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FORORD FRA STYRET
I 2018 fikk for første gang 
over tusen prosjekter støtte 
fra ExtraStiftelsen. 302 mil-
lioner kroner gikk fra over-
skuddet til Norsk Tipping til 
formålene gjennom Extra- 
Stiftelsen. Det er mange  
personer i Norge som får 
bedret sin helse og styrket 
sin deltakelse i samfunnet på 
grunn av disse midlene.

STIFTELSEN HAR vært gjen-
nom et hamskifte, hvor noen 
endringer er gjennomført og 
noen gjenstår i årene som lig-
ger foran oss. Alle ordninge-
ne hadde økning i tildelinger 
og styret lanserer ny ordning 
i 2019 for utviklingsprosjek-
ter, noe organisasjonene 
har etterspurt. Vi har da en 
lang kjede av prosjektstøt-
teordninger, fra de enkleste 
ExtraExpress-prosjektene, 
til de avanserte flerårige 
forskningsprosjektene. 

STYRET ER godt fornøyd med 
utviklingen stiftelsen har 
hatt i 2018 og dette legger 
et godt grunnlag for årene 
som kommer. Styret vedtok i 
årets siste møte en ny strate-
gi for årene 2019-2021, etter 
at styret og sekretariatet har 
jobbet med innspill. Visjonen 
er fremdeles «Bedre helse og 
deltakelse for alle i Norge». 
Stiftelsen skal jobbe med å 
styrke omdømmet og sikre 
inntektene gjennom de poli-
tiske prosessene og involvere 
medlemsorganisasjonene 
mer. Stiftelsen skal være 
modig og grensesprengende 
gjennom kvalitetsutvikling 
av tildelingsprosessene og 
nyskaping i prosjektene. 

I ARBEIDET med strategi-
en opprettet styret en ar-
beidsgruppe bestående av 
representanter fra organi-
sasjonene utenfor styret. 
Arbeidsgruppa har rådgitt 

styret i strategiarbeidet og 
gitt mandat til å forsøksvis 
komme fram til nytt navn 
for stiftelsen. Arbeidsgruppa 
hadde fire møter vinteren 
2018/2019 og endte med å 
foreslå et nytt navn for stif-
telsen for årsmøtet. Det nye 
navnet lyder Stiftelsen Dam, 
hvor akronymet står for del-
takelse, aktivitet og mestring. 

ÅRSMELDINGEN FOR 2018 
viser en del av arbeidet som 
er gjort i stiftelsen det siste 
året. Styret ønsker å takke 
sekretariatet for innsatsen og 
det gode samarbeidet. Uten 
et godt fungerende sekreta-
riat vil ikke ordningen ha så 
stor oppslutning blant søke-
re, organisasjoner, politikere, 
fagfolk og alle andre som er 
opptatt av et inkluderende 
Norge hvor alle får delta på 
lik linje. 
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I 2018 fylte ExtraStiftelsen 25 år. Jubileet ble feiret med både  
bursdagsfrokost, jubileumsseminar og festmiddag. 
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HVA GÅR MIDLENE TIL?
ExtraStiftelsens midler fordeles 
gjennom tre ordninger:

HELSE
• Støtte til: Tidsavgrensede  
helseprosjekter og -tiltak rettet 
mot målgrupper i Norge som 
fremmer levekår, fysisk og  
psykisk helse, mestring,  
livskvalitet og sosial deltakelse.
• Utlysning: 2. januar og 2. juni
• Søknadsfrister: 15. mars og 15. 
september
• Tildelinger: 15. juni og 15. de-
sember

FORSKNING 
• Støtte til: Helseforskning rettet 
mot målgrupper i Norge som 
bidrar til å fremme levekår,  
fysisk og psykisk helse,  
mestring, livskvalitet og sosial 
deltakelse.
• Utlysning: 1. mars
• Søknadsfrister: 1. juni
• Tildeling: medio oktober

EXTRAEXPRESS 
• Støtte til: Små, enkeltstående 
prosjekter og tiltak med fokus 
på lokal aktivitet og frivillighet, i 
en ordning med enkelt søknads-
skjema og rask saksbehandling, 
slik at det skal gå kort tid fra idé 
til gjennomføring.
• Utlysning: 2. januar og 2. juni
• Søknadsfrister: 15. mars og 15. 
september
• Tildelinger: 15. mai og 15.  
november

Organisasjonenes prosjektsøk-
nader innen Helse og Forskning 
kan ha inntil tre års varighet og 
behandles av egne fagutvalg for 
hver ordning. 

TILDELINGSRAMMER  
FOR ORDNINGENE
Styret vedtar rammer for tilde-
lingen av midler innenfor de tre 
ordningene Helse, Forskning 
og ExtraExpress i forbindelse 

med budsjettbehandlingen. For 
tildelingene på våren tar man 
utgangspunkt i føringene fra 
Statsbudsjettet, og i revidert 
budsjett vedtas endelige ram-
mer for Høst-ordningene. 

Til alle prosjekter, utenom 
ExtraExpress, følger det med et 
eget administrasjonstillegg til 
organisasjonen som har søkt 
om prosjektet. Medlemsorgani-
sasjonene får 20 prosent admi-
nistrasjonstillegg av bevilgnin-
gene opp til 5 millioner, deretter 
10 prosent av det overskytende. 
De andre søkerorganisasjonene 
får 10 prosent av hele bevilg-
ningen. Selve utbetalingen av 
administrasjonstillegget foretas 
først i juni i det påfølgende året, 
når midlene fra Norsk Tipping 
mottas. 

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Helse*

154 143 92 134 132 136
Forskning

80 78 74 72 71 73
Sum

234 221 166 206 203 209
Adm.tillegg

35 34 24 29 29 21
Sum inkl. adm.tillegg

269 255 190 235 232 230
ExtraExpress

12 12 10 5 5 0
Total tildeling

281 267 200 240 237 230

(Beløp i millioner kroner)

* Før 2016 fantes ikke ordningen Helse. De tidligere ordningene Rehabilitering og Forebygging er summert 
og utgjør Helse i tabellen.  
Videre i årsberetningen er alle tall uten administrasjonstillegg dersom ikke annet er påpekt.
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OVERRASKELSER: I forbibndelse med tildelingene reiser sekretariatet rundt i landet 
og overrasker prosjekter som får penger. Dette gir god oppmerksomhet både i  
lokalpressen og i sosiale medier. 
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FORDELING AV MIDLENE
Flere har interesse av detaljert 
informasjon om ExtraStiftelsens 
tildelinger. Stiftelsen ønsker å 
være så transparent som mulig 
for å sikre innsyn i ordningene. 
Styret, kontrollutvalget og sø-
kerorganisasjonene har spesiell 
interesse av å vite i hvilken grad 
tildelingene skjer i henhold til 
vedtatte retningslinjer. Sekre-
tariatet trenger mye informa-
sjon til intern kvalitetskontroll. 

Saksordførerne ønsker infor-
masjon om egne vurderinger. 
Statlige organer (som Helse-
Omsorg21-monitor) ønsker 
informasjon om hvilken type 
forskning det deles ut penger til. 

I forbindelse med alle tildelinger 
gjøres det derfor en betyde-
lig mengde analyser. I denne 
beretningen deles de mest 
grunnleggende oversiktene, 
mens utfyllende informasjon er 

samlet på www.extrastiftelsen.
no/statistikk.

FORDELING PER ORDNING
I tabellene under finnes infor-
masjon om nye søknader, inn-
vilgelser og innvilgelsesandeler, 
både for antallet søknader og 
søknadssummer.

