbedrifter, investorer og
offentlige aktører. Konseptet er velutprøvd og ideen er at kunnskapsrike
mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer kommer sammen, styrker
fag
miljøer og skaper nye koblinger og ideer. Erfaringen fra andre land viser
at en Science Park styrker regionens attraktivitet og verdiskaping.
I mai 2021 signerte Sparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom en
intensjonsavtale om å bygge Innlandet Science Park i Hamar. Bygget skal bli
et fyrtårn innen forskning, innovasjon og business. Bygget skal plasseres i
strandkanten sentralt i byen med umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen.
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STOR AKTIVITET: Sparebankstiftelsen Hedmark har gått sammen
med Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen Eiendom for
å bygge Innlandet Science Park. Det nye bygget skal stå
ferdig høsten 2023 og ligge inntil dagens Høgskolesenter.

I forbindelse med signeringen av intensjonsavtalen uttalte direktør
Tore Anstein Dobloug i Stiftelsen at Innlandet Science Park skal bli en
nasjonalt ledende Science Park, med mål om en internasjonal posisjon innenfor
utvalgte forsknings- og næringsområder.
For å skape dette økosystemet legges det til rette for gode møteplasser
og aktiviteter som gjør det mulig for mennesker å møtes og utvikle samarbeid
og ideer.
Sent på året i 2021 ble det også skrevet en intensjonsavtale om bygging av
Innlandet Science Park i Kongsvinger.
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FULL FEST: Livestock Event i Alvdal
er en årlig og dugnadsbasert festival
med rekke aktiviteter for ulike
aldersgrupper. Stiftelsen ga 200 000
kroner til jubileumsfestivalen 2022.
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SKULPTURPARK: Munch Vinterfestival
inviterte barna til å lage sine
egne isskulpturer. I sum ble det
et imponerende skue.
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Styrets beretning

Innledning
Sparebankstiftelsen Hedmark er en av Norges største finansstiftelser.
Stiftelsens formål er å videreføre sparebanktradisjonene i Hedmark ved å
være en 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.
Stiftelsen støtter tiltak innenfor følgende formål:
•


Idrett og friluftsliv

•


Kultur og samfunn

•

Humanitært

•

Kunnskap

•

Entreprenørskap

Siden starten i 2017 har Stiftelsen bidratt med over 400 millioner kroner til
allmennyttige formål i Hedmark.
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Virksomheten i 2021
Etter forutgående behandling i generalforsamlingen vedtok styret høsten 2019
en revidert kapitalforvaltningsstrategi med rammer for aksjeinvesteringer.
Første investering ble gjort i januar 2020. Siden 2020 er det investert for
totalt 850 millioner kroner i internasjonale aksjefond, og markedsverdien
på investeringene var ved utgangen av 2021 på 1.037 millioner kroner.
Avkastningen i 2021 (året før i parentes) ble 19,2 (17,9) prosent,
mot 22,5 (9,4) prosent for referanseindeksen.
Stiftelsens viktigste aktiva er egenkapitalbevisene i SpareBank1 Østlandet.
Basert på børskurs 31.12.21 var markedsverdien av egenkapitalbevisene 8,79
(5,91) milliarder kroner. Avkastningen på bankens egenkapitalbevis i 2021
inklusive utbytte ble 54,6 (12,5) prosent.
Styret vedtok i 2020 en bærekraftstrategi som skal tydeliggjøre og være
retningsgivende for Stiftelsens arbeid med bærekraft. Styret har valgt ut fire
prioriterte bærekraftsmål i strategien: God utdanning (mål 4), innovasjon og
infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og samfunn (mål 11) og stoppe klima
endringene (mål 14).
Samlet vedtok styret gaver for 66 millioner kroner i 2021, fordelt med 60
prosent til frivillighet og aktivitet og 40 prosent til forskning og kunnskap.
Det ble søkt om 176,7 millioner kroner til gaver fordelt på 721 søknader.
394 gavesøkere fikk innvilget gave.

