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1. Bakgrunn og formål

Sparebankstiftelsen SMN ble etablert 25. mai 2011 gjennom vedtak i representantskapet 
i SpareBank 1 SMN. 

Bakgrunn:
I innstillingen fra bankens styre til representantskapet sa styret(stikkordsmessig):
• formål å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN, delta i fremtidige emisjoner i banken samt på sikt

foreta utdelinger av gaver til allmennyttige formål
• eventuell gaveutdeling fra Sparebankstiftelsen SMN kan betraktes som et supplement til banken
• med etableringen av stiftelsen ville gavemidlene fra banken fortsatt opprettholdes på et meget

høyt nivå samtidig som hensynet til bankens soliditet og til egenkapitalbevisets attraktivitet ivaretas
• det var ingen sammenheng mellom styrets forslag om opprettelse av Sparebankstiftelsen SMN og

den pågående debatt om omdanning av sparebanker til aksjebanker
• intensjonen var videre at stiftelsen skulle motta den andel av gaveavsetningen som ikke deles ut

direkte fra SpareBank 1 SMN til allmennyttige formål utover tildeling til stiftelsen. Stiftelsen skulle
etter dette være innehaver av likvide midler og en mindre andel av eierskapet i banken

Formål ved etableringen:
• Utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SMN
• Videreføre	sparebanktradisjoner	gjennom	eierskap	i	SpareBank	1	SMN
• Plassere midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra hensynet til sikkerhet, risiko- 
 spredning, likviditet og avkastning
• Dele ut samfunnsutbytte til allmennyttige formål innenfor disponering av årets overskudd i stiftelsen.

Ved utdeling skal det i rimelig grad tas hensyn til de distrikter som har bygd opp kapitalen i
SpareBank 1 SMN

2. Vedtekter

Stiftelsens	gjeldende	vedtekter	finnes	her
Vedtektene ble sist endret og godkjent av generalforsamlingen i møte 19. mai 2020.

3. Styrende organer

Generalforsamling:
Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 15 medlemmer og åtte vara- 
medlemmer. Generalforsamlingen består per april 2021 av 9 kvinner og 6 menn.
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10 faste medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant kunder av SpareBank 1 SMN. Fem  
medlemmer og tre varamedlemmer oppnevnes av henholsvis Trøndelag og Møre og Romsdal Fylkes- 
kommuner.

Medlemmer og varamedlemmer velges av og blant bankens kunder ved elektronisk valg hvert annet 
år og samtidig med bankens tilsvarende valg til representantskapet.

I generalforsamlingens møte 19. mai 2020 ble Odd Inge Mjøen valgt som leder av generalforsamlingen.

Faste medlemmer: Ingegerd Eggen(nestleder), Anne Grete Wold Olsen, Geir Ulvin, Gunnar Flikke,  
Espen Susegg, Hege Karina Bøe, Lise Marie Nergaard, Odd Inge Mjøen, Berit Flåmo, Asbjørn  
Tronsgård, Ida Stuberg, Bjørn Iversen, Gunn Elin Høgli, Hanne Feragen, Victoria Smenes.

Varamedlemmer: Johan Susegg, Harald A. Lein, Ove Gustafsson, Vegard Stuan, Øystein Sandaa, Anne 
Cecilie Holm, Ingvill Dalseg og Line Karlsvik

Valgkomite:
Valgkomiteen består per april 2021 av Odd Inge Mjøen(leder), Ingegerd Eggen og Asbjørn Tronsgård.

Styret:
Styret	i	Sparebankstiftelsen	SMN	skal	bestå	av	fire	medlemmer	og	to	varamedlemmer.	

Styrets leder er Anne-Brit Skjetne. Nestleder 
Jøran Nyheim. Styremedlemmer er Aud  
Skrudland og Olav Sem Austmo. Varamedlem-
mer: Jarle Haga og Randi Wenche Haugen.

Stiftelsens styre har i 2020 hatt ni styremøter. 
På grunn av koronapandemien er fem av ni 
møter	gjennomført	digitalt.	Bankens	ledelse	
har møtt og presentert status i banken.

