
 

 

Årsmelding 2021 

 
- Gave til byens fotballklubber kan samle og rense milliarder av gummigranulat. 

Ny granulatmaskin til byens fotballklubber på plass. Fra venstre Espen Berger (Idd), Haris Juklo (Kvik), Dag Morten Karlsen 
(TTIF) og Kent Nomell (Berg). Foto: Kristian Bjørneby, Halden Arbeiderblad 

 

 

 

 

 

 
Vi bidrar til positiv utvikling i lokalsamfunnet 

 

Styrets årsmelding 2021 10.driftsår  
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Et nytt utfordrende år 
Enda et nytt «korona-år» har vi lagt bak oss. Utfordringene for de fleste har blitt mer og mer 
merkbare. Heldigvis har vi i Norge en regjering og et helsevesen som viser vei for å kunne 
komme videre mot en «normal» hverdag. 

Det viktigste for oss er å «ta vare på hverandre» i gode relasjoner, bruke naturen til 
rekreasjon og være beviste på hvordan vi omgås i det daglige. 

Stiftelsen vår har gjennom dette året vært bevisste på, og hatt evnen til å fortsette vårt 
arbeid for å støtte ulike prosjekter og aktiviteter. Vi gleder oss over at Tistedalshallen vil 
være klar for bruk høsten 2022, og at vår gave til byen ved vårt 10 års jubileum, «Halden 
Bymuseum, er i oppstartfasen og vil bli en berikelse for Halden i mange år fremover. 
På slutten av året samarbeidet vi med Halden Kulturråd om etableringen av «Halden 
kulturhus» i kulturkvartalet. Et spennende prosjekt. 

Dette er bare noen eksempler på vår gavevirksomhet i 2021. Senere i årsmeldingen er det en 
oversikt over prosjektgaver som utgjør størsteparten av gavene på til sammen kr. 13,3 mill. 

Etter 10 års drift er vi godt rustet finansielt for å kunne fortsette våre intensjoner om å være 
en aktiv bidragsyter til positiv utvikling i lokalsamfunnet og samtidig være en stabil og 
langsiktig eier i Sparebank1 Østfold Akershus. 

Sparebank1stiftelsen Halden skal fortsatt utvikle og fornye seg i samarbeid med gode krefter 
i Halden. 

 

 

 

 

 

Kjell Hagen 

Arbeidende styreleder 
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Formål, visjon og verdier 
Sparebank1stiftelsen Halden skal forvalte de verdier den ble tilført ved opprettelsen til beste 
for lokalsamfunnet i Halden. Den skal være en langsiktig samfunns- og kulturbygger som 
sikrer at opptjent kapital forblir i lokalområdet. 

Stiftelsen skal stimulere og bidra til positiv utvikling i lokalområdet fortrinnsvis i Halden. Det 
er der grunnfondet til tidligere Halden Sparebank i hovedsak ble bygget opp, men også i 
Sarpsborg hvor banken hadde et avdelingskontor fra 2000.  

 

Stiftelsen skal 
• Ha et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank1 Østfold Akershus 
• Ha en forsvarlig forvaltning av midlene som stiftelsen har fått tildelt 
• Støtte Sparebank1 Østfold Akershus i videreføring av sparebanktradisjonen, 

herunder videreføre Halden Sparebanks tradisjoner når det gjelder gaveutdeling, 
samt opprettholde bankens historiske tradisjoner i lokalområdet. 

• Utvise aktivt samfunnsengasjement og gjennom et proaktivt arbeid bidra positivt i 
lokalområdet. 

• Bidra til fortsatt frivillig engasjement og dugnadsvilje. 

 

Verdier 
Stiftelsens arbeid skal preges av integritet og redelighet og det er utarbeidet egne etiske 
retningslinjer for stiftelsen. 
Vårt arbeid skal utøves slik at søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmenheten 
til enhver tid har tillit til vår profesjonalitet og integritet. 

 

Etablering og bakgrunn 
Sparebank1stiftelsen Halden ble etablert 1.november 2011 som følge av sammenslutningen 
mellom Rygge og Vaaler Sparebank og Halden Sparebank. 

Stiftelsen eier i dag 3 126 414 egenkapitalbevis som utgjør en eierandel på 25,2 %. Ifølge 
våre vedtekter skal stiftelsen ha en eierandel på minst 15 % i banken. 
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Allmennyttig gavevirksomhet 
Sparebankforeningen har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at sparebankene og 
sparebankstiftelsene er blant Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og 
frivillighet med opp mot 2 milliarder kroner i 2021. 

Sparebank1stiftelsen Halden bidrar til denne utviklingen. Stiftelsen har gjennom de første 10 
årene med virksomhet etablert seg som en av de viktigste aktørene i vårt distrikt. Gjennom 
godt samarbeid har vi bidratt til at store prosjekter er blitt gjennomført, og ved vår 
gavevirksomhet skal stiftelsen fortsatt bidra til økt kreativitet, positivt engasjement, vekst og 
bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. 

Våre prioriterte gaveområder er: 

- Kunst og kultur 
- Idrett og friluftsliv 
- Foreninger og lag med allmenn interesse 
- Stedsutvikling 

Vi har i 2021 tildelt gaver på til sammen kr. 13,3 mill. med følgende fordeling;  
kr. 10,5 mill. til større prosjekt og kr. 2,8 mill. til mindre prosjekt og breddegaver. 