Allmennyttige gaver til Hedmarkssamfunnet
Vår region er blant de regionene i landet med lavest andel av befolkningen
med høyere utdanning og regionen skårer også lavt når det gjelder forskning.
Kunnskap er den viktigste betingelsen for regional utvikling, og styret har
derfor vedtatt en gavestrategi som prioriterer forskning og utdanning. Som
ledd i dette har Stiftelsen støttet Høgskolen i Innlandets arbeid med å bli
akkreditert som universitet. Etter en omfattende prosess konkluderte det
offentlige godkjenningsorganet (NOKUT) i juni 2020 med at høgskolen oppfylte
11 av 14 krav. Høgskolen planlegger å levere inn en ny og forbedret søknad
etter en forutgående prosess med NOKUT i løpet av 2022.
For å legge til rette for en universitetssatsing i årene fremover har styret
vedtatt å tildele en ramme på inntil 125 millioner kroner til høgskolen
fordelt over årene 2020-2023, basert på oppnådde milepeler. Styret bevilget
25 millioner kroner i 2021.
Stiftelsen har gjennom 2021 arbeidet videre med planene om Innlandet Science
Park. Formålet med prosjektet er å utvikle et nasjonalt ledende senter for
kunnskap, innovasjon og vekst. Senteret vil legge til rette for en videre
postiv utvikling for det nye universitetet.
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Gjennom å realisere Innlandet Science Park er den langsiktige målsettingen å
løfte regionens kompetanse og konkurransekraft, bidra til flere vekstbedrifter
og øke regionens attraktivitet. Stiftelsens bidrag til å realisere en nasjo
nalt ledende science park vil være kapital til finansiering av byggene sammen
med partnere og gaver til forskning og utdanning for å realisere formålet.
Planen er å utvikle Innlandet Science Park med campus i Kongsvinger, Elverum
og Hamar. Prosjektet i Kongsvinger skal etter planen stå ferdig i 2023, og
byggestart for Hamar er planlagt i 2024. Dato for realisering i Elverum er
foreløpig ikke fastsatt.
Av andre gaveprosjekter i 2021 vil styret nevne en gave på 1 million kroner
til en satsing på et Newton-rom på Sand i Nord-Odal. Et Newton-rom er et
teknologisk og innovativt undervisningsrom hvor man har praktisk undervisning
i naturfag, matematikk og teknologi for barn og unge. Stiftelsen har tidligere
gitt gave til etableringen av Newton-rom i Eidskog, Ringsaker, Elverum og
Koppang som ledd i en helhetlig satsing for å gi barn og unge gode læringsog mestringsopplevelser.
Det er gitt betydelig støtte til utvikling av kulturarenaer. Prøysenhusteatret
er en gratis, sosialt utjevnende rekrutteringsarena for barn og unge fra
Innlandet innenfor scenekunstfeltet med fokus på sang, dans og teater. De
mottok en gave på 800 000 kroner for å øke aktiviteten til fire forestillinger
i året. Eventyrfestningen i Kongsvinger fikk en gave på 400 000 kroner til
en familemusikal og en gave på 800 000 kroner til en flyttbar tribune som kan
brukes til oppsetninger rundt om i regionen.
Styret vedtok våren 2021 å invitere kommunene til å bygge klatreinstallasjoner
med støtte fra Stiftelsen. Med satsingen «Hele Hedmark klatrer» har Stiftelsen
et mål om en stor utbredelse av innbydende klatreinstallasjoner rundt i
Hedmark – til glede for barn og unge. Prosjektets mål er først og fremst å
fremme aktivitet og skape sosiale møteplasser lokalt. Stiftelsen kan gi opp
til 500.000 kroner i støtte per installasjon.
Vi viser til egne omtaler av disse prosjektene og andre utvalgte prosjekter på
side 17 i årsrapporten.
Regnskapsmessig gavekostnad ble 63,1 millioner kroner i 2021, mens samlede
gavevedtak i 2021 var 66 millioner kroner. Differansen er tilbakeføring av
tidligere vedtatte, ikke utbetalte gaver som følge av at prosjektet ikke ble
gjennomført. Gavetildelingene fordelte seg på følgene måte mellom de ulike
kategoriene:
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Gaveområde

Tildelt (kr)

Idrett og friluftsliv

24 751 000

Kultur og samfunn

8 544 000

Humanitært

2 244 000

Kunnskap

30 500 000

Sum

66 039 000

En komplett liste over alle gaver som styret vedtok i 2021 finnes i egen note
på side 58 i årsrapporten.

Eierskap i Sparebank 1 Østlandet
Sparebankstiftelsen Hedmark skal forvalte de egenkapitalbevisene den ble
tilført ved opprettelsen og utøve et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap
i SpareBank 1 Østlandet. Målet med eierskapet er å få en konkurransedyktig
avkastning samt å bidra til bankens videre utvikling med hovedkontor i Hamar.
Stiftelsen har vedtektsfestet at man skal eie mer enn 1/3 av egenkapital
bevisene i SpareBank 1 Østlandet.
Stiftelsens eiendeler består av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet,
aksjefond, rentebærende instrumenter og bankinnskudd.
Eierstrategien og eierforventningsdokumentet beskriver retningslinjene for
hvordan eierskapet skal utøves.
Ved utgangen av 2021 eide Stiftelsen 52,15 prosent av SpareBank 1 Østlandets
egenkapitalbevis, til sammen 60.404.892 bevis. Samlet bokført verdi av egen
kapitalbevisene var 3,08 (3,08) milliarder kroner. Stiftelsens egenkapitalbevis
balanseføres til kostpris. Kostpris per egenkapitalbevis var 51,04 kroner.
Børskurs 31.12.21 var 145,60 (97,80) kroner. Basert på børskurs 31.12.21 var
markedsverdien av egenkapitalbevisene 8,79 (5,91) milliarder kroner, en verdi
økning på 2,88 milliarder kroner.

Finansforvaltning
Samlet verdi av Stiftelsens markedsbaserte investeringer og likvider var ved
utgangen av året 2,61 (2,25) milliarder kroner. Dette bestod av 227 (390)
millioner kroner i bankinnskudd, 1.037 (510) millioner kroner i aksjefond
og 1.352 (1.344) millioner kroner i rentebærende papirer. Investeringene er
balanseført til markedsverdi.
Stiftelsens forvaltning av renteinvesteringer utføres av ekstern forvalter
etter et definert mandat. Stiftelsens investeringer i aksjefond gjennomføres
etter seleksjon og med løpende analyse og oppfølging av uavhengig rådgiver.
Ekstern part utarbeider månedlig rapporter som viser transaksjoner og av

kastning og styret behandler rapportene løpende gjennom året.
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Avkastningen for 2021 ble som følger (referanseindeks i parentes):
•


Aksjefond, 19,2 (22,5) prosent.

•


Obligasjoner og sertifikater, 0,4 (0,1) prosent.

•


Bankinnskudd, 0,8 (0,1) prosent.

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 rutinene
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 årlige rapport til styret.
For å beregne og synliggjøre økonomisk risiko gjennomfører Stiftelsen
regelmessig stresstester etter samme metodikk som pensjonskasser. Det vises
til avsnitt om finansiell risiko.
Gaveportalen videreutvikles løpende for å sikre at det er enkelt å være søker,
at søknadene har god kvalitet og tilstrekkelig informasjon for å understøtte
de administrative rutinene i forbindelse med søknadsbehandling, personvern og
konfiensialitet, rapportering og utbetalinger.