ANTALL NYE SØKNADER, INNVILGELSER OG ANDEL INNVILGELSE AV SØKNADSANTALL

ORDNING SØKNADER INNVILGELSER ANDEL

Helse 1043 268 26 %

Forskning 323 43 13 %

ExtraExpress 1367 519 38 %

Totalt 2733 830 30 %

TOTALT SØKNADS- OG INNVILGELSESBELØP (I MILLIONER KRONER) OG ANDEL  
INNVILGELSE AV SØKNADSSUM

ORDNING SØKNADER INNVILGELSER ANDEL

Helse 466,1 103,1 22 %

Forskning 242,9 32,6 14 %

ExtraExpress 34,2 12,2 36 %

Totalt 743,2 147,9 20 %

ANTALL SØKNADER, ANTALL INNVILGELSER, SØKNADSSUM OG INNVILGET SUM (I MILL. 
KR) FOR PÅGÅENDE PROSJEKTER SOM SØKER OM MIDLER TIL ÅR 2 ELLER MER

ORDNING ANTALL  
SØKNADER

ANTALL  
INNVILGELSER SUM SØKT

SUM  
INNVILGET

Helse 99 99 50,8 50,8

Forskning 74 73 53,1 47,3

Totalt 173 172 103,9 98,1
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FIGUR 1: AKKUMULERT ANTALL SØKNADER OG INNVILGELSER 2010-2018 (MED AKKUMULERTE 
TALL FRA 1997).

OVERSIKT OVER  
ORGANISASJONER SOM  
FIKK TILDELT MIDLER
133 organisasjoner fremmet to-
talt 2733 søknader om nye pro-
sjekter i 2018. 84 organisasjoner 
fikk innvilget midler til totalt 830 
nye prosjekter. Det gir en total 

tildelingsprosent på 30. I tillegg 
fikk 172 prosjekter midler til år 
2, 3 og 4.

I vedleggene finnes komplette 
lister over alle organisasjone-
ne som fikk innvilget midler og 
hvor mye de fikk innvilget, for 

hver av de tre ordningene.

UTVIKLING OVER TID
I grafene under presenteres 
noen av de mest sentrale  
tallene. For detaljert oversikt  
se www.extrastiftelsen.no/ 
statistikk 

Figuren inkluderer ikke ExtraExpress 2014 (pilotordningen).
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FIGUR 2: ANTALL NYE SØKNADER PER ORDNING OG TOTALT, 2012-2018
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FIGUR 3: INNVILGELSE AV NYE SØKNADER, ALLE ORDNINGER, I ANTALL OG ANDEL, 2012-2018
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FIGUR 4: SØKNADSSUM FOR NYE SØKNADER I MILLIONER 2015-KRONER, PER ORDNING OG  
TOTALT, 2012-2018
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FIGUR 5: INNVILGET SUM I MILLIONER 2015-KRONER, 2012-2018

RETNINGSLINJER FOR  
SØKNAD OM MIDLER
Retningslinjene angir hvem som 
kan søke på hva og etter hvilke 
kriterier søknadene blir vurdert. 
Det er egne retningslinjer for 
hver av de tre ordningene Hel-

se, Forskning og ExtraExpress. 
Styret vedtar retningslinjene. 

Etter å ha gjennomgått 
endringer i 2017, ble det kun 
gjort minimale endringer i 2018. 
Gjeldende retningslinjer finnes 

til enhver tid på  
www.extrastiftelsen.no/ 
retningslinjer.
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SLIK BEHANDLES SØKNADENE
Alle nye søknader behandles 
av ulike fagutvalg som vurderer 
søknadene opp mot retnings-
linjene (www.extrastiftelsen.
no/retningslinjer). Nøyaktig 
hvordan søknadsbehandlingen 
skal foregå beskrives i detalj i 
fagutvalgenes instrukser (www.
extrastiftelsen.no/instrukser) og 
rutinebeskrivelsene for søk-
nadsvurdering 
(www.extrastiftelsen.no/ 
rutinebeskrivelser). Fagutvalg 
Forskning behandler også søk-
nader fra prosjekter som søker 
om midler til sitt andre eller 
tredje år. Innenfor området Hel-
se behandles søknader om mid-
ler til år 2 og år 3 administrativt, 
med konsultasjon av fagutvalget 

ved behov. ExtraExpress-pro-
sjekter tildeles for maks ett år, 
med kun én søknadsrunde per 
prosjekt. Styret vedtar endelig 
innstilling for alle tildelinger.

Utvalgene skal spesielt legge 
vekt på prosjektenes gjennom-
førbarhet, faglighet, originali-
tet og deres nytte for brukere 
og samfunn. For ordningen 
Forskning skal i tillegg problem-
stillingens relevans,  
vitenskapelig metode og 
forskningsmiljø vurderes nøye.

FAGUTVALG HELSE
Ordningen Helse har to fag-
utvalg (vår og høst) som hver 
består av 24 medlemmer (se 
vedlegg for liste over medlem-

mene). Utvalgene ble oppnevnt 
av styret for tre år på styremø-
tet i februar 2017. De består av 
en kombinasjon av nye og  
erfarne medlemmer, og rep- 
resenterer høy og variert fag-
kunnskap. Fire av medlemmene 
sitter i begge utvalgene. 

I søknadsvurderingen ble hver 
søknad innledningsvis vurdert 
på en skala fra 1 til 10 av tre  
forskjellige medlemmer,  
uavhengig av hverandre.  
Gjennomsnittskarakteren la 
grunnlaget for om søknaden ble 
avslått, innvilget eller om den 
gikk videre til fornyet vurdering 
og plenumsbehandling under 
fordelingskonferansen. 

FAGUVALG HELSE VÅR
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HELSE VÅR
Fordelingskonferansen for 
Helse vår 2018 fant sted 8. og 9. 
mai.

• Bevilget sum, nye prosjekt: 
50,8 millioner (eksklusiv  
administrasjonstillegg)
• Søknader: 512
• Innvilgelser: 137
• Tildelingsprosent: 27 
• Snittsum per innvilgede  
prosjekt: 371.000

HELSE HØST
Fordelingskonferansen for  
Helse høst 2018 fant sted 7. og 
8. november.

• Bevilget sum, nye prosjekt: 
52,3 millioner (eksklusiv  
administrasjonstillegg)
• Søknader: 531

• Innvilgelser: 131
• Tildelingsprosent: 25 
• Snittsum per innvilgede  
prosjekt: 399.000

FAGUTVALG FORSKNING
Fagutvalget for Forskning består 
av 21 medlemmer (se vedlegg 
for liste over medlemmene),  
inkludert to brukerrepresentan-
ter og en leder. 18 fagutvalgs-
medlemmer er satt sammen i 
ni par, og søknadene fordeles 
parvis slik at de to utvalgsmed-
lemmer i hvert par vurderer de 
samme søknadene. 

I søknadsvurderingen ble hver 
søknad innledningsvis vurdert 
av to medlemmer, på en skala 
fra 1 til 7 (hvor 7 er best), uav-
hengig av hverandre. I tillegg 
ble alle søknadene vurdert av to 

brukerrepresentanter.

Basert på vurderingene i runde 
1 ble de 112 høyeste vurder-
te søknadene sendt videre til 
fornyet vurdering i runde to. De 
søknadene som ikke gikk videre 
fikk avslag. 

I runde to møttes medlemmene 
i fagutvalget til en fordelings-
konferanse, hvor parene først 
gjennomgikk sine søknader i 
fellesskap, før alle medlemmene 
møttes til plenumsbehandling 
av søknadene. Brukerrepresen-
tantene (som par) vurderte også 
søknadene og dersom søknade-
ne sto likt (basert på karakteren 
til fagpersonene), ble karakteren 
til brukerrepresentantene avgjø-
rende.

FAGUTVALG HELSE HØST
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• Bevilget sum, nye prosjekt: 
53,1 millioner (eksklusiv  
administrasjonstillegg)
• Søknader: 323
• Innvilgelser: 43
• Tildelingsprosent: 13 
• Snittsum per innvilgede  
prosjekt: 770.000

FAGUTVALG EXTRAEXPRESS
Fagutvalget for ExtraExpress 
består nå av 14 medlemmer (se 
vedlegg for liste over medlem-
mene). Utvalget ble oppnevnt 
høsten 2017 og har en oppnev-
ningsperiode på tre år.
I søknadsvurderingen ble alle 
søknadene vurdert av to  

utvalgsmedlemmer på en skala 
fra 1 til 10. Medlemmene vur-
derte søknadene hver for seg. 
Gjennomsnittsskåren avgjorde 
om et prosjekt fikk midler eller 
ikke.