Stiftelsen er representert i bankens  
representantskap ved Olav Sem Austmo.

Administrasjon:
Stiftelsen har fra og med 2018 ansatt  
administrativ ressurs i 30 % stilling.

Spelemannslaget Laust & fast v/ Sturla Eide, Fannrem

Under t.v.:Glade mottakere i Trondheim
Under t.h. Bygda 2.0 Stokksund og Foreningen  
Bjørnarfolket, Åfjord



4. Formelle rammer for stiftelsens virksomhet.

Stiftelsestilsynet og Finanstilsynet er formelle tilsynsorgan for virksomheten.

Skattedirektoratet legger til grunn at sparebankstiftelser kan komme inn under skattebegrensingsre-
gelen i skatteloven § 2-32. Den enkelte sparebankstiftelses skattemessige stilling vil bero på en konkret 
vurdering ved ligningen for det aktuelle år. Skattedirektoratet antar at stiftelsen vil falle inn under skat-
teloven § 2-32 hvis aktiviteten i hovedsak er å forvalte de midlene stiftelsen ble tilført ved opprettels-
en, å utøve stabilt eierskap i den institusjonen den utspringer av og å drive allmennyttig aktivitet ved 
utdeling av overskuddet til allmennyttige formål.

5. Strategiske styringsdokumenter

A - Eierpolitikk:
• Vi skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 SMN. Eierskapet er basert på at de midler som

tilføres stiftelsen fra SpareBank 1 SMN ved overføring av samfunnsutbytte skal anvendes til
deltakelse i emisjoner i SpareBank 1 SMN

• Vi	skal	gjennom	vårt	eierskap	bidra	til	at	SpareBank	1	SMN	fortsatt	vil	være	den	viktigste	finansielle
aktør	regionen,	og	gjennom	regional	beslutningskraft	spille	en	sentral	rolle	i	utviklingen	av	regionen

• Vi har et meget langsiktig perspektiv på vår investering i SpareBank 1 SMN, og ønsker at banken skal
drives	med	samme	perspektiv.	Risikoprofil	og	utbyttepolitikk	må	tilpasses	dette	formålet.	Stiftelsen
er opptatt av høy verdistigning over tid i form av kontantutbytte og verdistigning på egenkapital- 

 bevisene
• Vi skal være en aktiv eier som stiller tydelige krav til SpareBank 1 SMN
• Vi	skal	søke	å	inneha	posisjoner	i	SpareBank	1	SMN	sine	styrende	organer	som	reflekterer	vårt

eierskap, dog hensyntatt at de samfunnsmessige eierinteresser også er representert direkte
• Som stor og langsiktig eier vil stiftelsen være en aktiv eier, og eierpolitikken forutsetter at det

formuleres klare krav til virksomheten i SpareBank 1 SMN
• Sparebankstiftelsens krav og forventninger til SpareBank 1 SMN ligger i første rekke innenfor

følgende områder:
– Resultatutvikling
– Regional betydning
– Risiko og soliditet

B – Strategi samfunnsutbytte:
Fra og med 2020 endres begrepsbruken knyttet til allmennyttige formål til samfunnsutbytte fra gaver. 
Dette	er	i	tråd	med	endringer	i	tilsvarende	begrepsbruk	i	SpareBank	1	SMN	og	er	en	tydeliggjøring	av	
at de midler som disponeres til allmennyttige formål er samfunnets andel av det utbytte banken betal-
er til sine eiere. 
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Stiftelsen skal i tillegg til å være en betydelig eier i SpareBank 1 SMN videreføre sparebanktradisjoner 
gjennom	utdeling	av	samfunnsutbytte	til	allmennyttige	formål.	Styret	har	vedtatt	en	strategi	for	 
samfunnsutbytte hvor formålet etter siste revisjon i april 2020 lyder som følger:

