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Bakgrunn og formål
Sparebankstiftelsen SR-Bank ble etablert 21.12.2011 i forbindelse med at SpareBank 1 SRBank ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA). Stiftelsen ble etablert med en kapital på
kr 2 757 millioner bestående av 72 176 308 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Stiftelsens grunnkapital utgjorde på opprettelsestidspunktet kr 1 247 millioner bestående av
49 872 418 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA, hver pålydende kr 25. Grunnkapitalen er
uendret siden etableringen av Stiftelsen.
«Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og
opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Stiftelsen kan disponere av overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen
skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp
grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Stiftelsen skal ved sin virksomhet
videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank
ASA og på annen måte.»
Vår visjon
Sammen skaper vi gode lokalsamfunn
Våre verdier
Engasjere, skape og utvikle
Allmennyttige gaver
Stiftelsen kan i tillegg til å være en aktiv eier i banken, dele ut gaver til allmennyttige formål
og på denne måten videreføre sparebanktradisjonene fra SpareBank 1 SR-Bank ASA som i
mange år har vært en støttespiller for lag, foreninger og organisasjoner i lokalmiljøet.
Stiftelsen ønsker gjennom tildeling av allmennyttige gaver å videreføre og forsterke
samfunnsengasjementet slik at Stiftelsen bidrar til at regionen også i årene framover blir en
god plass å bo og arbeide.
Følgende gaveformål prioriteres:
Kultur
Idrett
Oppvekstmiljø
Friluftsliv
Samfunnssikkerhet
Prosjekter som kommer barn og unge til gode innen disse formålene prioriteres.
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Stiftelsen har i 2021 hatt økt fokus på oppvekst vilkår for barn og unge i tråd med Stiftelsens
gavestrategi og Stiftelsen har i økende grad identifisert egne større prosjekter utover
søknadsrundene.
I 2021 tildelte Stiftelsen 559 gaver på til sammen kr 91 millioner i Rogaland, Hordaland og
Agder.
Sparebankstiftelsen SR-Bank tildeler hvert år en pris til ildsjeler i Rogaland, Hordaland og
Agder. Ildsjelprisen tildeles personer som over tid har gjort en ekstraordinær innsats for lag
og foreninger i lokalmiljøet.
Stiftelsen tildelte 16 ildsjel priser á kr 25 000 i 2021.
Stiftelsen arrangerte i 2021 konferansen FOR ALLE! med fokus på økonomisk utenforskap.
Det ble delt prosjekterfaringer, forskning og god underholdning fra scenen. Over 400 seere
fulgte konferansen, som ble gjennomført digitalt på grunn av Covid-19 restriksjoner fra
myndighetene. Det er i løpet av 2021 fordelt ca. kr 15 millioner til ulike prosjekter som ble
identifisert under påfølgende regionale workshop.

Bærekraft
Stiftelsen har fokus på FNs bærekraftsmål og prioriterer de bærekraftsmålene hvor
Stiftelsen kan ha størst påvirkning. Stiftelsen har valgt å konsentrere seg om følgende
bærekraftsmål:

Bærekraftsmålene er viktige når gavesøknader vurderes og når Stiftelsen selv identifiserer
egne gaveprosjekter. Eksempler på dette er gave til SUS knyttet til brystkreftforskning og til
etablering av medisinstudium ved UiS. Ved søknader om støtte til innkjøp av biler stilles det,
i de aller fleste tilfeller, krav om elbil. Fokus på oppvekstvilkår og prosjektet «FOR ALLE!»
bidrar til å redusere ulikheten i samfunnet.
Stiftelsens virksomhet er av en slik karakter at den i meget liten grad forurenser det ytre
miljøet.
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Eierskap
Sparebankstiftelsen eier 28,3 % av aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Eierskapet skal i
henhold til vedtektene minst utgjøre 25 %. Eierandelen utgjør 72 419 305 aksjer.
Stiftelsen har hatt 4 møter med ledelsen i SpareBank 1 SR-Bank ASA i 2021.
Stiftelsen er representert i styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Stiftelsen er også representert i bankens valgkomite ved styreleder.
Stiftelsens eierpolitikk utrykker forventninger til banken på følgende områder:
Verdiskaping/Resultat
Markedsområde
Soliditet og risiko
Eierskap
Utbyttepolitikk
Representasjon i styrende organer
Kontakt mellom Stiftelsen og banken
Det kreves enstemmighet i styret og vedtektsfestet flertallskrav i generalforsamlingen for å
selge aksjer i banken. Styret har i dag fullmakt fra generalforsamlingen til å selge seg ned til
25% i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i
2022.
Forvaltning
Strategi for finansforvaltningen beskriver retningslinjene for hvordan kapitalen i Stiftelsen
forvaltes. Strategien tar utgangspunkt i Stiftelsens vedtekter og er utarbeidet i samarbeid
med Stiftelsens investeringsråd og senere revidert i samråd med uavhengig rådgiver.
Stiftelsen har per 31.12.2021 plassert kr 960,9 millioner i globale aksjefond. Aksjene har en
markedsverdi per 31.12.2021 på kr 1 494,1 millioner. Det er plassert kr 538,7 millioner i
rentepapirer. Markedsverdien på disse papirene er kr 553,0 millioner. Øvrige likvider er
plassert i bankinnskudd.
Stiftelsen har per 31.12.2021 en aksjeandel på 62,4 % som er i tråd med Stiftelsens strategi
for finansforvaltningen.
Stiftelsen samarbeider med det uavhengige rådgivingsselskapet Formuesforvaltning AS
knyttet til bistand i forbindelse med Stiftelsens strategi for finansforvaltningen, rådgiving på
plasseringer og rapportering. Dette gjør Stiftelsen mindre sårbar på dette viktige området.
Styret har i 2021 vurdert og oppdatert Stiftelsens «Strategi for finansforvaltningen».
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Styrende organer
Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 23 medlemmer og 12
varamedlemmer. Generalforsamlingen består av 11 kvinner og 12 menn.
Leder av generalforsamlingen og valgkomiteen er Eyvin Magne Olsen.
Medlemmene velges ved elektronisk valg av og blant kundene i SpareBank 1 SR-Bank ASA i
Rogaland, Hordaland og Agder.
Styret i Sparebankstiftelsen SR-Bank består av 7 personer, 4 kvinner og 3 menn.
Styrets leder er Tore Heggheim og nestleder er Inger Elise Iversen. Styremedlemmer er
Mette Nora Sætre, Merete Eik, Ola Kvaløy, Odd Rune Torstrup og Kristine Hernes.
Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar
overfor foretaket og tredjepersoner. Forsikringen dekker sikredes ansvar for formueskade
som skyldes krav fremsatt som følge av en påstått ansvarsbetingende handling eller
unnlatelse.
Økonomiske resultater (1000kr)
2021 er Sparebankstiftelsen SR-Banks tiende driftsår.
Årsresultatet utgjorde kr 529,4 millioner. Stiftelsens inntekter består i hovedsak av utbytte
på aksjer og renteinntekter.
Stiftelsen har mottatt to utbytteutbetalinger fra SpareBank 1 SR-Bank ASA i 2021. I mars
mottok Stiftelsen utbytte for regnskapsåret 2019 som utgjorde 5,50 per aksje, totalt kr
398,3 millioner. I oktober mottok Stiftelsen et utbytte for regnskapsåret 2020 som utgjorde
3,10 per aksje, totalt kr 224,5 millioner.
Myndighetenes anmodning om å ikke utbetale utbytte som følge av usikkerheten knyttet til
konsekvensene av Covid-19 er årsaken til at utbyttene ble utbetalt senere enn normalt.
Anmodningene ble opphevet i 2021.
Resultat av finansposter utgjorde til sammen kr 6,9 millioner.
Stiftelsens samlede driftskostnader utgjorde kr 100,3 millioner hvorav gaver belastet
gavefondet i 2021 utgjorde kr 89,6 millioner.
Stiftelsen hadde 72 419 305 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 31.12.2021. Aksjene står
bokført til en snittkost på kr 35,40.
Kursen på aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA har steget betydelig gjennom 2021. Per
31.12.2021 var kursen kr 133,2 som er en økning på 46,4 % i 2021. Kursen på aksjene i
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SpareBank 1 SR-Bank ASA per 31.12.2021 innebærer at det er en markedsmessig merverdi
på aksjene utover bokført verdi på til sammen kr 7 082,4 millioner, en økning på kr 3 056
millioner i 2021. Stiftelsens øvrige verdipapirer vurderes også som langsiktige investeringer
og vurderes til kost. Det er en markedsmessig merverdi på kr 547,4 millioner på verdipapirer
utover aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Kontantstrømanalysen viser en netto endring i kontanter og kontantekvivalenter på kr 22
millioner.
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens økonomiske stilling.
Disponering av overskudd
Sparebankstiftelsen SR-Bank fikk et årsresultat for 2021 på kr 529,4 millioner.
Overskudd foreslås disponert som følger:
Overføres til annen egenkapital
Årets gaver fra gavefond
Avsatt til gavefond
Sum disponert:

-

kr
kr
kr
kr

468 895 300
89 536 300
150 000 000
529 359 000

Administrasjon og administrative forhold
Sparebankstiftelsen SR-Bank har kontoradresse på Domkirkeplassen 2 i Stavanger.
Administrasjonen består av fem personer. Daglig leder Tor Dahle har vært daglig leder frem
til 31.12.2021, mens Kjetil Skjæveland er ny daglig leder fra 01.01.2022. Administrasjonen
består av to menn og tre kvinner.
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt spesielle
arbeidsmiljøtiltak i 2021.
Framtidsutsikter
Norsk økonomi har i løpet av 2021 hentet seg kraftig inn igjen etter tilbakeslaget som fulgte
av pandemien og myndighetspålagte restriksjoner. Norges Bank har i to omganger hevet
styringsrenten fra rekordlave null prosent, og har signalisert ytterligere tre rentehevinger i
2022. Aktiviteten i økonomien er tilbake på nivå før krisen inntraff, arbeidsledigheten er
betydelig redusert og prisveksten har tatt seg opp. Høy vaksinasjonsgrad i befolkningen har
dempet risiko for nye tilbakeslag og behov for nye restriksjoner som følge av
virusmutasjoner.
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Strømprisene har økt markert siden høsten 2021, og det er utsikter til at prisene vil holde
seg høye. Prisøkningen bidrar til å trekke ned disponibel realinntekt, selv om regjeringens
strømstøtteordning reduserer effekten noe. Utsikter til høyere rentekostnader og mindre
overføringer fra det offentlige med avviklingen av ekstraordinære støtteordninger kan
dempe veksten fremover. På den annen side er det ventet høyere lønnsvekst.
Stiftelsens inntekter består i hovedsak av utbytte på aksjene Stiftelsen eier i Sparebank 1 SRBank ASA samt øvrige finansinntekter. Banken har i 2021 hatt et godt år der utlånstapene er
tilbake på normaliserte nivåer. SpareBank1 SR-Bank ASA oppfyller ved utgangen av 2021
myndighetenes krav til egenkapital med god margin.
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Styrende organer
Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Medlemmene til generalforsamlingen
velges for 4 år blant og av kundene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Valget foregår elektronisk
via nettbanken i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Generalforsamlingen velger Stiftelsens styre og valgkomité.
Den årlige generalforsamlingen godkjenner Stiftelsens årsresultat og fastsetter
disponeringen av overskuddet.
Styret består av 7 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styreleder Tore Heggheim.
Nestleder Inger Elise Iversen. Styremedlem: Mette Nora Sætre, Merete Eik, Odd Rune
Torstrup, Ola Kvaløy og Kristine C. Hernes. Varamedlem: Vivian Holm-Hansen og Pia
Warland (fratrådt august 2021).
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Eyvin M Olsen, Stavanger (leder)
Jan Gunnar Mattingsdal, Hå
Lene Ring, Randaberg
Siv Gausdal Eriksen, Stavanger
Lars Gøran Ulriksen, Time
Stein Aarsland, Hå
Svein Jacob Mathisen, Stavanger
Borgny Eik, Lund
Leif Sigurd Fisketjøn, Eigersund
Siri Ommedal, Sandnes
Brit Elisabeth Bratland, Hå
Martin Gjeldsvik, Stavanger
Axel Seglem, Egersund
Trond Tveit, Time
Anna Rydell, Stavanger
Elisabeth Slettedal, Kristiansand
Åse Lill Kimestad, Mandal
Else Lill Horjen, Flekkefjord
Stein Asgeir Egenes, Flekkefjord
Svein Arne Eidsvik, Kvinnherad
Kristin Arefjord Stave, Bergen
Mona Røsvik Strømme, Bergen
Åge Eikeland, Bergen

Varamedlemmer:
Karl Endre Igland, Lyngdal
Terje Johnsen, Flekkefjord
Ingolf Steensnæs, Karmøy
Annelin Tangen, Sandnes
Odd Netteland, Stavanger
Egil Mønnich, Stavanger
Tor Olav Schibevaag, Stavanger
Frank Hoff Nilsen, Stavanger
Seyfi Akinci, Stavanger
Kyrre Lindanger, Bokn
Juliet Scheherazade Balgobin, Bergen
Monica Hannestad, Bergen

Valgkomité
Eyvin M Olsen – leder
Leif Sigurd Fisketjøn
Borgny Eik
Siri Ommedal
Kristin Arefjord Stave
Elisabeth Slettedal (vara)

Foto: 25. Stavanger KFUK-KFUM Speidere
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Administrasjonen

