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Sparebankstiftelsens formål og virksomhet 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken 
Sør, landets femte største norskeide sparebank. Sparebanken Sør er en videreføring av 
tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør som fusjonerte 1. januar 2014. 

Sparebankstiftelsen har som oppgave å være en langsiktig eier i Sparebanken Sør, og 
gjennom å forvalte sitt eierskap bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i 
regionen. Stiftelsen skal ifølge sine vedtekter ha en eierandel i Sparebanken Sør som 
utgjør 35% eller mer av bankens utstedte egenkapitalbevis. Ved utgangen av 2019 eier 
stiftelsen 51% av Sparebanken Sørs utstedte egenkapitalbevis. I sitt mandat har også 
stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. 

En aktiv eier 

Stiftelsen har ambisjon om å være en aktiv og resultatorientert eier som fokuserer på 
stabil og god lønnsomhet i Sparebanken Sør. Dette for at banken skal kunne bygge 
egenkapital, dele ut rikelig med gaver og kunne gi sine eiere utbytte på et attraktivt nivå. 
Samtidig er det viktig med en positiv verdiutvikling på bankens egenkapitalbevis. 
Bankens mange kunder og lokalsamfunnet trenger også en stor regional sparebank som 
driver lønnsomt og stabilt godt. 

Stiftelsen utøver først og fremst sine eierinteresser gjennom bankens valgkomite og 
forstanderskap. Samtidig arbeides det systematisk med kompetansebygging i stiftelsens 
egne formelle organer, dialog med administrasjonen i Sparebanken Sør, samarbeid i 
relevante nettverk og dialog med andre eiere av egenkapitalbevis samt øvrige 
interessenter i banken. Stiftelsen har også etablert en kommunikasjonsstrategi som skal 
understøtte utøvelsen av eierskapet.

Forvaltning 

Stiftelsens økonomiske verdier, som ikke er knyttet til egenkapitalbeviset SOR, er 
plassert ut fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Dette for å 
kunne være en støtte for Sparebanken Sør ved eventuelle behov for ny eierkapital i 
framtiden. 

Takket være gode utbytter fra Sparebanken Sør får stiftelsen normalt tilført likvide 
midler årlig. 

I ukene før avleggelse av årsregnskapet for 2019 har imidlertid utbruddet av 
Koronaviruset slått ut med full styrke i Norge. Situasjonen og omfanget av 
virusutbruddet er uoversiktlig, men det vil ha innvirkning på stiftelsen - på linje med 
resten av samfunnet. Stiftelsen har en forsvarlig likviditetssituasjon, men beslutningen 
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om at Sparebanken Sør ikke utbetaler utbytte etter 2019 våren 2020 påvirker 
virksomheten. 

Styret har oppnevnt et Forvaltningsutvalg som består av interne og et eksternt medlem. 
Utvalget og styret evaluerer årlig stiftelsens forvaltningsreglement, som også legges 
fram for generalforsamlingen. 

Langsiktig gavestrategi for bedre levekår 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ønsker i sin gavestrategi å prioritere prosjekter 
relatert til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark. Bakgrunnen er flerdelt, men 
først og fremst har vi et ønske om å bidra til å gjøre det godt å leve for flere i fylkene 
våre. Levekårsfeltet er vidt, men stiftelsen prioritere spesielt prosjekter med tidlige og 
forebyggende tiltak rettet mot barn og unge, samt inkludering av mennesker som av 
ulike årsaker faller utenfor i samfunnet. 

For å gjøre det lettere å vurdere om ideer og prosjekter kvalifiserer til støtte fra 
stiftelsen er det gjennom en strategiprosess i 2019 etablert tre prosjektkategorier som 
hver har litt ulike føringer: 

1.   «Realisering og forbedring»
Stiftelsen kan bidra med opptil 100% finansiering av konkrete forebyggende 
levekårsprosjekter som bygger på dokumenterte metoder, og som gjennom 
prosjektperioden realiseres og tilpasses lokale forhold på Agder og i Telemark. 
Typiske prosjekter har en varighet mellom 1 – 4 år. 

2.    «Forskning og evaluering»
Stiftelsen kan bidra med inntil 50% finansiering av forsknings- og 
evalueringsprosjekter på levekårsfeltet. Typiske prosjekter har en varighet 
mellom 1 – 4 år. I tillegg til at prosjekter i denne kategorien minimum skal være 
50% delfinansiert av andre, vil stiftelsen i vurderinger av søknader legge særlig 
vekt på metodisk kvalitet og regional relevans.

3.   «Mer av det gode»
Etablerte ideelle organisasjoner vet ofte hvor de menneskelige utfordringene i 
våre lokalsamfunn er størst, og hvem som her og nå trenger «en hjelpende hånd». 
Stiftelsen har derfor øremerker en andel av sine årlige gaver til å forsterke 
etablert og velfungerende arbeid utført av ideelle organisasjoner som i hovedsak 
baserer seg på frivillige ressurser. Vi vil stimulere til at det kan gjøres mer av det 
som virker! 

I 2019 disponerte styret 15 millioner kroner til gaver etter avsetning av overskudd i 
2018. Oversikt over tildelinger og mottakere publiseres på stiftelsens hjemmesider på 
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nettadressen www.sparebankstiftelsensor.no. Avsatte, men ikke disponerte midler 
legges til stiftelsens gavefond. 

Stiftelsens formelle organer

Stiftelsens formelle organer består av generalforsamling, styre og valgkomite. 

Sammensetningen av generalforsamlingen avspeiler kundestrukturen i Sparebanken 
Sør som oppretter av stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser 
knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 

Generalforsamlingen har 12 medlemmer og 6 varamedlemmer, hvorav 9 er valgt blant 
Sparebanken Sørs innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. 

Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestruktur i Sparebanken Sør, 
kompetanse og de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Totalt består 
styret av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 4 er kvinner og 5 er menn. Styrets 
leder er Helge Sandåker fra Marnardal i Lindesnes kommune. 

Det ble avholdt 5 styremøter i 2019. 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er registrert i Foretaksregisteret med 
organisasjonsnummer 999282482, samt i Stiftelsesregisteret. Stiftelsen er medlem av 
Sparebankforeningen og Stiftelsesforeningen. 

Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Arendal, 20.04.2020

Helge Sandåker Thor Andre Thorsen
styreleder styremedlem

Maya Twedt Berli Gunn Marit Helgesen
nestleder styremedlem

Eldbjørg Dahl Erik Tønnesen
styremedlem styremedlem
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