Finansiell risiko
Stiftelsens eier- og kapitalforvaltning kan deles inn i fire kategorier:
•

Egenkapitalbevis

•


Driftsreserve. Reserver til 3 års gaveutdeling og drift

•

Beredskapskapital

		

–

		

–


Likvid beredskapskapital – rentepapirer og bankinnskudd
(lav risiko og høy likviditet)

Langsiktig beredskapskapital – rentepapirer og aksjefond
(middels til høy risiko og middels til høy likviditet)

•


Langsiktige finansinvesteringer – aksjefond (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.
Investeringen utgjør omkring 77 (70) % av Stiftelsens eiendeler basert på
markedsverdier og medfører at konsentrasjonsrisikoen er høy.
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For å forvalte eierskapet på en kompetent og forutsigbar måte har Stiftelsen
utarbeidet et offentlig tilgjengelig eierforventningsdokument. Med dette som
utgangspunkt arbeider styret etter en årsplan for eierstyring. Stiftelsen er
representert i bankens styre og har 6 av 12 egenkapitalbevisrepresentanter
i bankens representantskap.
Stiftelsens rentebærende plasseringer består av renteinstrumenter og bank
innskudd. I henhold til vedtektene skal en betydelig andel av midlene plasseres
konservativt i lavrisiko rentepapirer og bank med lav risiko.
For langsiktige investeringer har Stiftelsen vedtatt rammer for investeringer
i diversifiserte 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.
Stiftelsens stresstest av finansielle eiendeler tar utgangspunkt i stresstest
scenarioer basert på definerte verdiendringer i rente-, aksje-, eiendoms-,
valuta- og kredittmarkedene. De ulike scenarioene er valgt slik at beregnet
tap tilnærmet skal representere et konfidensnivå på 99,5 prosent (99,5 prosent
Value at Risk) over en tidshorisont på ett år. Valgte scenarioer er i hovedsak
basert på det som følger av Solvens II-regelverket. Dette innebærer at
risikoen uttrykkes på en sammenlignbar måte for renter, aksjer, eiendom,
valuta, kredittmarginer og konsentrasjon.
Beregnet etter denne metodikken er Stiftelsens samlede markedsrisiko inklusive
korrelasjonseffekt på 4,68 milliarder kroner inklusive eierposisjonen i
SpareBank 1 Østlandet. Eksklusive eierposten er samlet markedsrisiko med
korrelasjonseffekt 566,7 millioner kroner.

Styrende organer
Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og har 14 medlemmer.
Generalforsamlingen i 2022 består av 6 menn og 8 kvinner. Leder av general
forsamlingen er Olav Vold. Medlemmene blir valgt av SpareBank 1 Østlandets
innskuddskunder i Hedmark og velges for 4 år.
Styret i Stiftelsen består av 5 personer, 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder
er Nils-Arne Nordheim. Styremedlemmer er Trond Hagerud, Hanne Sverdrup Dahl,
Marianne Olssøn og Bjørnar Håkensmoen. Styret har i 2021 avholdt 8 ordinære
styremøter.
Styret har tegnet egen styreansvarsforsikring.
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Administrasjon, HMS og likestilling
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.
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt
spesielle arbeidsmiljøtiltak. Det er med to menn og en kvinne god kjønns
balanse 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 bære
kraft som en av sine vurderingskriterier ved gavetildelinger.

Resultat og disponering av overskudd
Sparebankstiftelsen Hedmark fikk i 2021 et resultat på 349,6 millioner kroner.
Stiftelsen er en allmennyttig stiftelse og er fritatt beskatning.
Stiftelsens inntekter bestod av utbytte, renteinntekter og realiserte og
urealiserte gevinster på verdipapirer. Samlet var netto resultat fra
finansielle poster 422,8 millioner kroner.
Stiftelsen mottok utbytte fra SpareBank 1 Østlandet på 289,3 millioner kroner.
Samlede netto renteinntekter og netto verdiøkning av markedsbaserte finansielle
omløpsmidler beløp seg til 133,4 millioner kroner.
Ordinære driftskostnader var 10,3 millioner kroner.
Overskuddet for 2021 foreslås disponert slik:
Overføringer annen egenkapital: Kr. 349.556.592
Balansen viser en egenkapital på Kr. 5.536.756.202
Styret mener det framlagte årsregnskapet viser en rettvisende oversikt over
virksomhetens utvikling, resultat og stilling.
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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 fra de finansielle
investeringene. Stiftelsens inntekter vil derfor i stor grad være påvirket av
den makroøkonomiske og geopolitiske utviklingen internasjonalt og resultat
utviklingen for SpareBank 1 Østlandet.
Styret vil spesielt fremheve den russiske invasjonen av Ukraina som i tillegg
til å føre til enorm menneskelig lidelse også bringer med seg stor usikkerhet
om tiden framover.
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, 17.03.2022

Nils Arne Nordheim

Marianne Olssøn

Hanne Sverdrup Dahl

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Bjørnar Håkensmoen

Trond Hagerud

Tore-Anstein Dobloug

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder
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UNG OG LOVENDE: Prøysenhusteatret gir barn og
unge en scene. Her fra Prestvægen Grand Prix.
Dette blir en av fire ulike teaterforestillinger i
2022 som gjennomføres med støtte fra Stiftelsen.

sparebankstiftelsen hedmark

47

Årsregnskap 2021
Resultatregnskap
Note

2021

2020

Annen driftsinntekt

200 000

0

Sum driftsinntekter

200 000

0

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad

0

1 475

5 705 796

6 154 518

Lønnskostnad

1

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

2

35 800

50 000

Gaver

3

63 082 170

121 031 800

Annen driftskostnad

1

Sum driftskostnader
Driftsresultat

4 599 982

3 356 627

73 423 749

130 594 420

–73 223 749

–130 594 420

289 339 433

276 654 405

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Utbytte på egenkapitalbevis
Gevinst ved salg av aksjefond