I 2018 ble det gjennomført to 
søknadsrunder med en ramme 
på 6 millioner vår og høst. For 
ExtraExpress vår ble 5,8  
millioner tildelt totalt 250  
prosjekter (tildelingsprosent på 
36), mens for ExtraExpress høst 
ble 6,4 millioner tildelt totalt 269 
prosjekter (tildelingsprosent på 
40).

KONTROLLUTVALGET
Når fagutvalgene har levert sin 
innstilling vurderer ExtraStiftel-
sens kontrollutvalg om søknads-
behandlingen og tildelingen har 
skjedd i henhold til ExtraStiftel-
sens vedtekter, retningslinjer og 
instrukser. Kontrollutvalget av-
gir beretning til styret om hver 
enkelt tildeling og avgir også en 
samlet beretning for alle tilde-
linger innen et kalenderår som 
følger saken om årsregnskapet. 

FAGUTVALG FORSKNING
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ELEKTRONISK SØKNADSSYSTEM
ExtraWeb er ExtraStiftelsens 
eget elektroniske søknads- og 
prosjekthåndteringssystem. Det 
ble påbegynt i 2012 og utvikles 
og forbedres hele tiden. Sam-
arbeidet med leverandøren 
Machina har vært godt og i 2018 
er det i hovedsak gjort generelle 
forbedringer i søknadsskjemae-
ne og søknadsflyten. I tillegg er 
det gjort endringer for å tilfreds-
stille kravene i den nye person-
vernforordningen (GDPR) og det 
er opprettet automatisk purring 
på rapporter fra prosjektene. 

Både søkere, prosjektkoordi-
natorene og fagutvalgsmed-
lemmene er gjennomgående 
fornøyd med systemet. I siste 
spørreundersøkelse blant søker-
ne svarte 78 prosent at de var 
fornøyd eller svært fornøyd med 
ExtraWeb (n=197).

AVSLAGSBEGRUNNELSER
Også i 2018 ble det gitt begrun-
nelser for avslag på søknadene 
i ordningen Helse, en praksis 
som startet i 2016. Hensikten 
med en slik ordning er å gi infor-
masjon om de viktigste grun-
nene til at en søknad ikke ble 
innvilget, og være til hjelp for å 
skrive en bedre søknad neste 
gang. I tillegg er det mulighet til 
å si fra hvis temaet for søkna-
den er bedømt å være utenfor 
det retningslinjene definerer at 
det kan søkes om.

I 2018 var det totalt 771 søk-
nader som ikke ble innvilget i 
ordningen Helse. Fagsjefene ut-
arbeider avslagsbegrunnelsene 
basert på behandlingen søkna-
dene har fått i fagutvalgene. 
Både søkerne og prosjektko- 
ordinatorene mottar avslags- 
begrunnelsene. 

Tilbakemeldingene fra søkeror-
ganisasjoner og prosjektledere 
har stort sett vært gode så langt. 
Å skrive avslagsbegrunnelser er 
et omfattende og tidkrevende 
arbeid for sekretariatet. Det er 
derfor viktig at avslagsbegrun-
nelsene også framover opp-
fattes positivt og som en god 
hjelp til å skrive bedre søknader. 
Styret har vedtatt at ordningen 
skal evalueres. Opprinnelig skul-
le dette bli gjort i løpet av 2018, 
men ønsket om å gjennomføre 
en tilstrekkelig godt kontrollert 
evaluering har gjort det nødven-
dig å utsette til etter Helse vår 
2019.

KVALITETSSIKRING  
OG FORSKNING
ExtraStiftelsen gjør regelmessi-
ge og systematiske vurderinger 
av søknadsbehandlingen, både 
gjennom spørreundersøkelser 
som går ut til fagutvalg, med-
lemsorganisasjoner, søkere 
og prosjektkoordinatorer og 
gjennom analyser av selve søk-
nadsbehandlingen. Når viktige 
endringer gjøres tar vi også 

sikte på å teste effekten av dem 
før vi innfører dem.

Målsetningen er at disse vur-
deringene og analysene skal 
bidra til å gjøre ordningene så 
treffsikre som mulig og at de 
skal være av en slik kvalitet at 
de også kan brukes i forsknings-
øyemed, slik at de kan danne 
grunnlag for vitenskapelige 
artikler.

ANALYSER AV SØKNADS- 
VURDERINGEN
Ved å sammenlikne søknads-
bunken med de innvilgede pro-
sjektene, kan man se om det er 
systematiske skjevheter i måten 
ExtraStiftelsen fordeler midlene 
på. Hvis det for eksempel avdek-
kes at noen aldersgrupper eller 
noen helseområder er over- 
representert (sammenlignet 
med hva det søkes om), er 
det grunn til å undersøke hva 
årsaken er. Resultatet av noen 
av disse analysene kan ses på 
www.extrastiftelsen.no/ 
statistikk og de viser gjennom-
gående at det ikke er store 
skjevheter i tildelingene til stif-
telsen. 

Det er for eksempel slik at små 
organisasjoner har like høy 
tildelingsprosent som de store, 
relativt til andelen søknader.
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Tabell 4: Andel søkt og innvilget av antall søknader etter organisasjonsstørrelse (basert på inn-
tektsklassene Frivillighet Norge bruker) for ordningene Helse og Forskning.

Organisasjonsstørrelse Søkt (n=1366) Innvilget (n=311)

Inntektsklasse 3 1-5 mill 2 % 1 %

Inntektsklasse 4 5-10 mil 6 % 5 %

Inntektsklasse 5.1 10-20 mill 11 % 13 %

Inntektsklasse 5.2 20-50 mil 19 % 19 %

Inntektsklasse 6 50-100 mill 12 % 9 %

Inntektsklasse 7 >100 mill 22 % 24 %

Ikke medlem 27 % 30 %

Det er også slik at alle helseområder har tilnærmet lik andel innvilgelser (relativt til andelen søknader)  
(tabell 5) og at aldersgruppene prioriteres likt (tabell 6) .

Tabell 5: Andel søkt og innvilget av antall søknader etter helseområde for ordningene Helse og 
Forskning

Helseområde Søkt (n=1365) Innvilget (n=311)

1. Psykisk helse 30 % 36 %

2. Somatisk helse 22 % 20 %

3. Tiltak for bedre levekår 19 % 18 %

4. Tiltak for funksjonshemmede 24 % 21 %

5. Andre helseområder 6 % 5 %

Tabell 6: Andel søkt og innvilget av antall søknader etter aldersgruppe (som prosjekte-
ne retter seg mot) for ordningene Helse og Forskning

Aldersgruppe Søkt (n=1365) Innvilget (n=311)

Barn (0-12) 10 % 10 %

Unge (13-19) 20 % 23 %

Voksne (20-66) 53 % 51 %

Ekdre (67+) 16 % 16%
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Et annet sentralt kvalitetsmål 
er graden av enighet mellom 
fagpersonene som vurderer 
søknadene. Selv om det må 
forventes (og kanskje til og med 
er ønskelig) at personer som 
vurderer samme søknad ikke er 
hundre prosent enige, er enig-
heten i dag lavere enn ønskelig. 
Det  kan blant annet være en 
indikasjon på at retningslinjene 
er utydelige eller at opplæringen 
ikke er god nok. At enigheten er 
lavere enn man skulle ønske er 
en utfordring de fleste finansi-
ører både i Norge og utlandet 
har. ExtraStiftelsen har lagt til 
rette for å teste ut tiltak for å 
gjøre noe med dette, og leden-
de fagsjef Jan-Ole Hesselberg er 
i gang med et PhD-prosjekt med 
dette som tema. Kreftforenin-
gen, Norges forskningsråd og 
Kavlifondet deltar også i pro-
sjektet.