Formål med strategien:
• Understøtte utviklingsarbeid som tar sikte på et bedre velferds- og kulturtilbud for befolkningen i  
 SpareBank 1 SMN sitt markedsområde
• Samfunnsutbyttet kan gis til generelle næringsutviklingstiltak som er nyttig for lokal verdiskaping
• Ved tildeling av samfunnsutbytte skal effekt kunne måles
• Bygge opp om Sparebankstiftelsen SMN og SpareBank 1 SMN sitt omdømme

C – Forvaltningsstrategi:
Stiftelsens formål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i banken. Eierskapet er basert på at de 
midler som tilføres stiftelsen fra SpareBank 1 SMN ved overføring av samfunnsutbytte skal anvendes til 
deltakelse i emisjoner i SpareBank 1 SMN. Stiftelsen kan for øvrig plassere midler på en hensiktsmessig 
måte ut i fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. 

I 2019 påbegynte styret en prosess knyttet til revisjon av forvaltningsstrategien. Arbeidet tok utgangs- 
punkt i stiftelsens formål og at stiftelsen skal forsvare hele samfunnskapitalen ved eventuelle emisjoner 
– ikke bare stiftelsens eget direkte eierskap på for tiden 3,05 %. Basert på dette ble forvaltningen delt i 
to. Samfunnskapitalbasen som skal forvaltes til meget lav risiko og langsiktig kapitalbase som forvaltes 
med en forventning om høyere avkastning. I snitt skal risikoen for forvaltningen gi lav risiko – i henhold 
til stiftelsens vedtekter.

Den vedtatte forvaltningsstrategien baserer seg overordnet på:
• At stiftelsen skal ha ledig kapital til å forsvare hele samfunnets eierskap ved evt. emisjoner
• Årlig vurdering og evt. justering av størrelsen på samfunnskapitalbasen  
• Revisjon av strategien hvert 3. år, første gang høsten 2023
• Årlig vurdering av hvorvidt den totale forvaltningen er innenfor strategien og vedtektenes krav  
 om lav risiko

Stiftelsen hadde per 31. desember 2020 plassert cirka 765 mill. kroner til forvaltning hos SpareBank 1 
Kapitalforvaltning og ca. 550 mill. kroner i innskudd i SpareBank 1 SMN.

6. Utdeling av samfunnsutbytte til allmennyttige formål i 2020

I 2019 var ett av hovedformålene med samfunnsutbyttet sirkulærøkonomi. Styret valgte å følge opp 
dette formålet innledningsvis i 2020.

2020 ble et svært spesielt år på grunn av koronapandemien. Stiftelsen valgte derfor å bidra med 
betydelige midler for å dempe konsekvensen av pandemien. Samfunnsutbyttet gikk derfor til lag og 
foreninger	som	jobbet	med	barn	og	unge,	til	å	finansiere	deler	av	sommerjobb	for	ungdommer	og	til	
ulike	prosjekt	innen	kunst	og	kulturfeltet.	Delvis	ble	dette	gjort	i	samarbeid	med	SpareBank	1	SMN.	

Matsentralen Trøndelag, Trondheim Sommerjobb for unge 2020 Foto. Adobe Stock



I	regnskap	for	2019	ble	det	avsatt	9	mill.	kroner	til	samfunnsutbytte	for	utdeling	i	2020.	I	tillegg	gjensto	
det fra tidligere avsetninger cirka 1 mill. kroner. 

Stiftelsens strategi for samfunnsutbytte forutsetter effektmåling av tildelt støtte. Mottakere av større 
beløp blir fulgt opp i forhold til dette.

6.1. Sirkulærøkonomi

Stiftelsens styre ønsket å dele ut inntil tre stipend til virksomheter som utviklet lønnsomme forretnings-
modeller	som	fremmer	mindre	svinn,	mindre	forbruk	og	mer	gjenbruk	–	altså	en	mer	bærekraftig	 
utvikling. Det ble utdelt to stipend på 250 tusen og ett på 500 tusen.

I	2019	fikk	Matsentralen	Trøndelag	2	mill.	kroner	i	forbindelse	med	nødvendige	investeringer	knyttet	
til	flytting	til	nye	lokaler.	Matsentralen	Trøndelag	er	en	ideell	forening	som	fordeler	overskuddsmat	fra	
matvarebransjen til ideelle organisasjoner. Matsentralen fanger opp helt frisk mat som ellers ville ha 
blitt kastet i grossistleddet på grunn av standardkrav knyttet til holdbarheten.  

