
     Gjensidigestiftelsen er en 
finansstiftelse som viderefører 
over 200 års historie med å skape 
gode liv i et trygt samfunn.

’’



Nøkkelinformasjon

Norges største finansstiftelse – Etablert i 2007 
som allmennyttig stiftelse og omdannet til 
finansstiftelse i forkant av børsnoteringen av 
Gjensidige Forsikring ASA i 2010. 

Største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA 
med 62,24 % av aksjene. 

Videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra 
Gjensidige i form av kundeutbytte til skade
forsikringskundene i selskapet. 

I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter 
 Gjensidigestiftelsen global, diversifisert inves t
e ringsportefølje. Det er overskuddet fra  
denne porteføljen som finansierer stiftelsens 
utdelingsvirksomhet. 

Hvert år bidrar Gjensidigestiftelsen med  
kompetanse og økonomisk støtte for at alle 
skal kunne leve gode liv i et trygt samfunn. 
 
Stiftel sen skal, som en stor eier i Gjensidige, 
være med å utvikle Norges ledende forsikrings
selskap. 





Utdelingsvirksomhet

Gode liv i et trygt samfunn – slik skal vi bidra
 
Gjennom kompetanse og økonomisk støtte 
skal vi bidra til at flest mulig får leve gode liv i  
et trygt samfunn. Våre utdelinger spenner vidt, 
fra lokale dugnadsprosjekter til større lands
omfattende prosjekter som går over flere år. 
Valg av prioriterte temaer og mål for utdel inger 
de nærmeste årene, legger til rette for at flest 
mulig som ønsker det kan delta i aktiviteter som 
fremmer god livskvalitet. 

Sammen med frivilligheten, myndighetene og 
andre med sammenfallende mål skal vi skape 
utvikling og resultater på disse områdene:

•  Gode og inkluderende lokalsamfunn
•  God psykisk og fysisk helse
•  God beredskap – forebygge, redde liv og verdier 





Gode og inkluderende lokalsamfunn 

Vi vet at gode og inkluderende lokalsamfunn 
skaper tilhørighet og trivsel. En viktig faktor 
for å skape gode lokalmiljøer i Norge er frivillig 
innsats og medlemsbasert virksomhet. 



Det er godt dokumentert at aktivitet, sosial 
tilhørighet og engasjement i meningsfulle  
aktiviteter bidrar til å fremme god livskvalitet 
og psykisk helse. Derfor ønsker vi å skape mulig
heter der flere deltar i frivillig arbeid, at flere 
har en møteplass eller tilholdssted og at sosiale 
forskjeller reduseres. 

Mål 1  Flere deltar i frivilligheten 
Gjensidigestiftelsen skal bidra til at flest mulig 
får oppleve mestring og glede gjennom å delta 
i organiserte fritidstilbud, engasjere seg som 
frivillig og delta i kompetansegivende tiltak. 

Mål 2  Flere egnede steder å være 
Gjensidigestiftelsen skal være en pådriver og 
bidragsyter til at det finnes egnede lokaler og 
utstyr til organiserte og egenorganiserte akti
viteter i lokalmiljøene. 

Mål 3  Flere forebygger diskriminering og hat 
Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter 
til at norske kommuner utvikler gode fore
byggingstiltak mot rasisme, hatefulle ytringer 
og ekstremisme i samarbeid med frivilligheten. 



God psykisk og fysisk helse 

Å drive regelmessige fysisk aktivitet, engasjere 
seg, være sammen med andre og være ute i 
naturen bidrar til god psykisk og fysisk helse i 
befolkningen. 



Gjensidigestiftelsen vil bidra til dette gjennom 
støtte til åpne og tilgjengelige aktivitetsarenaer,  
til at flere bruker naturen og at vi gjennom 
helsefremmende prosjekter bidrar til flest  
mulig robuste og trygge unge.  

Mål 1  Flere robuste og trygge unge 
Gjensidigestiftelsen skal være en viktig bidrags
yter for å styrke unges psykiske helse gjennom 
støtte til samarbeidsarenaer, kunnskapsopp
bygging og forebyggende og helsefremmende 
prosjekter. 

Mål 2  Flere i fysisk aktivitet
Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter 
for å få flere åpne og tilgjengelige anlegg og 
områder for fysisk aktivitet. 

Mål 3  Flere ut i det fri 
Gjensidigestiftelsen skal stimulere til økt bruk 
av naturen som kilde til aktivitet, naturopp
levelser, læring og sosiale fellesskap gjennom 
støtte til aktivitetstilbud, naturmøteplasser, 
ferdselsårer og merking. 