SPØRREUNDERSØKELSER
Faste og strukturerte spørreun-
dersøkelser er nytt for ExtraStif-
telsen og for 2018 ble det gjen-
nomført undersøkelser rettet 
mot alle våre viktigste grupper:
  • Prosjektkoordinatorer
  • Generalsekretærer i  
    medlemsorganisasjonene
  • Søkere og prosjektledere
  • Fagutvalg Helse
  • Fagutvalg Forskning

Målsetningen med disse un-
dersøkelsene er å sørge for at 
tilbakemeldingene knyttet til de 
sentrale problemstillingene hos 
stiftelsen og organisasjonene 
settes i system og blir sammen-
lignbare fra år til år. Slik kan 

ExtraStiftelsen lettere navigere i 
den retningen medlemsorgani-
sasjonene ønsker.

De viser gjennomgående høy 
tilfredshet med ExtraStiftelsen 
generelt, sekretariatets bruker-
støtte og med søknadssystemet 
ExtraWeb. 

På spørsmålet «Hvor fornøyd 
eller misfornøyd er du med 
ExtraStiftelsen generelt sett?» 
svarte totalt 92 prosent at de 
var «fornøyd/svært fornøyd», 
mens ingen oppga at de var 
misfornøyde (n=601).

På spørsmålet «I hvilken grad 
opplevde du at ExtraStiftelsens 
midler ble fordelt på en rett-
ferdig måte?» svarte totalt 73 
prosent «I stor/svært stor grad», 
mens kun 3 prosent svarte «I 
liten grad» (n=449).

På spørsmålet «Hvor fornøyd el-
ler misfornøyd er du med Extra-
Web generelt?» svarte totalt 
78 prosent at de var «fornøyd/
svært fornøyd», mens 6 prosent 
oppga at de var «misfornøyd/
svært misfornøyd» (n=652).

Oppsummeringer av de viktigste 
spørsmålene og grafiske frem-
stillinger av svarene finnes på 
www.extrastiftelsen.no/under-
sokelser. 

GODKJENNING AV NYE  
SØKERORGANISASJONER
ExtraStiftelsens styre vedtok nye 
retningslinjer for godkjenning av 
søkerorganisasjoner i desember 
2016. 

I 2018 har 33 organisasjoner 
søkt om godkjenning som sø-
kerorganisasjon. 12 organisasjo-
ner fikk ja, mens 21 fikk avslag. 
Ved utgangen av 2018 var det 
181 organisasjoner med god-
kjent søkerett i ExtraStiftelsen.

Likebehandling av organisasjo-
nene er rettesnoren i vurderin-
gene, og det har vært spesielt 
fokusert på det som var nytt el-
ler forsterket i de nye retnings-
linjene. Eksempler på dette er at 
organisasjonen i tillegg til å ha 
vedtektsfestet helseformål også 
må ha helse som hovedvirksom-
het, at organisasjonen må or-
ganisere frivillig virksomhet, at 
organisasjonen må ha sitt virke 
minst på fylkesnivå, at organisa-
sjonen må ha samsvar mellom 
vedtektsfestet formål og aktivi-
tet, og at organisasjoner med 
samme navn og virksomhet 
som allerede godkjente søker-
organisasjoner ikke kan god-
kjennes. I tillegg har blant annet 
kravet til demokratisk styrings-
struktur vært sterkt vektlagt, slik 
styret har ønsket det.
Organisasjoner uten søkerett 
har full anledning til å søke 
prosjektmidler i samarbeid med 
en allerede godkjent organisa-
sjon, der denne står som søker. 
Styret har også vedtatt at alle 
godkjente søkerorganisasjoner 
må sende inn sine vedtekter, 
årsmelding og årsregnskap til 
fornyet vurdering hvert femte 
år. Det er lagt til rette for dette i 
ExtraWeb.
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BRUKERSTØTTE OG  
OPPFØLGING AV PROSJEKTER
ExtraStiftelsen har tett opp-
følging av prosjektene som er 
tildelt midler. Dette gjøres gjen-
nom korrespondanse, telefon-
samtaler, møter og kurs, både 
med prosjektledere og ulike 
representanter fra søkerorga-
nisasjonene. Søknads- og saks-
behandlingssystemet ExtraWeb 
sikrer at kommunikasjonen 
med alle involverte forenkles, 
dokumenteres og samles ett 
sted. Våre arkiverings- og opp-
følgingsrutiner blir kontinuerlig 
evaluert, og stadig mer av hånd-
teringen blir digitalisert.

PROSJEKTKOORDINATORMØTER
Prosjektkoordinatorene fra 
medlemsorganisasjonene sam-
les til to møter i året. I 2018 har 
dette vært to halvdagsmøter 
med informasjon, erfaringsut-
veksling, nettverksbygging og til-
bakemeldinger til sekretariatet. 
Disse møtene er viktige også for 
sekretariatet for å få tilbakemel-
dingene fra prosjektkoordinato-

rene som samlet forum.

RÅDGIVNING OG  
ORGANISASJONSBESØK
Gjennom hele året har se-
kretariatet en kontinuerlig 
rådgivningstjeneste for or-
ganisasjoner, prosjektledere 
og potensielle søkere. Dette 
foregår i hovedsak via telefon, 
epost og noen egne møter. De 
vanligste temaer der det er 
behov for assistanse, rådgivning 
og avklaringer er prosjektidéer, 
søknadsskriving, tolkning av 
retningslinjer, prosjektgjennom-
føring, søknad om endringer 
og ikke minst bruken av det 
elektroniske søknadssystemet 
ExtraWeb.

Det ble ikke arrangert eget 
opplæringsmøte for Helse 
eller ExtraExpress, da det var 
få endringer fra tidligere. For 
Forskning ble det for første 
gang gjennomført et webinar 
den 20. april. Det var rettet mot 

potensielle søkere og dekket 
innholdet i retningslinjene og 
kravene til søknadene.  
Webinaret er nå sett nær 400 
ganger. 

Det har vært evalueringsmøte 
med brukerrepresentantene i 
fagutvalg forskning også i år, 
og de har gitt nyttige innspill til 
revidering av retningslinjer og 
instruks for arbeidet i utvalget. 
Det har parallelt vært arbeidet 
med en tydeligere beskrivelse 
av hva brukermedvirkning i pro-
sjektene er og hva som kreves 
i søknadene. I samarbeid med 
Nasjonalforeningen, Kreftfore-
ningen, Rådet for psykisk helse 
og Norske Kvinners Sanitets-
forening ble det utarbeidet en 
veileder for brukermedvirkning i 
forskning, hvor definisjonen av, 
formålet med, og prosessen for 
brukermedvirkning ble beskre-
vet. Veiledningen er tilgjengelig 
på nettsidene.

KONTAKT MED ORGANISASJONENE: Det er 
viktig for ExtraStiftelsen å ha tett kontakt med 
medlemsorganisasjonene. Her er fagsjef for 
Forskning, Eli Drivdal sammen med Jon- 
Richard Haugen, fungerende generalsekretær  
i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og  
prosjektleder Enrico Callegari som ble  
overrasket med forskningsmidler.
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VARIERTE MØTER: Gjennom året har ExtraStiftelsen en rekke møter med ulike representanter 
for organisasjonene. Her er generalsekretær Hans Christian Lillehagen hos Fauske Røde Kors, 
sammen med prosjektleder Jan Normann Nilsen. 

Kontakten med de ulike organi-
sasjonene gir nyttig informasjon 
om hva som fungerer godt og 
dårlig rundt søknadsprosess, 
oppfølging av prosjekter, rap-
portering og samarbeid.

RAPPORTERING
For Helse er det innført kun 
én regnskapsrapportering ved 
prosjektslutt. Det gjør at antall 
regnskap som skal sendes inn 
og gjennomgås er betydelig re-
dusert. Det letter dette arbeidet 
både for organisasjoner og se-
kretariatet. For Forskning og for 

gjenstående prosjekter innen 
Forebygging og Rehabilitering 
leveres fremdeles årlige regn-
skapsrapporter. Rapporter med 
mangler krever ekstra oppføl-
ging og skaper enkelte ganger 
noen utfordringer, men rutine-
ne er forbedret slik at prosessen 
og oppfølgingen kvalitetssikres.