 
 

 
Trond Henriksen gir tommelen opp for bankenes engasjement for «Byparken» i Halden. Her intervjuer han generalsekretær i 
Kirkens Bymisjon, Adelheid Hvambsal, og støttespiller Petter Nyquist i godshuset ved oppstart. Foto: Trine Høistad/HA 
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Gavene fordeler seg på følgende måte innenfor de prioriterte gaveområder: 

 

 

 

 
Søsterveien omsorgsboliger fikk støtte til sykler med videofunksjon som gjorde det mulig å sykle verden rundt. Bjørg (86) tok 
på seg solhatten og syklet rundt i gatene i Italia. Foto: Maja Nilsen/HA 
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Økonomiske resultater 
Ved utgangen av året eide stiftelsen 3 126 414 egenkapitalbevis i Sparebank1 Østfold 
Akershus. Dette representerer 25,24% av utstedte egenkapitalbevis. Utbytte var på kr. 7,00 
pr. egenkapitalbevis som til sammen blir kr. 21,9 mill. I tillegg kommer avkastning av øvrige 
plasseringer på kr. 5,4 mill. 

Driftskostnader utgjorde kr. 14,8 mill. i 2021, hvorav netto sum bevilgede gaver var  
kr. 11,9 mill. 

Stiftelsens årsresultat ble i 2021 kr. 12,4 mill. mot kr. 17,7 mill. i 2020. Fri egenkapital pr. 
31.12.2021 er på kr. 139,6 mill. 

Banken har fremdeles restriksjoner pga. covid-19 situasjonen når det gjelder utbytte og 
derfor er dette lavere enn i et «normalår.» Banken leverer imidlertid gode resultater og har 
god vekst. 

Styret mener derfor at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Sparebank1stiftelsen 
Haldens økonomiske stilling. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og 
styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 

Administrasjonen består av stiftelsens arbeidende styreleder som også er eneste ansatte i 
stiftelsen. Stiftelsen har besøksadresse; Wiels plass 2, 1771 Halden og e-postadressen er; 
post@sparebank1stiftelsenhalden.no. 

Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljø er godt og sykefraværet er 0%. 
Stiftelsen har ikke etablert ansvarsforsikring for styrets mulige ansvar overfor stiftelsen eller 
3-mann. Sparebank1stiftelsen Halden står som sparebankstiftelse under tilsyn av 
Finanstilsynet. 

Halden, 19.april 2022 

Styret i Sparebank1stiftelsen Halden 
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Bevilgede prosjektgaver 2021 
Halden Styrkeidrettslag – innkjøp av treningsutstyr   kr.160.000.- 
TTIF – belysning av gangvei i Vadet     «   132.000.- 
Haldenkanalen regionalpark – opplevelsessenter Brekke  «   630.000.- 
Den kulturelle skolesekken – teaterstykket «Kong Jell»   «     58.000.- 
Halden Sanitetsforening – rehabilitering av hus   «   300.000.- 
Diorama musikalteater – utstyr til øvingsrom   «   200.000.- 
Halden Danseskole – aktiviteter våren 2021    «     80.000.- 
Halden Teaterskole – aktiviteter våren 2021   «     80.000.- 
Sarpsborg Allianseidrettslag – tur og lysløype   «   300.000.- 
Kirkens Bymisjon – prosjekt «Byparken»    «2.000.000.- 
Fargespill Østfold – utviklingsprosjekt 2021    «   600.000.- 
Baptistkirken Elim – prosjekt inngjerding av uteområde  «     75.000.- 
Søsterveien tilrettelagte boliger – storskjerm   «     55.000.- 
Gimle IF – restaurering av Venåshytta    «   125.000.- 
Foreningen Halden-keramikk – utstilling/dokumentasjon  «   250.000.- 
Halden Kulturråd – forprosjekt «Tungegården»    «   130.000.- 
Halden Sykkelklubb – «Idretten skaper sjanser»   «   150.000.- 
Domino/Rockehuset – oppgradering av studio   «   300.000.- 
Fotballklubbene i Halden – miljøinvestering    «   186.000.- 
Gimle misjonshus – nytt tilbygg     «   250.000.- 
Ladies tour of Norway – breddearrangement   «   275.000.- 
Halden Topphåndball – skoleprosjekt 2021    «   300.000.- 
Halden skiklubb – omlegging av tak på Høyås   «   140.000.- 
HHF, HVK, HTH og FAU v/Hjortsberg skole – sandvolleyballbane «   277.000.- 
Østfoldmuseene og HHS – hageprosjekt på Rød herregård  «   685.000.- 
HaldenCompagniet – oppføring av teaterprosjekt   «   100.000.- 
Veslefrikk Teaterverksted – Reisen til julestjernen   «   100.000.- 
Verdensbro – arrangement høsten 2021    «   100.000.- 
Østfoldmuseene – lyd og lysutstyr i Fredrikshald teater  «   104.500.- 
St.Georgs Gildene – oppgradering på Kvernmoen leirsted  «     90.000.- 
Storedal kultursenter – brostein i kultur-rom   «   200.000.- 
Forskerfabrikken Norge – sommerskole for barn   «   125.000.- 
Halden Kulturråd – etablering av Halden kulturhus   «1.550.000.- 
Østfoldmuseene – innkjøp av Cathrineholmsamling  «   350.000.- 

Til sammen              kr. 10.457.500.- 
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Juleselskapet feirer 30 år og takke for langsiktig støtte gjennom mange år 

 
GLEDER SEG: Juleselskapet feirer 30 år i 2021 og setter opp forestillingen «Nøtteknekkeren» i Fredrikshalds Teater. De takker 
for den økonomiske støtten fra Øystein Undrum i Sparebankstiftelsen DNB (foran t.v.), Anette Fosse Henning i Berg 
sparebank og Kjell Hagen i Sparebank1stiftelsen Halden (foran t.h.). Foto: Anja Lillerud/HA 

 
 

 
JULESELSKAPET: Nøtteknekkeren i musikalversjon markerte den 30. sesongen til Juleselskapet. Foto: Vibeke Havenstrøm/HA 
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