I 2020 valgte styret å fortsette med støtte til Matsentralen i Trondheim slik at de kunne ferdigstille 
lokalene. Styret innvilget derfor ytterligere 1 mill. kroner til Matsentralen slik at de totalt har mottatt 
3 mill. kroner i forbindelse med investering i nye lokaler.

6.2. Støtte til lag og foreninger som jobber med tiltak knyttet til barn og unge

Tildelingen var et samarbeid med SpareBank 1 SMN og rettet seg mot lag og foreninger som arbeider 
med barn og unge og da med fokus på aktiviteter som lettet situasjonen under koronapandemien. 
Aktiviteter	som	ble	støttet	opp	om	var	blant	annet	ulike	typer	fysisk	aktivitet	som	turgåing,	fiske,	
bokseskole og gocart. Videre aktiviteter på museum og i teater.

Totalt ble det innvilget 703.700 kroner til dette formålet.

6.3. Sommerjobb 2020

Stiftelsens styre ble kontaktet av SpareBank 1 SMN i forbindelse med at banken ønsket å bidra til at 
inntil 500 unge kunne få seg sommerjobb under pandemien. Koronapandemien har store negative  
konsekvenser for samfunnet og det var i 2020 enda mer utfordrende for de unge å få seg sommer-
jobb.	Prosjektet	hadde	som	mål	å	få	flere	unge	ut	i	sommerjobb.	

Lønnskostnadene ble delt med lokalt næringsliv. Lokale bedrifter kunne søke om tilskudd for inntil ti 
sommerjobber.	Alle	som	fikk	støtte	forpliktet	seg	til	å	annonsere	og	offentliggjøre	sommerjobbene	i	
sitt	nærområde.	De	ble	i	tillegg	offentliggjort	på	stiftelsens	og	SpareBank	1	SMN	sine	nettsider.	

Prosjektet	fikk	tilslutning	fra	både	LO	og	NHO	som	bidro	med	å	spre	informasjon	og	å	rekruttere	
bedrifter som kunne tilby sommerjobber. Videre bidro de med kvalitetssikring av søkere og med 
konkrete verktøy som blant annet arbeidskontrakter og oppdatert regelverk.
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Responsen var overveldende med nesten 700 søknader på kort tid. Det var i utgangspunktet avsatt 
2 mill. kroner til prosjektet men etter å ha sett søknadsomfanget ble det besluttet å øke den samlede 
potten til 3,5 mill. kroner, hvorav sparebankstiftelsens andel var 1 mill. kroner.

6.4. Kunst og kultur

Styret ønsket å støtte opp om kunst og kultursektoren slik at de kunne benytte pandemien til å utvikle 
nye tanker og ideer. Støtte som kunne bidra til en produksjon som ikke nødvendigvis kunne selges i 
2020. Støtten skulle bidra til å gi kunst og kulturmedarbeidere kreative utfordringer under pandemien 
og et grunnlag for en viss inntekt. Overordnet fokus skulle være utvikling, produksjon, organisasjons- 
utvikling, kunstutvikling og nye prosjekter.

I forbindelse med arbeidet ble det innhentet ekstern kompetanse til å bistå ved utvelgelsen av 
mottakere.

Totalt ble det innvilget 6.314.000 kroner hvorav 3.825.000 kroner til prosjekt i Trøndelag og 2.489.000 
kroner til prosjekt i Møre og Romsdal.

6.5. Annet

Stiftelsen	mottar	stadig	flere	henvendelser	om	muligheten	til	å	søke	om	støtte	utenfor	det	som	er	de	
fastlagte formål. Styret blir orientert om alle henvendelser som kommer.

Når	det	gjelder	detaljer	knyttet	til	hvem	som	har	mottatt	samfunnsutbytte	vises	det	til	her

Seminar for generalforsamlingen
26. oktober 2020 ble det avholdt seminar for generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. 
Hovedtema var effektmåling av stiftelsers arbeid knyttet til samfunnsutbytte.