Ved endt prosjektperiode leve-
res det en sluttrapport. Sluttrap-
portene er viktige for prosjekt-
dokumentasjonen, og bidrar til 
spredning av erfaringer. Organi-
sasjonene er stort sett flinke til 
å overholde frister for rapporte-

ringen, men på forskning er det 
behov for en del utsettelser og 
rådgivning. Noe utsettelse skyl-
des sykdom eller andre forhold 
som forsinker. Sluttrapportene 
publiseres i ExtraStiftelsens nye 
prosjektbibliotek som ble lan-
sert i 2017.

Det er innført automatisk 
påminnelse og purrerutiner 
for rapportering. Dette letter 
oppfølgingsarbeidet ettersom 
rapporter og regnskap kan god-
kjennes raskere.



EXTRASTIFTELSENS ÅRSMØTE 2019     29

ÅRSTALL ORGANISASJON INNSKUDD I KRONER
1993 Kreftforeningen 400.000

Nasjonalforeningen for folkehelsen 400.000
Norges Blindeforbund 400.000

1995 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 400.000
Rådet for psykisk helse 400.000
Redd Barna 400.000
Norske Kvinners Sanitetsforening 200.000
Norsk Revmatikerforbund 200.000

1996 Diabetesforbundet 400.000
Norsk Folkehjelp 400.000
ADHD Norge 400.000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 400.000
Landsforeningen uventet barnedød 400.000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 100.000

1997 Norges Handikapforbund 400.000
1998 Norges Astma- og Allergiforbund 400.000

Norges Døveforbund 100.000
Foreningen for hjertesyke barn 100.000
Hørselshemmedes Landsforbund 100.000

2000 Norges Bedriftsidrettsforbund 100.000
Multippel Sklerose Forbundet i Norge 200.000

2001 Forbundet Mot Rusgift 100.000
2003 Norsk Forbund for Utviklingshemmede 100.000
2005 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk 100.000
2006 Den Norske Turistforening 100.000
2007 Norsk Epilepsiforbund 100.000
2009 Hest og Helse 100.000
2012 Mental Helse 100.000
2015 Norges Parkinsonforbund 100.000

Dysleksi Norge 100.000
Cerebral Parese-foreningen 100.000

2016 Unge Funksjonshemmede 100.000
2017 Afasiforbundet i Norge 100.000

Mental Helse Ungdom 100.000

Psoriasis- og eksemforbundet 100.000

Norges Røde Kors 400.000

ORGANISASJONEN
EXTRASTIFTELSEN HAR 36 MEDLEMSORGANISASJONER. MEDLEMSORGANISASJONENE HAR BI-
DRATT MED FØLGENDE INNSKUDD TIL GRUNNKAPITALEN (I 1993-KRONER):
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REPRESENTANTSKAPETS  
ÅRSMØTE
Det ordinære årsmøtet ble 
avholdt 23. mai 2018 på Gamle 
Museet i Oslo med totalt 41 del-
takere fra 34 medlemsorganisa-
sjoner og styret. Generalsekre-
tær Grete Herlofson fra Norske 
Kvinners Sanitetsforening ble 
valgt til møteleder.

Representantskapets fremste 
oppgave er å føre tilsyn med 
stiftelsens virksomhet, gjennom-
føre valg, fastsette godtgjørelse 
til styret, samt gi uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning.
 
Styrets leder Tone Granaas 
ønsket velkommen og innledet 
om de viktigste begivenhetene i 

ExtraStiftelsen i året som hadde 
gått.
 
ÅRSMØTESAKER
Årsberetning 2017, regnskap 
2017 og budsjett 2018
Representantskapet hadde 
ingen anmerkninger verken til 
årsberetning, regnskap eller 
budsjett.
 
Vedtektsendringer
De foreslåtte endringene i ved-
tektene ble enstemmig vedtatt. 
Dette innebar blant annet at 
leder og nestleder i styret skal 
velges av årsmøtet. Tidligere har 
praksis vært slik at styret har 
konstituert seg selv.
 

Diskusjon om navnebytte
Styret foreslo for årsmøtet å 
endre navn til Helsestiftelsen. 
Dette ble gjenstand for debatt 
og realitetsbehandlingen ble 
utsatt til neste ordinære årsmø-
te. Styret ble bedt om å komme 
fram til et annet og mer inklude-
rende navn.

Valg
Det ble gjennomført vedtekts-
festede valg av nye medlemmer 
og varamedlemmer til styret, 
valgkomité og valg av revisor. 
 
MEDLEMSMØTER
Det har ikke vært avholdt egne 
medlemsmøter utover repre-
sentantskapets årsmøte i 2018.

I oktober var styret i ExtraStiftelsen på seminar i København for å  lære av danske stiftelser og om 
dansk pengespillpolitikk. 
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STYRET
Styremedlemmene blir valgt av 
årsmøtet og har funksjonsperi-
ode på tre år. Dessuten har Den 
Norske Advokatforening fast 
styreplass, og deres represen-
tant i styret oppnevnes for tre år 
av gangen.
 
Etter det ordinære årsmøtet 
består styret av følgende opp-
nevnte/valgte medlemmer:
 
Valgt styremedlem på årsmøte 
(2016-2018)
• Avdelingssjef Ingrid  
Stenstadvold Ross, styreleder
• Avdelingssjef Kirsten  
Haugland, vara
• Generalsekretær Kari Sundby, 
Landsforbundet Mot Stoffmis-
bruk, styremedlem
• Faglig leder Michael J.  
Lindholm, vara
• Forbundsleder Arne Lein, 
Norges Handikapforbund, styre-
medlem
• Generalsekretær Arnstein 
Grendahl, vara (t.o.m. 01.09.18)
• Organisasjonssjef Jon  
Halvorsen, Norsk Folkehjelp, 
styremedlem (nestleder fra 
03.09.18)
• Leder samf.polit. avd Ingrid 
Sætre, vara
 
Valgt styremedlem på årsmøte 
(2017-2019):
• Generalsekretær Anders 
Hegre, HLF Hørselshemmedes 
Landsforbund, nestleder (til 
03.09.18)
• Leder interesse politiske avd. 
Merete Orholm, vara (fast mø-
tende vara fra 03.09.18)
• Generalsekretær Linda 
Berg-Heggelund, Mental Helse, 
styremedlem
• Prosjektleder Rune Helland, 

vara

Valgt styremedlem på årsmøte 
(2018-2020):
• Generalsekretær Gry Lunde, 
ADHD Norge, styremedlem
• Kontorleder Britt Kollstrøm, 
vara
• Generalsekretær Anne  
Elisabeth Eriksrud, Norges 
Astma- og Allergiforbund, styre-
medlem
• Ass. generalsekretær Bo  
Alexander Gleditsch, vara
 
Fast styremedlem:
• Advokat Tore Roald Riedl, 
Den Norske Advokatforening, 
styremedlem
• Advokat, Hanne Elmenhorst, 
vara

Jamfør stiftelsesloven er alle sty-
remedlemmer personlig valgt/
oppnevnt og personlig ansvar-
lig, og representerer ikke sine 
medlemsorganisasjoner. Det 
skal tilstrebes at begge kjønn er 
representert i styret med minst 
40 prosent, en målsetting som 
er oppfylt.
 
På årsmøtet 23. mai 2018 ble  
Ingrid Stenstadvold Ross, 
Kreftforeningen, enstemmig 
valgt som styreleder og Anders 
Hegre, HLF Hørselshemmedes 
Landsforbund, valgt som nestle-
der. Anders Hegre sluttet i HLF i 
september og trådte dermed ut 
av styret, og organisasjonssjef 
Jon Halvorsen, Norsk Folkehjelp, 
ble valgt som ny nestleder i 
styret.
 