71 220

5 282 700

3 167 924

60 858 424

126 197 502

0

Annen renteinntekt

10 053 358

20 062 059

Annen finansinntekt

1 054 608

0

Annen rentekostnad

19 073

313

7 084 631

5 659 078

Resultat av finansposter

422 780 341

357 198 197

Ordinært resultat før skattekostnad

349 556 592

226 603 777

Ordinært resultat

349 556 592

226 603 777

349 556 592

226 603 777

Avsatt til annen egenkapital

349 556 592

226 603 777

Sum overføringer

349 556 592

226 603 777

Urealisert verdiøkning obligasjoner og sertifikater

6

Urealisert verdiøkning aksjefond

Tap ved salg av obligasjoner og sertifikater

Årsresultat

4

OVERFØRINGER
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Balanse
Note

2021

2020

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

2

61 300

97 100

Sum varige driftsmidler

2

61 300

97 100

5

3 083 244 564

3 083 244 564

Sum finansielle anleggsmidler

3 083 244 564

3 083 244 564

Sum anleggsmidler

3 083 305 864

3 083 341 664

Kundefordringer

653 845

3 963 567

Andre kortsiktige fordringer

184 963

0

Sum fordringer

838 808

3 963 567

2 388 996 896

1 854 606 972

2 388 996 896

1 854 606 972

226 681 992

389 919 559

Sum omløpsmidler

2 616 517 697

2 248 490 099

Sum eiendeler

5 699 823 561

5 331 831 763

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
VARIGE DRIFTSMIDLER

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i tilknyttet selskap

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

INVESTERINGER
Markedsbaserte aksjefond, obligasjoner og sertifikater

6

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Balanse
Note

2021

2020

Aksjekapital

1 400 000 000

1 400 000 000

Annen innskutt egenkapital

2 587 900 000

2 587 900 000

Sum innskutt egenkapital

3 987 900 000

3 987 900 000

Annen egenkapital

1 548 856 202

1 199 299 610

Sum opptjent egenkapital

1 548 856 202

1 199 299 610

5 536 756 202

5 187 199 610

Leverandørgjeld

503 061

105 362

Skyldig offentlige avgifter

610 290

520 838

161 954 007

144 005 952

Sum kortsiktig gjeld

163 067 359

144 632 152

Sum gjeld

163 067 359

144 632 152

5 699 823 561

5 331 831 763

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL

Sum egenkapital

4

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld

3

Sum egenkapital og gjeld

Hamar, 17.03.2022

Nils Arne Nordheim

Marianne Olssøn

Hanne Sverdrup Dahl

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Bjørnar Håkensmoen

Trond Hagerud

Tore-Anstein Dobloug

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder
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Noter

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk.
Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som
har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt
usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i henhold til god regnskaps
skikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger,
høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er
vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestem 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.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer
utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes
til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt
utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finans
inntekt.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter
og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige,
likvide plasseringer.
Inntektsføring
Stiftelsens inntekter er renteinntekter, utbytte og andre finansinntekter.
Dette inntektsføres når de påløper.
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Gaver
Gaver vedtas av styret og gaveutdelinger blir kostnadsført i perioden til
delingen blir vedtatt. Vedtatte, ikke utbetalte gaver er oppført i balansen
som gjeld ved årssluttt.
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.
Skatt
Stiftelsen er registrert som ideell organisasjon med formål å støtte
allmennyttige formål. Stiftelsen 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 hovedsakelig i norske kroner. Stiftelsen har
investeringer i aksjefond i utenlandsk valuta.
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Note 1 – Lønnskostnader og ytelser,
godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
2021

2020

4 562 761

4 952 393

Arbeidsgiveravgift

714 506

738 548

Andre ytelser

428 529

463 577

5 705 796

6 154 518

Lønninger

Sum

Selskapet har i 2021 sysselsatt 3 årsverk.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller
kravene i denne lov. Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser
enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Sum
Generalforsamlingshonorarer

Daglig leder

Styret

1 689 550

578 500

131 088

0

20 685

0

1 841 323

578 500

303 122

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 90 500 ekskl. mva.

Note 2 – Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.21
= Anskaffelseskost 31.12.21
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21
= Bokført verdi 31.12.21
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid

Årsregnskap 2021

Driftsløsøre,
inventar ol.

Sum

284 326

284 326

284 326

284 326

223 026

223 026

61 300

61 300

35 800

35 800

5 år
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Note 3 – Gaver
Gaveutdeling
Bevilgede gaver, ikke utbetalt 01.01.

2021

2020

143 410 667

63 995 558

Årets utbetalte gaver

45 039 272

41 616 691

Årets bevilgninger

66 039 900

123 635 000

Bortfall av gaver, tidligere bevilget

2 957 730

2 603 200

Bevilgede gaver, ikke utbetalt 31.12.