Kontakt
Sparebankstiftelsen SR-Bank
Postboks 82, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Domkirkeplassen 2
post@stiftelsensrbank.no
Hjemmeside: https://srstiftelsen.no/
Følg oss på Facebook, Instagram og LinkedIn
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Gaver
I 2020 ble det gitt 91 millioner kroner til allmennyttige formål på Sør-Vestlandet samt 16
ildsjelpriser á 25.000 kroner.
559 prosjekter fikk tildelt gavemidler av de 1453 søknadene Stiftelsen mottok. Felles for
prosjektene var at de har varig verdi, kommer mange til gode og utløser engasjement og
frivillig innsats. Prioriterte formål var kultur, idrett, oppvekstmiljø, samfunnssikkerhet,
friluftsliv og «FOR ALLE!».
Stiftelsen har som mål å lyse ut gaver to ganger per år.
Nedenfor presenteres to prosjekter fra 2021:
Frilager
Stiftelsen har tildelt 2,3 millioner kroner til prosjektlederstilling, dataløsninger og utstyr til
Frilager Norge for å utvide tilbudet til flere steder på Sør-Vestlandet.
Frilager er en utlånsportal av friluftsutstyr som i dag er etablert på Nord-Jæren og i
Haugesund. De jobber for at flest mulig skal ha et godt oppvekstmiljø med lik tilgang på
friluftsutstyr og klær og tilrettelegger med dette for god folkehelse for alle. Via nettsiden
deres kan alle som ønsker det låne produkter. Frilageret pakker ordrene og kjører de ut til
boder som er plassert sentralt i kommunene de samarbeider med. Bodene er låst med
kodelås, så utstyret er tilgjengelig for henting og levering døgnet rundt. I tillegg samarbeider
de med skoler og organisasjoner og leverer utstyr direkte til disse.
Frilager vil bidra til inkludering i enda større grad i alle ledd i samfunnet. Via samarbeid med
organisasjonslivet, vil det bli flere barn og unge som får mulighet til å delta på aktiviteter. De
har stor kunnskap om brukergruppen og hvordan målgruppen skal inkluderes.
Frilageret er et inkluderingsprosjekt. De arbeider med å forhindre utenforskap og vil skape
inkludering både i og etter skoletid.
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Brystkreftforskning ved Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF har ulike forskningsprosjekter. Stiftelsen har gitt to gaver på til sammen
4,5 millioner kroner til forskningsprosjekt om brystkreft. Målet er å behandle systemiske
tilbakefall tidligere enn det vi kan i dag, samt å bedre overlevelsen for brystkreftpasienter.
Brystkreft er den hyppigste kreftform hos kvinner med årlige 3500 nye tilfeller i Norge. I
Rogaland har vi en opphoping av sykdommen pga. det såkalte ‘Rogalands-genet’, som gir
90% sannsynlighet til å utvikle brystkreft. Behandlingen er kirurgi, stråling, og cellegifter.
Ulikt andre kreftformer, gir brystkreft tilbakefall i skjelett, lunge og andre organer opptil 20
år etter. Da kan man ikke bli frisk, fordi sykdommen har kommet for langt når den blir
oppdaget med dagens konvensjonelle kontroll metoder (mammografi og undersøkelse hos
fastlegen). Årlig dør 600 kvinner av sykdommen. Formålet med dette forskningsprosjektet
er å utvikle helt nye metoder for bedre oppfølging av brystkreftpasienter. Professor Håvard
Søiland har i over 15 år forsket på brystkreft med fokus på å utvikle robuste biomarkør, og
leder forskningsarbeidet.
Prosjektet har 3 faser. I 2012 startet fase 1 som genererte blodprøver hver 6 mnd. av 350
brystpasienter ved SUS (ca. 300.000 enheter). Blodprøvene til pasienter, som får tilbakefall
stråles for kreftmarkører i blodet. Målet er å finne ut hvor tidlig slike kreftmarkører kan
spores i blodprøvene våre før tilbakefallet kan finnes med dagens metoder. Fase 1 førte til
et nylig gjennombrudd ved at de klarte å påvise et lite fragment av sirkulerende kreft DNA i
blodet hos en pasient opptil 1 år før tilbakefallet ble oppdaget på røntgen. I fase 2 skal de
analysere alle 350 pasienter fra fase 1 for å lage en robust analysestrategi. I fase 3 vil de
inkludere nye brystkreftpasienter og ta blodprøver enda tettere for å svar på hvilke
behandlingsløsninger en skal gi til hver enkelt pasient. Prosjektets tre faser vil vare til 2030.

Foto: avdelingsoverlege Ph.d. Bjørnar Gilje ved Kreftavdelingen, sjefsingeniør Kjersti
Tjensvoll, Ph.d.–Seniorforsker og brystkreftkirurg, Seniorforsker/Professor Håvard Søiland
og Daglig leder molekylærbiologisk avdeling Prof.Emiel Janssen
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Gaver våren 2021
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Gaver høsten 2021
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Foto: Gaveoverrekkelse Akvariet i Bergen. Fra venstre; Erik Bøckmann, Aslak Sverdrup,
Benedicte Schilbred Fasmer (SR-Bank), Tor Dahle (Sparebankstiftelsen SR-Bank), Erik
Throndsen (SR-Bank).
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