Det ble avholdt ni styremøter i 
2018 (syv ordinære møter og to 
elektroniske). I forbindelse med 
oktobermøtet ble det arrangert 

et styreseminar i København 
hvor man besøkte flere stiftelser 
og spillaktører i Danmark. Styret 
har også deltatt på årsmøtet i 
mai. I løpet av året har styret 
behandlet 86 saker.

Det skal velges nytt styre på 
neste ordinære årsmøte 21. mai 
2019.

VALGKOMITEEN
Valgkomiteen velges av års-
møtet for en treårsperiode, og 
valgkomiteen var på valg på års-
møte 23. mai 2018. De er valgt 
for perioden 2018-2020.
 
Valgkomiteen består av følgen-
de personer etter årsmøte i 
2018:
 
• Generalsekretær Helene 
Thon, Foreningen for hjertesyke 
barn, leder
• Organisasjonskonsulent Jørn 
Madla Sibeko, Norsk Epilepsi-
forbund, medlem
• Generalsekretær Mona  
Enstad, Multippel Sklerose For-
bundet, medlem
• Generalsekretær Grete  
Herlofson, Norske Kvinners 
Sanitetsforening, 1. vara
• Generalsekretær Tone  
Granaas, Norsk Revmatikerfor-
bund, 2. vara (til 01.02.19)
  
REVISOR
Revisor velges for ett år av gan-
gen, jfr. ExtraStiftelsens vedtek-
ter.
 
Revisorfirma RSM Norge AS ved 
statsautorisert revisor Ketil  
Bystrøm har vært ExtraStiftel-
sens revisor siden september 
2009. RSM Norge AS ble gjen-
valgt i 2018.
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FINANSUTVALGET
Finansutvalget oppnevnes av 
styret for en treårsperiode. Ut-
valget er oppnevnt for tre år av 
gangen og gjelder for perioden 
2017-2019. Utvalgets mandat 
er å bistå sekretariatet og styret 
med finansielle plasseringer. 
Utvalget består av følgende 
medlemmer:
 
• Økonomisjef Anne Cecilie 
Graver Bjelke, Kreftforeningen, 
leder
• Økonomisjef Rune Hagerup, 
Landsforeningen for Hjerte- og 
Lungesyke
• Økonomisjef Berit M. Dalvik, 
Norges Blindeforbund
 
Finansutvalget har hatt to møter 
i 2018. Foruten å følge plasse-
ringene til ExtraStiftelsen og de 
etiske retningslinjene som er 
vedtatt, har finansutvalget gjort 
en evaluering av avtalen med 
Grieg Investor som forvalter, 

behandlet en likviditetsplan for 
stiftelsen og strategi for plasse-
ringer. Finansutvalget får dessu-
ten orienteringer om budsjettar-
beid, årsregnskap og andre 
relevante saker i stiftelsen. 

KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalget oppnevnes av 
styret for en treårsperiode og 
har vært oppnevnt for perioden 
2016-2018. Kontrollutvalget 
konstituerte seg selv ved opp-
starten av perioden. Utvalget 
skal påse at retningslinjer blir 
fulgt i forbindelse med tildelin-
gene og avgir beretning for hver 
tildeling til styret.
 
Kontrollutvalget har innsyn i 
prosessene knyttet til utlysning, 
søknadsfrister og behandling av 
søknader, og har i tillegg deltatt 
på fagutvalgenes fordelingskon-
feranser. Kontrollutvalget avgir 
også egen beretning for alle til-
delinger innenfor et år som skal 

følge med i saksgrunnlaget for 
årsregnskapet til årsmøtet.
 
Kontrollutvalget har hatt fem 
møter i 2018 (fire ordinære 
møter og ett elektronisk). De har 
avgitt fem beretninger til styret, 
i tillegg til egen beretning for 
2018 som skal følge årsmeldin-
gen.
 
Utvalget består av følgende 
medlemmer:
 
• Johan Kr. Falk-Pedersen, 
leder
• Vibeke Johnsen, medlem
• Anne-Karin Nygård, medlem
• Jon Jæger Gåsvatn. medlem
• Gunveig Eide, medlem
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SEKRETARIAT, ADMINISTRASJON 
OG ØKONOMI
I 2018 har sekretariatet bestått 
av en stab med følgende medar-
beidere:
 
• Generalsekretær Hans  
Christian Lillehagen
• Ledende fagsjef Jan-Ole  
Hesselberg
• Fagsjef Helse Jan Melby
• Fagsjef Helse Jan H.  
Gulbrandsen
• Fagsjef Forskning Eli Drivdal
• Fagrådgiver Ida Svege
• Kommunikasjonssjef Hege 
Bjørnsdatter Braaten
• Politisk rådgiver Stian  
Amadeus Antonsen (til 31. 
oktober 2018)
• IT-leder Bergsvein Vollan
• Økonomileder Stig Lidsheim 
(80 prosent stilling)
• Kontorleder Eva Næss
• Administrasjonssekretær 
Ann-Karin Olsen
                                                      
ARBEIDSMÅL OG SPESIELLE  
UTFORDRINGER
Sekretariatet har arbeidet 
innenfor vedtatt strategi for tre-
årsperioden og var i 2018 inne i 
siste år.
 
Strategien har visjonen «Bedre 
helse for alle i Norge». Satsings-
områdene ble definert som 
1) Styrket helsefaglig profil.
2) Mer treffsikre tildelingsord-
ninger. 
3) Være en delings- og lærings-
arena. 
4) Sikre inntektene.

Strategien med delmålene 
operasjonaliseres gjennom 
detaljerte tiltak beskrevet i en 
handlingsplan, som behandles 
av styret. På styremøtet i de-
sember 2018 la sekretariatet 
frem sak om måloppnåelse 
med oppfølgingen av målene i 
handlingsplanen. Sekretariatet 
har utviklet oppfølgingsverktøy 
for å implementere strategien 
gjennom årlige handlingsplaner 
og rapportering gjennom må-
loppnåelse.
 
Treffsikre tildelingsordninger
ExtraExpress-ordningen ble 
gjennomført i to runder i 2018, 
med søknadsfrister 15. mars 
og 15. september. Saksbehand-
lingstiden er maks åtte uker.
 
Forskning hadde søknadsfrist 
1. juni og tildeling 16. oktober.  
Alle søknader vurderer grad og 
kvalitet på brukermedvirkning 
i alle forskningssøknader og vi 
har to brukerrepresentanter 
i fagutvalget. Søknader rettet 
mot primærhelsenivået og 
samhandlingsmodeller skal 
prioriteres, og styret har ønsket 
å fortsette denne satsingen. Det 
ble avholdt eget forskningssemi-
nar i forbindelse med tildeling 
forskning.  
 
Helseprosjekter ble gjennomført 
i to runder i 2018, med søknads-
frister 15. mars og 15. septem-
ber. Tildeling er henholdsvis 15. 

juni og 15. desember. Det ble 
gjennomført opplæringsseminar 
for fagutvalgene og begge tilde-
lingene er evaluert.
Det vises forøvrig til eget kapit-
tel om kvalitetsarbeidet med 
vurderingsprosessene for ord-
ningene.
 
ExtraWeb
Søknadssystemet ExtraWeb 
har også i 2018 gjennomgått en 
rekke endringer. Tiltak for kvali-
tetsforbedring i vurderingene av 
søknadene og gjennomføringen 
av fagkonferansene for de ulike 
tildelingene er gjennomført. 
 
Prosjektbibliotek
Digitaliseringen av kommuni-
kasjonen har fortsatt i 2018 
med et spesielt fokus på sosiale 
medier og profilering av pro-
sjektene. I alt ble over hundre 
prosjekter besøkt og profilert. 
Alle prosjekter som er støttet 
siden starten i 1997 er publisert 
i prosjektbiblioteket, med egen 
nettside for hvert prosjekt. Her 
jobber sekretariatet sammen 
med organisasjonene for å få 
inn bilder, medieomtaler og an-
net som kan være viktig å dele.
 