161 453 565

143 410 667

Note 4 – Selskapskapital

Pr. 31.12.2020

Selskapskapital

Annen Innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

1 400 000 000

2 587 900 000

1 199 299 610

5 187 199 610

Årets resultat
Pr 31.12.2021

1 400 000 000

2 587 900 000

349 556 592

349 556 592

1 548 856 202

5 536 756 202

Note 5 – Investeringer i tilknyttet selskap
Egenkapitalbevis er vurdert til kostpris.
Stiftelsen har følgende eierandel i SpareBank 1 Østlandet:
Antall egenkapitalbevis
60 404 892

Eierandel

Pålydende

Kostpris

52,15%

50

3 083 244 564

Markedsverdi (børskurs) av egenkapitalbevisene pr. 31.12.2021 er kr 8 794 952 275
I henhold til finansforetaksloven og SpareBank 1 Østlandets vedtekter har ikke
stiftelsen bestemmende innflytelse i SpareBank 1 Østlandet.
Nøkkeltall fra SpareBank 1 Østlandet konsern kvartalsrapport 4. kvartal 2021
Tall i millioner kroner
Resultat etter skatt
Netto ansvarlig kapital
Egenkapitalprosent
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2021

2020

2 022

1 608

17 933

16 704

12,0%

11,7%
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Note 6 – Markedsbaserte verdipapirer
Markedsbaserte verdipapirer består av en portefølje forvaltet av Odin
Forvaltning og internasjonale aksjefond hvor Gabler Investments er rådgiver
med følgende verdier:
2021

2020

Bokført verdi 1.1. aksjefond

510 456 453

0

Tilgang aksjefond

401 054 608

449 598 029

0

0

126 197 482

60 858 424

1 037 708 543

510 456 453

850 652 637

449 598 029

Bokført verdi 1.1. obl. og sertifikater

1 348 114 085

1 328 081 707

Tilgang obl. og sertifikater

1 103 746 740

315 590

– 1 093 027 900

- 587 870 400

– 6 890 748

– 376 378

Bokført verdi 31.12. obl. og sertifikater

1 351 942 177

1 344 150 519

Kostpris obligasjoner og sertifikater 31.12.

1 351 369 980

1 344 150 519

Avgang aksjefond
Resultatført endring i året aksjefond
Bokført verdi 31.12. aksjefond
Kostpris aksjefond 31.12.

Avgang obl. og sertifikater
Resultatført endring i året obl. og sertifikater

Note 7 – Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) i år er på kr. 398 614.
Tilsvarende i fjor var kr 328.896.
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Til styret i Sparebankstiftelsen Hedmark

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Hedmarks årsregnskap som består av balanse per 31. desember
2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
•
•

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021,
og av dens resultater og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om
årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og
den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
•
•
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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.
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 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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og vurderer 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. 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.
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Uttalelse om andre lovmessige krav
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 at stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens
formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 28. mars 2022
KPMG AS

Svein Arthur Lyngroth
Statsautorisert revisor
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Gavetildelinger 2021

Mottaker
Høgskolen i Innlandet

Beløp

Kategori

Region
Hele Hedmark

25 000 000

Kunnskap

Ankerskogen Idrettshall

2 000 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Anno Museum

1 500 000

Kunnskap

Hele Hedmark

Fortidsminneforeningen

1 500 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Moelven Idrettslag

1 500 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tynset Skatepark

1 350 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

1 200 000

Kunnskap

Glåmdalen

Kvinnenettverket Trysil

1 200 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Nord-Odal Kommune

1 000 000

Kunnskap

Glåmdalen

Fotballaget Fart

900 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ungt Entreprenørskap Innlandet

900 000

Kunnskap

Hedmarken

Prøysenhuset

800 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Foreningen Eventyrfestningen

800 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Hamar og Hedemarken Turistforening

650 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar E-Sport Club

650 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tolga Turlag

600 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Nordre Trysil IL

600 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Innlandet Bandyregion

600 000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

Innovasjonsparken i Elverum

600 000

Kunnskap

Østerdalen

Elverum Turforening

500 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Matsentralen Innlandet

500 000

Humanitært

Hele Hedmark

Åsmarka Idrettslag

500 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tynset Jeger og Fiskeforening

500 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Mjøsski

500 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tynset Kommune

500 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hamar Trekkhundklubb

400 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ottestad Idrettslag

400 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Foreningen Eventyrfestningen

400 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Teaterforeningen Grue -22-

300 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Trysil Fotballklubb

300 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Næroset Idrettslag

300 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vang Skiløperforening

300 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

NMK Elverum

300 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Anno Museum

300 000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

Alvdal Idrettslag

300 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Løiten Jeger og Fiskerforening

280 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

NMK Hamar - Vendkvern Motorbane

250 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vennersberg og Langerudberget Vel

250 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Løten Røde Kors

250 000

Humanitært

Hedmarken

Trysil Skiløypelag

220 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vaaler Idrettsforening

220 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Brumunddal Fotball

200 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Rasen Leirsted

200 000

Humanitært

Hedmarken

Slåstad Vannskiklubb

200 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Stange Kommune

200 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Prestgarden Kulturfellesskap

200 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen
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Mottaker

Beløp

Kategori

Region

Savalen Turlag

200 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

CK Elverum

200 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Sømådalen Løypeservice

200 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Stoppested Verden

200 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar Kommune

200 000

Kunnskap

Hedmarken

Livestock Event

200 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Odal Skate Klubb

200 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Vandrerspel Våler 1000 År

200 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

DNT Finnskogen og Omegn

200 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

DNT Finnskogen og Omegn

160 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Hedemarken Rideklubb

150 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Koppang Sportsfiskere

150 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Mjøsski

150 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Trysil Sykkelklubb

150 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Grue Idrettslag

150 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Hedmark Røde Kors Distriktskontor

150 000

Humanitært

Hele Hedmark

Hamar Idrettslag Hovedlaget

150 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn

150 000

Humanitært

Hedmarken

Stange Skateboardklubb

150 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Kongsvinger Motor Klubb

150 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Stange Sportsskyttere

130 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Nord-Odal Idrettslag

125 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Folldal Idrettsforening

120 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Fotballaget Fart

120 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Furnes og Brumunddal Røde Kors

120 000

Humanitært

Hedmarken

Hamar og Hedemarken Turistforening

100 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ingebergbakken Velforening

100 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Sander IL

100 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Lia Lysløype

100 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Ringsaker Historielag

100 000

Kunnskap

Hedmarken

Byen Vår Kongsvinger

100 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Hamar E-Sport Club

100 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alvdal Idrettslag

100 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Rendalen Ishall

100 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Foreningen Sommerteateret på Atlungstad