I tilknytning til seminaret var bloggeren Martine Halvorsen invitert til å holde foredrag for ungdom 
med tema: Alt jeg er vs meg. Totalt deltok ca 100 ungdommer på foredraget.

7. Økonomiske nøkkeltall

Sparebankstiftelsen SMN eier per 31. desember 2020 3,05 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN. 
Eierandelen	utgjør	3.965.391	egenkapitalbevis.	Dette	er	samme	antall/eierandel	som	per	31.	desember	
2019.

2020 er Sparebankstiftelsen SMN sitt niende hele driftsår.

Martine Halvorsen

https://sparebankstiftelsensmn.no/sparebankstiftelsen-smn/samfunnsutbytte-2020


Regnskapet føres iht forenklet IFRS etter regnskapslovens§ 3-9.

Nøkkeltall fra regnskapet (tall i hele tusen): 

Fra og med 2017 avsettes et beløp til eventuelle fremtidige 

år uten tilstrekkelig resultat til å foreta utdeling. I regnskap for 2020 anbefales med bakgrunn i den 
usikre situasjonen som koronapandemien innebærer å avsette 
24 mill. kroner til fond for samfunnsutbytte i tillegg til 9 mill. 
kroner til utdeling i 2021.

8. Framtidsutsikter

Kravet om en forsvarlig forvaltning av stiftelsens kapital  
kombinert med kravet om å ha likvide midler når banken 
trenger kapital, er en utfordring for stiftelsen og krever  
styrets oppmerksomhet og innsikt til enhver tid. Styret 
avsluttet våren 2020 arbeidet med revisjon av forvalt-
ningsstrategien. Styret har også i 2020 brukt mye tid på å 

2019 2020

Sum driftskostnader 1.888 1.868

Driftsresultat -1.888 -1.868

Sum	finansinntekter 121.218 39.478

Sum	finanskostnader -1.700 -1.948

Netto finansposter 119.518 37.530

Mottatt samfunnsutbytte fra SpareBank 1 SMN 292.786 164.398

Årsresultat 410.416 200.060

Overføring annen egenkapital 396.416 167.060

Avsetning til samfunnsutbytte 9.000 9.000

Avsetning til fond for samfunnsutbytte 5.000 24.000

Sum overføringer og disponeringer 410.416 200.060

Within Facades 2020, Trondheim Foto: Hasan Daragmeh Skogmo/Haanshus, Levanger Foto: Svein Holthe

Mottakere av samfunnsutbytte i Ålesund



drøfte	hvordan	stiftelsens	allmennyttige	midler/samfunnsutbytte	skal	forvaltes	og	hvilke	formål	som	
skal tilgodeses.  

Verden er fortsatt rammet av koronapandemien. Per april 2021 har verdien av egenkapitalbevisene i 
SpareBank 1 SMN steget og er per 21. april på 108,80 kroner mot 97,60 kroner ved avleggelse av  
regnskap per 31. desember 2020. Investeringen er i henhold til stiftelsens formål og er langsiktig. Ledig 
likviditet	er	ut	over	dette	investert	langsiktig	i	henhold	til	gjeldende	forvaltningsstrategi.	Styret	har	for	
2020 innstilt på en betydelig økning i avsetning til fond for samfunnsutbytte for å sikre utdelings- 
kapasitet også i år som gir svakere resultat. Begrunnelsen for dette ligger i stor grad i den usikkerhet 
som ligger i konsekvensen av koronapandemien.

Styret	fokuserer	i	sitt	arbeid	på	å	ivareta	sparebanktradisjoner	gjennom	større	utdelinger	hvor	 
stiftelsens	støtte	utgjør	en	forskjell.	Styret	er	også	opptatt	av	å	ha	en	effektiv	drift	med	lave	kostnader.	

Trondheim, 21. april 2021

 Anne-Brit Skjetne  Jøran Nyheim Aud Skrudland Olav Sem Austmo
 styreleder  nestleder  styremedlem    styremedlem

Kunst og Kaos, Røros