God beredskap  
– forebygge, redde liv og verdier 

Beredskap er viktig for oss, og en grunntanke 
rundt verdisikringen som har preget historien til 
Gjensidigestiftelsen fra de første brannkassene 
ble stiftet for over 200 år siden. Derfor ønsker  
vi å bidra til en sterk frivillig redningstjeneste.  



I Norge har vi en unik redningstjeneste basert
på en samvirkemodell der frivilligheten,  
nødetatene og helsevesenet samarbeider  
om beredskapen. Derfor støtter vi tiltak som 
bidrar til nødvendig utstyr og øker kom pe tan
sen blant beredskapsorganisasjonene. I tillegg 
jobber vi for å øke førstehjelpskunn skapen i 
befolkningen.

Mål 1  En sterk frivillig redningstjeneste
Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter 
for en effektiv, godt trent og fremtidsrettet 
frivillig redningstjeneste.

Mål 2  Flere kan redde liv 
Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter til 
livreddende tiltak og styrking av befolkningens 
førstehjelpskompetanse. 

Mål 3  Bedre brannforebygging 
Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter 
til det brannforebyggende arbeidet gjennom 
støtte til forskning, innovasjon og kunnskaps
spredning. 



Vi gir støtte gjennom åpne søknadsutlysninger
og særskilte satsinger. Vi samarbeider med  
organisasjoner og virksomheter i frivillig, offent
lig og privat sektor. 
Disse kan søke støtte fra Gjensidigestiftelsen:

• Lag, foreninger og organisasjoner som er 
regist rert i Frivillighetsregisteret. 

• Offentlige aktører kan i enkelte tilfeller 
få støtte til prosjekt tilknyttet særskilte 
satsinger.

       Hva gis det støtte til
Prosjekter som får støtte av oss må være tids
begrenset. Søkere må beskrive hvordan tiltakene 
skal videreføres uten støtten. 

Vi kan støtte lønnsutgifter som er direkte knyttet 
til et tidsavgrenset prosjekt hvis behovet er godt 
begrunnet og lønnsnivået er nøkternt. 

Når offentlige aktører er samarbeidspartnere i 
et prosjekt, ønsker vi at disse også bidrar med 
egne ressurser. Bidragene kan være økonomiske 
midler, men også ansattressurser, lokaler,  
tomter, kompetanse, driftsressurser og liknende.  



Behovet for evaluering eller forskning skal  
vurderes når en satsing planlegges. Det kan  
gis støtte til at prosjekteierne utfører egen
evaluering som en del av prosjektet. Vi kan  
gi støtte til ekstern evaluering eller forskning
tilknyttet satsinger eller prosjekter. 

        Hva støttes ikke
Prosjekter som er ferdigstilt før søknaden er 
behandlet av styret. 

Bestillinger til innkjøp og alle kostnader som 
søker har hatt før de mottar skriftlig svar om 
tildelingen. 

Utgifter til ordinær drift av organisasjoner. 

Næringsvirksomhet. 

Sponsorvirksomhet

Religiøse formål, dvs. forkynnende virksomhet. 

Parti og interessepolitiske formål. 

Prosjekter som gjennomføres i utlandet. 



     Alle søknader til Gjensidigestiftelsen 
leveres elektronisk via søknadsskjema på våre 
nettsider www.gjensidigestiftelsen.no

Informasjon om utlysninger, søknadsfrister, 
søknadsskjema og andre opplysninger finnes 
på www.gjensidigestiftelsen.no



      Tips til søkere

Alle som skal søke støtte hos oss må være 
registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.  
Husk å registrere organisasjonen i god tid før 
søknadsfristen. 
 
Prosjekter handler ofte om å løse et behov eller 
skape noe nytt. Les derfor kriteriene nøye og 
bruk vårt prekvalifiseringsskjema for å se om 
ideen din passer inn til det vi støtter.
 
Begynn på søknaden i god tid før fristen. Dere 
kan lagre teksten i søknadsskjemaet underveis. 
Det kan være lurt å be andre lese søknaden. 
Får dere fram hva prosjektet skal oppnå?  
Er teksten tydelig?   
 
Les teksten i søknadsskjemaet nøye.  
Mange søknader avslås fordi de mangler viktig 
informasjon eller vedlegg.
 
Er du usikker på noe eller trenger bistand kan 
du ta kontakt med oss, eller se våre nettsider 
for tips, råd og kriterier for våre utlysninger. 



www.gjensidigestiftelsen.no
Grundingen 6, Aker Brygge, 0250 Oslo

Postboks 1640 Vika, 0119 Oslo

Gode liv 
i et trygt  
samfunn

            Facebook.com/Gjensidigestiftelsen                Twitter.com/Gjensidigestiftelsen                Instagram.com/Gjensidigestiftelsen