100 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kirsten Flagstad Museets Venner

100 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kvinnenettverket Trysil

100 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Brenneriroa og Omegn Vel

100 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tolga Idrettslag

100 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Ringsaker Røde Kors

100 000

Humanitært

Hedmarken

Folkets Hus Åsbygda

100 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nord-Odal Idrettslag

100 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Løten Ungdomsteater

100 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Anno Museum

100 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Tolga Idrettslag

100 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen
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Mottaker

Beløp

Kategori

Region

Hamar Janitsjarskole

100 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Anno Museum

100 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Sør-Odal Frivillighetssentral

100 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Tynset Idrettsforening

90 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vestmarka Grendelag

80 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Team Trysils Mekkeklubb

75 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Storhamar Fotball

75 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Team Trysils Mekkeklubb

75 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Stange Skateboardklubb

70 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brøttum Røde Kors

70 000

Humanitært

Hedmarken

Tolga Røde Kors

70 000

Humanitært

Østerdalen

Åsnes Kommune

70 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Elverum Fotball

70 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Stiftelsen Folldal Gruver

70 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kongsvinger Kommune

70 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

70 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hytte- og Velforeningen i Trysil-Knuts
Fjellverden

65 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vingelen Idrettslag

65 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Gravbergets Venner

60 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Nord-Odal Idrettslag

60 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Fotballaget Fart

60 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Moelv og Omegn Jeger- og Fiskerforening

60 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brumunddal Speidergruppe

60 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Flisa Allianseidrettslag

60 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Funkis IL Innlandet

60 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Stange Sportsklubb

60 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Stange Sportsklubb

60 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Kopparleden Teaterlag

50 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kongsvinger IL Håndball

50 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Storhamar Fotball

50 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tynset Idrettsforening

50 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kvennstuguteatret

50 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nes Sportsklubb

50 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Åsnes og Hof Travklubb

50 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Kreftforeningen

50 000

Humanitært

Hedmarken

Engerdal Sportsklubb

50 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

50 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Brandval Idrettslag

50 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Norsk Folkehjelp Rena

50 000

Humanitært

Østerdalen

Ottestad Idrettslag

50 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alvdal Turforening

50 000

Humanitært

Østerdalen

Julusmoen Vel

50 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Norsk Folkehjelp Kongsvinger

50 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Stange Sportsklubb

50 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brumunddal Taekwondoklubb

50 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken
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Beløp

Kategori

Region

Stiftelsen Crux

50 000

Humanitært

Hedmarken

Kongsvinger Amatørteater

50 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Kongsvinger Festnings Venner

50 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Nes Røde Kors

50 000

Humanitært

Hedmarken

Vang Skiløperforening

50 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Galterud Vel

50 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Hamar Frivilligsentral

50 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ridabu Idrettslag

50 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hof Vel

50 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Solør Motorcykkelklubb

50 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Hamar Musikkorps

50 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kartongen Aktivitetshus

50 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Østerdalen Esportklubb

50 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Ådalsbruk Musikkforening

50 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Stiftelsen Grobunn

50 000

Humanitært

Hedmarken

Stiftelsen Utafor Innafor

50 000

Humanitært

Hedmarken

Strandbygda Idrettslag

50 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vang Fotballag

50 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Løten Kommune

50 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kongsvinger IL Ishockey

46 500

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Eidskog Bygdekvinnelag

40 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Rud Vel

40 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Magnor Ungdomslag

40 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Elverum E-Sport

40 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Helgøens Vel

40 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Søre Osen Idrettslag

40 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vingelen Idrettslag

40 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Sandvika Vel

40 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Odal E-Sport

40 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Elverum Barnemusikkteater

40 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Løten Røde Kors

40 000

Humanitært

Hedmarken

Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps

40 000

Humanitært

Hedmarken

Gravberget Snøscooterklubb

40 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Ingeborg Refling Hagens Kulturhus
Fredheim

40 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

NFU Innlandet Fylkeslag

40 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Elverum E-Sport

40 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

35 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Elverum Fotball

35 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kirkekretsen Vel

35 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brumunddal Fotball

35 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Storhamar Fotball

35 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Furnes Fotball

35 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar Idrettslag Hovedlaget

35 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Elverum Fotball

35 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Alvdal Idrettslag

31 900

Idrett og friluftsliv

Østerdalen
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Beløp
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Golf Som Terapi

30 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Eidskog Fotball

30 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Brandval Utvikling

30 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Ularmfestivalen i Kongsvinger

30 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Hamarkameratene Fotball Yngres

30 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Odalen Sjømerkeforening

30 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Alvdal Idrettslag

30 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Stange Sportsklubb

30 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Glåmdal Dølehestlag

30 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Skansen Vel

30 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Hernes Idrettslag

30 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Lismarka/Mesnali Brass

30 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar og Hedemarken Turistforening

30 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar Seilforening

30 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hof Idrettslag

30 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Næroset Idrettslag

30 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brumunddal Allianseidrettslag

30 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Odal Teaterkompani

30 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Stiftelsen Sykehusbarn

25 000

Humanitært

Hele Hedmark

Mjøs-Cross MXK

25 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Fjeld Grendelag

25 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Free Parkour Innlandet

25 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Uro - Ungdommens Rockeklubb Odal

25 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Defrost Youth Choir

25 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Åsgårdtoppens Løypelag

25 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb

25 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Kvikne Skolemusikk

25 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

24 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vang Fotballag

20 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vestby Grendeutvalg

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Nordre Ifarnes Båtforening

20 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Herredsvang Samfunnshus

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vinger Hopp og Bayer

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Støtteforeningen For Kreftrammede

