Allmennyttearbeidet 2018-19
Sparebankenes og stiftelsenes gavepraksis

Sparebankene har delt ut gaver siden 1840. Sparebankforeningen innhenter hvert år
opplysninger om sparebankenes og sparebankstiftelsenes gavetildeling. Foreningens årlige
oversikt er den eneste samlede dokumentasjon av næringens allmennyttige bidrag.
Undersøkelsene er ikke uttømmende, men gir en god indikasjon på gavevirksomhetens
omfang og innretning. En systematisk oversikt finnes for årene etter 2003.
Tallene Sparebankforeningen har hentet inn viser en kraftig økning i tildelingene de siste
årene. I årets undersøkelse har vi spurt om både hva som ble delt ut i 2018, og hva som
planlegges/antas utdelt i 2019. Undersøkelsen viser at sparebankene og
sparebankstiftelsene i 2018 delte ut totalt 1,97 milliarder kroner til ulike allmennyttige
formål. For 2019 oppgir bankene og stiftelsen at de vil utdele totalt 2,55 milliarder kroner.
De siste tre årene har gavetildelingene økt med omlag 400-600 millioner kroner årlig. Dette
antas å skyldes gode resultater i bankene, og at oppkapitaliseringen for å tilfredsstille nye
myndighetskrav er på plass.
Dette er en økning på om lag 530 millioner kroner fra 2017-2018, og ytterligere 570 millioner
kroner fra 2018-2019. Vi ser kraftig vekst i tildelingene i perioden fra 2003 da beløpet var
om lag 200 millioner kroner. Det samlede beløpet har økt hvert år med unntak av 2009
(tildelinger på bakgrunn av virksomhetenes resultater i 2008).
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Gavetildelinger 2005-2019
Det er delt ut om lag 15,5 milliarder kroner i gaver fra sparebankene og sparebankstiftelsene
siden 2005. Gavebeløpene varierer mye i størrelse, men det er stadig flere større prosjekter
som får midler.
Det samlede gavebeløpet gjør at sparebankene og sparebankstiftelsene er blant de aller
største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillighet i Norge. Sparebankene driver
også omfattende sponsorvirksomhet. Denne er ikke kvantifisert her.
I tillegg driver en rekke Sparebankstiftelser også samfunnsnyttige investeringer i særlig
innenfor kunst, musikk og bygninger. Disse er heller ikke medtatt i disse tallene.
Sparebankstiftelsene delte i 2018 ut 878 millioner kroner, mens sparebankene delte ut 1,1
mrd. For 2019 rapporterer Sparebankene at de vil dele ut 1,5 mrd, mens stiftelsene alene vil
passere 1 mrd utdelte gaver i 2019.

Fordeling av midler etter kategori

Kultur og idrett/fysisk aktivitet er den største formålskategorien med 575 millioner kroner i
2018. Kulturformål tildeles 463 millioner. Kompetanse, utdanning og forskningsformål ble
tildelt 200 millioner kroner, mens næringsutviklingsformål be tildelt i underkant 191
millioner. Den relative fordelingen mellom kategorier er relativt lik mellom sparebanker og
sparebankstiftelser, med unntak av næringsutvikling og kompetanse, utdanning og
forskningsformål hvor den relative andelen er langt høyere fra sparebankenes side, enn fra
sparebank.
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