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Tre minutter  

Annet  

Hovedtema Sparebankstiftelsen DnB. 

Foredragsholder Birthe Mørreaunet Selvaag 

Kort om foredraget Birthe Mørreaunet Selvaag, som bor på Lillehammer og ukependler til Oslo 

orienterte om Sparebankstiftelsen DnB. 

Randi Thorsen, også fra Oppland, opprinnelig Lillehammer, er styreformann i 

stiftelsen. 

Birthe innledet med å si at både Rotary og Spb. Stiftelsen opererer som 

uegennyttige virksomheter, til beste for lokale og nasjonale omgivelser … 

  Sparebank-vesenet er opprinnelig fra 1822, det var flere hundre 

sparebanker rundt omkring i landet da.   Så ble det en del fusjoner på 60-

tallet, og nå er det 100 sparebanker igjen. 

Etablering av Sparebanken NOR kom i 1990, og inn i den fusjonen gikk 

Sparebanken Østlandet, som var den største banken i Oppland.    

Sparebankstiftelsen DnB ble opprettet i 2002 da Gjensidige Nor Sparebank 

fusjonerte med DnB og ble et AS.  Sparebankstiftelsen eier 9.5% av DnB. 

Det er det akkumulerte overskuddet på 4 milliarder kroner ble i 2002 satt inn 

i et fond/ en stiftelse, og det er herfra de deler ut gaver og midler. 

Sparebankstiftelsen har til nå delt ut 1.2 milliarder kroner, og budsjett for 

2015 er på 250 millioner.  Det er utbytte på aksjene som deles ut. 

370 gaver = 100 millioner kroner er delt ut bare i Oppland, og det er 

Lillehammer som er mottaker av flest gaver.  Innvilgningsprosenten har 

steget de siste årene, og er nå oppe i ca 25%. 

Gaveformålene er: 

- Kunst og kultur 

- Kulturminner ig historie 

- Friluftsliv 

- Nærmiljø. Idrett og lek 



Hvem får ? 

Frivillig lag og foreninger 
Organisasjoner og forbund 
Museer 
Venne- og interesseforeninger 
 
Viktig at det skal gis til prosjekter som skaper engasjement, dugnad, 
frivillighet, ikke drift. 
 
7 Rotaryklubber har fått gaver, Løten Rotary fikk 1 millioner for tre år siden 
til en lekepark i Muchs ånd.  Det blir realisert først i år. 
 

Referent Aud Hulberg 

Neste møte Intercitymøte, Innlandsutvalget , på Scandic 

 