20 000

Humanitært

Hele Hedmark

Austmarka Idrettslag

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Rendalen Idrettslag

20 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Solør Slektshistorielag

20 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Hexumløkka Og Omegn Vel

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Kongsvinger IL Ishockey

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Kulturelle Odølinger

20 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Anno Museum avd Administrasjon

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Oppstad Idrettslag

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Speidersenteret Hamar

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Eidskog Rockeklubb

20 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Nørdalen Natur- og Kultursti

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Gavetildelinger 2021

sparebankstiftelsen hedmark

63

Mottaker

Beløp

Kategori

Region

Hornkjøltårnets Venner

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Innlandet Flyklubb og Flyskole

20 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Norske Redningshunder, Røros Lag

20 000

Humanitært

Østerdalen

Græsberget Grendeforening

20 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Hamarrevyen

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kval Vel

20 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alvdal Idrettslag

20 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Nybergsund Samfunnshus

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Folkets Hus Jømnvang

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Veldre Historielag

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ljøradalen Grendeutvalg

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Østby Samfunnshus

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Østby Grendeutvalg

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kongsvinger Tennisklubb

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Greveløkka Sjakklubb

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Domkirkeoddens Venner

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Støtteforeningen for Kreftrammede

20 000

Humanitært

Hele Hedmark

Ljøradalen Grendeutvalg

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Romedal og Vallset Jente og Guttekorps

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar Idrettslag Hovedlaget

20 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Seniorsenteret i Kongsvinger

20 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Spulsåsen Vel

20 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Sørskogbygda Samfunnshus

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Stange Skoles Musikkorps

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Puttaras Venner

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Alvdal Turforening

20 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Tangen Idrettslag Hovedlaget

20 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tylldal Il Hovedlaget

20 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hernes Skolekorps

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kongsvinger Kunstløp

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Åsnes Finnskog Historielag

20 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Heme Dine

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Slåstad Idrettslag

20 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Storhamar Kunstløp

20 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Rena-Rock

20 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Norges Linforening

20 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Bergesiden Vel

15 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Skarnes Grendeutvalg

15 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Elverum Barnemusikkteater

15 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Lundersæter Husflidslag

15 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Romedal og Vallset Husflidslag

15 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kongsvingers Golfklubb

15 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Hedmarken Curlingklubb

15 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Musikk Ved Glomma

15 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Bevaremegvel

15 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken
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Glåmdalen

Oppstad Samfunnshus

15 000

Kultur og samfunn

Myklagaard Innebandyklubb

15 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Måna Velforening

15 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Eidskog Orienteringslag

15 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Nedre Folldal Velforening

15 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Elverum Golfklubb

15 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Engerdal Sportsklubb

15 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Høgsætermoen Lek

15 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Glommasvingen Janitsjar

15 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Stange Sportsklubb

15 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

U.L. Våren

15 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vermundsjøen Velforening

15 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Moelv Frivilligsentral

15 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Tangen Idrettslag Hovedlaget

15 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Stange Skoles Musikkorps

15 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Sørskogbygda Vel

15 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Espa Vel

15 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Kongsvinger Svømmeklubb

14 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Turven Velforening

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Speidersenteret Hamar

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Yset Vel og Huslaget Bjørklund

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Vestmarka Hornorkester

10 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Brumunddal Atletklubb

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brandval Jeger- og Fiskerforening

10 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Kirkekretsen Velforening

10 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Landsforeningen for Polioskadde Hedmark

10 000

Humanitært

Glåmdalen

Hernes Skolekorps

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Greveløkka Sjakklubb

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Innlandet Sjakkrets Ungdom

10 000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

Leve avd Hedmark

10 000

Humanitært

Hele Hedmark

Kongelig Norsk Automobilklubb
Hedmark Avdeling

10 000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

Vang Orienteringslag

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Elverum Danselag

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Rendalen Idrettslag

10 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Corvus Corax

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Solungen II

10 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Alvdal Skolekorps

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Mental Helse Hedmark

10 000

Humanitært

Hele Hedmark

Espa Musikkorps

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ingeborg Refling Hagens Kulturhus
Fredheim

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Stange Skoles Musikkorps

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

LFS, Landsforeningen for Slagrammede
avd Hedmark

10 000

Humanitært

Glåmdalen

Tynset Jazzklubb

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen
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Norsk Fosterhjemsforening Hedmark

10 000

Humanitært

Hele Hedmark

Damenes Aften

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Åsnes Barne- og Ungdomskorps

10 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Foreningen for Muskelsyke Innlandet

10 000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

Gaupen Vel

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar Trekkhundklubb

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Oppstad Idrettslag

10 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Åsnes Husflidslag

10 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Hamar Messingensemble

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar og Elverum Petanque Klubb

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kongsvinger Volleyballklubb

10 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Musikalis

10 000

Humanitært

Hedmarken

Ådalsbruk Musikkforening

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vang Håndball

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Elverum Veterankorps

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Damenes Aften

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Budor Ski og Snowboard

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ostinat - Musikklinjas Elevforening

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nybygda Idrettslag

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tangen Skolekorps

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Rena Damekor

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Brasstastick

10 000

Humanitært

Østerdalen

Tobøl Vel

10 000

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Nfu Elverum og Omegn Lokallag

10 000

Humanitært

Hedmarken

Hedmark Folkemusikklag

10 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Ajer Innebandyklubb

10 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Kunja Taekwondo Klubb Nord Odal

10 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Tynset Idrettsforening

10 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Elverum Svømming

10 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Tynset Idrettsforening

10 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kammerkoret Collegium Vocale