Kommunikasjon  
De politiske rammebetingelsene 
er endret og med det strategi-
en for stiftelsens veivalg, særlig 
med tanke på helsefaglig profil 
og stiftelsen som læringsarena. 
Lev Vel-konferansen ble avholdt 
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for femte gang i mars 2018 med 
tema om eldreomsorg. Det ble 
arrangert årsmøteseminar for 
tredje gang i mai 2018. Pro-
sjektbesøk ble gjennomført, 
inkludert overraskelsesturnéer 
i forbindelse med tildelingene 
innen Forskning og Helse. Dette 
ga god uttelling i sosiale medier.
 
Utviklingsprosjekter
Sekretariatet og styret har i 
2018 arbeidet med å legge til 
rette for en ny satsing innen 
utviklingsprosjekter. Samar-
beidsprosjekter og forsknings-/
utviklingsprosjekter som ikke 
dekkes av ordningen Forskning 
blir etterlyst av organisasjonene. 
Styret har vedtatt at det gjen-
nomføres en pilotordning for 
slike prosjekter i 2019 og 2020.
 
Forskning
Sekretariatet har også jobbet 
med å utvikle forskningsordnin-

gen. Hensikten er  å forbedre 
kvaliteten på vurderingsproses-
sene, gjennom flere vurderinger 
per søknad og at søkerne i sum 
bruker mindre tid på søknads-
prosessen. Dette innføres først 
fra 2020.
 
Strategiarbeid og nytt  
navn på stiftelsen
Etter årsmøtet i 2018 har styret 
fulgt opp arbeidet med navn og 
hektet det på strategiprosessen 
for den neste treårsperioden. 
Styret har bedt en arbeidsgrup-
pe bidra til dette og i desember 
2018 ble ny strategi vedtatt. 
Forslag til nytt navn fra arbeids-
gruppa er Stiftelsen Dam (del-
takelse, aktivitet og mestring). 
Forslag til nytt navn vil bli lagt 
fram for årsmøtet 21. mai 2019.
 
Ny strategi for stiftelsen i perio-
den 2019-2020 ble vedtatt med 
følgende hovedpunkter:

Visjon: Bedre helse og deltakel-
se for alle i Norge.
De fire satsingene i strategien 
er:
1. Sikre inntekter og bygge om-
dømme for stiftelsen.
2. Involvere medlemsorganisa-
sjonene mer.
3. Arbeide med å øke kvaliteten 
i søknadsprosessene, herunder 
fagutvalgene.
4. Være en modig og gren-
sesprengende stiftelse.

NYANSETTELSER I 2018
Anders Kjellevold ble ansatt 
som ny politisk rådgiver fra  
1. januar 2019.
 
PERSONALPOLITIKK
Sekretariatet har en effektiv 
bemanning i forhold til de 
oppgaver som utføres. Det ble 
utført cirka 11,8 årsverk i ExtraS-
tiftelsens sekretariat i 2018.
 

Det er viktig for stiftelsen å være synlig i flere 
kanaler. Her deltar politisk rådgiver Stian An-
tonsen på høring i Stortinget (t.v.) og generalse-
kretær Hans Christian Lillehagen uttaler seg om 
rekordtildeling til ExtraStiftelsen. 
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ExtraStiftelsen har et sekretariat 
som vektlegger en god perso-
nalpolitikk. Det gjelder ryddige 
lønns- og arbeidsvilkår samt et 
godt og trygt arbeidsmiljø. Sta-
tens personalhåndbok legges til 
grunn for de ansattes lønns- og 
arbeidsvilkår. Det er utarbeidet 
egen personalhåndbok for se-
kretariatet. Det ble gjennomført 
medarbeidersamtaler med alle 
ansatte i mars og individuelle 
lønnssamtaler i juni. Det gjen-
nomføres individuelle dialogmø-
ter mellom generalsekretær og 
ansatte hver annen måned.
 
Det gjennomføres årlig ver-
nerunde, vanligvis i løpet av 
mai. Det er i 2018 utarbeidet 
helt nye eller oppdaterte rutine-
beskrivelser. Disse skal oppda-

teres hvert år innen utgangen 
av januar måned.
 
Å forebygge sykefravær er viktig 
i et lite sekretariat. For å stimu-
lere de ansatte til fysisk aktivitet 
og bidra til bedre helse, får alle 
ansatte tilbud om refusjon av en 
del av dokumenterte utgifter til 
trening. ExtraStiftelsen har en 
avtale med lege som utfører en 
årlig helsekontroll for ansatte 
som ønsker det.
 
Sykefraværet blant de ansatte i 
2018 var på 2,6 prosent, ned fra 
2,8 prosent året før, noe som 
må betegnes som tilfredsstil-
lende. Arbeidsmiljøet vurderes 
som godt og ExtraStiftelsen er 
IA-bedrift.
 

ExtraStiftelsen har avtale om 
kollektiv innskuddsbasert pen-
sjonsordning for de ansatte fra 
fylte 67 år, samt en egen førtids-
pensjonsordning fra fylte 65 år. 
I tillegg er det gruppelivsforsik-
ring og personalforsikring for 
alle ansatte. Avtalen er flyttet til 
Storebrand på grunn av gode 
rabatter og bedre vilkår gjen-
nom NHO-avtalen/medlemska-
pet i Abelia.
 
Det oppfordres til kompe-
tansehevende kurs. Hvert år 
gjennomføres et faglig internse-
minar for hele sekretariatet og 
årets seminar ble lagt til Sola, 
Rogaland over tre dager i au-
gust.
 
Ved årets slutt var det fem kvin-

Kontakt med organisasjonene har 
høy prioritet. Bildet over er fra et 
informasjonsmøte stiftelsen arran-
gerte for frivillige organisasjoner i 
Bodø. Til høyre er hele sekretariatet 
på prosjektbesøk i Randaberg. 
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ner og sju menn ansatt i sekre-
tariatet.

MILJØ
Sekretariatet har en bevisst 
holdning til miljøet. Det tas 
gjennom praktiske tiltak sikte 
på ikke å bidra til forurensning. 
Bruk av privatbil unngås nor-
malt, og lokaliseringen til kon-
toret gjør at offentlig transport 
nesten alltid er å foretrekke. 
Ragn-Sells henter avfall til maku-
lering fra sekretariatet. Papir, 
plast og glass/metall sorteres 
spesielt. Kopiering og postut-
sendelser eksisterer nesten ikke 
lenger.
 
Utdatert datautstyr og annet 
spesialavfall blir levert til egne 
depoter for spesialavfall.
 
LOKALER
Sekretariatet holder til i leide 
lokaler i Akersgata 28 i Oslo. 
Fire av de ansatte deler kontor 
med andre, de øvrige har egne 
kontorer. Det er to møterom og 
eget kjøkken med spiseplass for 
alle ansatte.
 
ØKONOMI
Slik regnes overskuddsandelen 
fra Norsk Tipping ut, jfr. pen-
gespillovens §10: Etter at gras-
rotandelen regnes ut fra Norsk 
Tippings brutto omsetning, 
og premier og administrasjon 
av Norsk Tipping trekkes fra, 
regnes overskuddsandelen til 
helse- og rehabiliteringsformål 
ut med 6,4 prosent. Inntektene 
utbetales etterskuddsvis for 
det foregående året og det ble 

i lovforarbeidene bestemt at 
det hver januar skal utbetales 
et forskudd til ExtraStiftelsen. 
Inntektene fra Norsk Tipping i 
2018 utgjorde 302 millioner kro-
ner. Dette er det største beløpet 
noen gang mottatt til viderefor-
deling til stiftelsens formål.
 
Regnskapet for 2018 ble av-
sluttet med totale inntekter 
på 301.783.124 kroner (2017: 
293.152.288 kroner), bevilg-
ninger på 279.490.880 kroner 
(2017: 264.634.929 kroner), 
kostnader på 22.632.831 kroner 
(2017: 22.905.921 kroner), og et 
resultat på 10.700.244 kroner 
etter tilbakeførte midler (2017: 
16.235.894 kroner).
 