10 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Folldal Trekkhundklubb

10 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

NFU Trysil og Omegn Lokallag

9 000

Humanitært

Østerdalen

Vangsåsen Vel

8 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Eidskog Skolekorps

7 500

Kultur og samfunn

Glåmdalen

Elverum Røde Kors

7 500

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Glåmdal Dølehestlag

7 000

Idrett og friluftsliv

Glåmdalen

Kvikne Idrettslag

6 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Nordskogbygda Vel

6 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Ekko Heimklang

5 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Øvre Folldal Bygdekvinnelag

5 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Mannskoret Sangkam

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Greveløkka Sjakklubb

5 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alvdal Husflidslag

5 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Ringsaker Idrettsforening

5 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken
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Nestor Pensjonistbowlere Hamar

5 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Folldal Husflidslag

5 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Ilseng Pensjonistforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Sanglaget

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Åsbygda Pensjonistforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vallset Pensjonistforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Stange Pensjonistforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

NFU Elverum og Omegn Lokallag

5 000

Humanitært

Østerdalen

Åsbygda IL Hovedlaget

5 000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Furnes Pensjonistforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Elverum Pistolklubb

5 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vallset Sanglag

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Espa Sykepleieforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Gaupen Vel

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Slåttmyrbakken Velforening

5 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kongsvinger og Omegn Lokallag av
Norges Fibromyalgiforbund (NFF)

5 000

Humanitært

Glåmdalen

Tangen og Espa Pensjonistforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Alvdal Idrettslag

5 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Elverum Husflidslag

5 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Furnes Skolemusikkorps

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Tynset Seniorkor

5 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Rendalen Idrettslag

5 000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vestbyen Velforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Mental Helse Våler

5 000

Humanitært

Glåmdalen

Løten Pensjonistforening

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar og Omegn Revmatikerforening

5 000

Humanitært

Hedmarken

Engerdal og Omegn Revmatikerforening

5 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Bygdedanslaget i Hamar

5 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Kongsvinger Demensforening

5 000

Humanitært

Glåmdalen

Dysleksi Hamar og Omegn

5 000

Humanitært

Hedmarken

Grambolia Vel

4 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kvikne Husflidslag

4 000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Øvre Rendal Mannskor

3 500

Kultur og samfunn

Østerdalen

Wilpf Norge - Internasjonal Kvinneliga
For Fred og Frihet (IKFF)

3 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar Damekor

3 000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Totalt
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SMYKKEKUNSTNER FOR EN DAG: Munch
vinterfestival i Løten byr på
ulike aktiviteter for barna
– som å lage sin egen sølje.
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UT PÅ TUR: Stiftelsen gir betydelig
støtte til utstyr som kan lånes ut.
Det bidrar til at flere kan bli med
på aktiviteter. Her er Furnesfjorden
Kajakklubb på tur.
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Virksomhetsstyring

Overordnede rammer
Sparebankstiftelsen Hedmark forvaltet 31.12.2021 verdier for 11,4 milliarder
kroner. Dette er verdier som er bygd opp gjennom sparebankvirksomhet i Hedmark
fylke over 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. Stiftelsen
har utarbeidet et «Eierforventningsdokument» for å informere finansmarkedet
om hvem Stiftelsen er, hvordan Stiftelsen vil opptre som eier og Stiftelsens
forventninger som hovedeier.
Kapitalforvaltningsstrategien og rutine for finansforvaltningen skal sørge for
at Stiftelsens midler forvaltes kompetent og effektivt ut fra hensynet til
sikkerhet, likviditet og risikojustert avkastning.
Stiftelsens gavestrategi og bærekraftstrategi gir rammene for gaveområdet.
Ansvarsfordelingen mellom styret og administrasjonen og regler for
rapport
ering 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
rapport
ering. Rammeverket beskriver risikostyring og rutiner for håndtering av
avvik. I tillegg har Stiftelsen et eget fullmaktsreglement 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.
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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
risiko
vurdering og -håndtering.

Åpenhet og kommunikasjon
Informasjon, åpenhet og tilgjengelighet er viktige elementer i god
virksomhets
styring 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.
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
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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 verdi
ene i norsk sparebanktradisjon: langsiktighet – verdiskaping – forretnings
messig 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 representantskapet, 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 eierforventnings
dokumentet. Dette danner grunnlaget for årsplanen for Stiftelsens eierskaps
utøvelse.

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 personlig atferd og
forretningsskikk 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.

Virksomhetsstyring

sparebankstiftelsen hedmark

72

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 gavetildelinger.

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 følgende representanter:
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 Bjerke-Narud

Medlem

Hedmarken

Gunnar Martinsen

Medlem

Hedmarken

Marit Johnsrud

Medlem

Hedmarken

Erik Ringnes

Medlem

Hedmarken

Gudrun Sanaker Lohne

Medlem

Østerdalen

Gunnar Aaakrann Eek

Medlem

Østerdalen

Reidun Joten

Medlem

Østerdalen

Line M. Rustad

Medlem

Østerdalen

Jan Petter Torgersrud

Varamedlem

Glåmdalen

Kjetil Moe Løvberg

Varamedlem

Glåmdalen

Tor Olav Lierhagen

Varamedlem

Hedmarken

Ingelin Opsahl

Varamedlem

Hedmarken

Jon Gunnar Karterud

Varamedlem

Hedmarken

Tore Martin Olden Stensberg

Varamedlem

Østerdalen

Marianne Steenland

Varamedlem

Østerdalen
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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 NMBU 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 Oreld (1973) er utdannet ved siviløkonomistudiet på Handelshøyskolen
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
fri
villige verv blant annet som folkevalgt i Hamar kommunestyre.
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UT PÅ TUR: Stiftelsen gir årlig betydelige gaver til
tilrettelegging av friluftsliv i Hedmark. Typiske gaver er
til rydding av stier, lavvoer, gapahuker, klopping, turkart
eller skilting og informasjon som her i Risberget.
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