Stiftelsens midler fikk en negativ 
avkastning på -821.409 kro-
ner (2017: 15.048.586 kroner). 
Budsjettet var på 4,3 millioner 
kroner. En svært turbulent høst 
i 2018 for aksje- og rentemar-
kedene ga negative utslag.  I 
januar og februar 2019 ble hele 
denne tilbakegangen tatt igjen, 
slik at plasseringene holder seg 
på nivået fra før korreksjonen i 
2018. Ved utgangen av februar 
2019 er beholdningens verdi på 
ca 194 millioner kroner, opp ca 
5 millioner fra tilsvarende tids-
punkt i 2018.
 
Resultatet i 2018 ble cirka 1 
million kroner lavere enn bud-
sjettert, og endte på 10,7 millio-
ner kroner. Dette skyldes lavere 
driftskostnader og noen flere 
tilbakeførte midler fra prosjek-
tene enn budsjettert.

BEVILGNING TIL PROSJEKTER
Det ble bevilget 279.490.880 
kroner til organisasjonene i de 
ordinære søknadsrundene i 
2018 (2017: 264.634.929 kro-
ner). Det innebar at ExtraStif-
telsen hadde en utdeling i 2018 
som var høyere enn for det 
foregående året. Aldri tidligere 
har stiftelsen delt ut flere midler 
og til flere prosjekter!
 
11,0 millioner kroner ble tilba-
keført fra organisasjonene som 
følge av avbrutte prosjekter fra 
alle tre ordningene, herunder 
dobbeltfinansiering innenfor 
forskningsområdet. I 2017 var 
dette tallet på 10,6 millioner 
kroner.  Avsetningen til sikker-
het for flerårige prosjekter er på 
til sammen 152,7 millioner kro-
ner for prosjekter som avsluttes 
i 2019 og 2020.

SEKRETARIAT, ORGANISASJON 
OG UTVALG
Driftskostnadene for sekretariat, 
organisasjon og utvalg beløper 
seg i regnskapet til 22.632.831 
kroner (2017: 22.905.921 kro-
ner). Dette er godt innenfor 
budsjettrammene på 24,9 
millioner kroner. Det har vært 
fokus på å redusere kostnader i 
sekretariatet. Ny utvalgsstruktur 
og omlegging av kommunika-
sjonsarbeidet har også vært 
mindre kostnadsintensivt enn 
først antatt. Dette er noen av 
årsakene til de reduserte kost-
nadene.
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KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonsarbeidet i 2018 
fortsatte mot samme mål som 
året før, med økt synlighet i 
ulike kanaler, og flere arrange-
menter. Det overordnede målet 
med stiftelsens kommunika-
sjonsarbeid er økt kjennskap 
til stiftelsens arbeid, samt godt 
omdømme, for å bidra til å be-
vare inntektene. Samtlige aktivi-
teter rettes inn mot at ExtraStif-
telsen skal være en drivkraft og 
en læringsarena. 

9. mars fylte stiftelsen 25 år, noe 
som satte preg på vårmånedene 
med to ulike arrangementer. 

Etter sommeren ble kommuni-

kasjonsarbeidet noe preget av 
redusert bemanning, da politisk 
rådgiver sa opp sin stilling og 
hadde siste arbeidsdag i slutten 
av oktober. Ny rådgiver er på 
plass fra 2. januar 2019. 

OMDØMME
Økt kjennskap og omdømme er 
viktig for stiftelsen, og er et ho-
vedmål for kommunikasjonsar-
beidet. Fordi stiftelsen er avhen-
gig av politisk velvilje for å motta 
tippemidler er det avgjørende at 
både politiske miljøer og fagmi-
ljøer kjenner til stiftelsen, men 
dette vil styrkes dersom den 
generelle befolkningen også 
kjenner til – og har kunnskap 

om – stiftelsens virke. Stiftelsen 
skal være en åpen og etterrette-
lig aktør, som gir innsyn i både 
søknads- og tildelingsprosesse-
ne og i sekretariatets arbeid for 
øvrig. Samtidig er det viktig å 
drive proaktivt arbeid for å gjøre 
stiftelsens arbeid kjent. 

KJENNSKAP
For å bedre kunne målrette om-
dømmearbeidet fikk ExtraStiftel-
sen i 2017 for første gang gjen-
nomført en kjennskapsanalyse, 
som ble laget av Respons Ana-
lyse. Analysen viste at stiftelsen 
er lite kjent i allmennheten, og 
at svært få kjenner til stiftelsens 
virke. Det avdekkes også at det 

Stiftelsens 25-årsjubileum preget kommunika-
sjonsarbeidet det første halvåret. I forbindelse 
med jubileet ble det også for første gang gitt ut 
en analyse av bevilgninger og samfunnsnytte. 
Denne skal framover gis ut årlig. 
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Tusen respondenter ble spurt om hva de forbinder med ExtraStiftelsen. 
Svarene viser at det er få som kjenner til stiftelsen. 

er svært få som kjenner til at 
Norsk Tippings overskudd går  
til helseformål. 

Respons Analyse har gjen-
nomført en ny undersøkelse 
for 2018, som i stor grad viser 
den samme tendensen. Det er 
fortsatt få som kjenner til stif-
telsens virke, eller som kjenner 
til at deler av Norsk Tippings 
overskudd går til helseformål. I 
tillegg er det særlig to tendenser 
som peker seg ut i analysen. 
Den første er at det er en sig-
nifikant økning i personer som 
forbinder ExtraStiftelsen med 
Coop Extra. Dette henger trolig 
sammen med en betydelig nye-
tablering av Coop Extra-butikker 
i 2018 (omtrent hundre nye 
butikker rundt om i landet), med 
tilhørende markedsføring. Den 
andre tendensen er at kjenn-
skapen til stiftelsen er særlig 
stor i Nord-Norge. I 2018 har 

stiftelsen vært på flere besøk 
i Nord-Norge, inkludert både 
prosjektbesøk, overraskelsesbe-
søk og med gjennomføring av 
et arrangement. Samtlige fikk 
god pressedekning. Dette betyr 
trolig at stiftelsens målrettede 
kommunikasjonsarbeid for å 
øke kjennskapen har effekt, og 
at det, ved ytterligere innsats, 
vil være mulig å øke kjennska-
pen videre. Dette vil bli et særlig 
satsningsområde i 2019.

NAVNESKIFTE
I strategien for 2016-2018 ble 
det vedtatt at det skulle utredes 
et eventuelt navneskifte på stif-
telsen. Dette arbeidet ble star-
tet sommeren 2016 og Brand 
Valley, som har laget stiftelsens 
grafiske profil, ledet prosessen.
I styremøte desember 2017 
ble det vedtatt at sekretaria-
tet skulle fortsette prosessen 
med et mulig navneskifte, blant 

annet ved å innhente ytterligere 
informasjon fra en rekke aktø-
rer. Dette arbeidet ble påbe-
gynt umiddelbart, og fortsatte 
vinteren 2018. Målet var at et 
eventuelt navneskifte til Helse-
stiftelsen skulle behandles av 
årsmøtet 2018. Utover våren ble 
det klart at det ikke var tilstrek-
kelig oppslutning rundt navnet 
blant medlemsorganisasjonene, 
og styret vedtok i et ekstraor-
dinært styremøte å utsette sak 
om navneskifte til 2019.

På årsmøtet ble det vedtatt at 
det innen årsmøtet 2019 skal 
gjøres et arbeid i samarbeid 
med medlemsorganisasjone-
ne med sikte på å finne et nytt 
navn for stiftelsen. Årsmøte-
vedtaket ble fulgt opp av styret 
med et vedtak om å nedsette 
en arbeidsgruppe bestående av 
medlemmer fra totalt syv orga-
nisasjoner (Norges Handikap-
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forbund, Unge Funksjonshem-
mede, Norges Blindeforbund, 
Funksjonshemmedes Felles-
organisasjon, Kreftforeningen, 
Rådet for psykisk helse og Norsk 
Folkehjelp), for å følge opp 
årsmøtets vedtak. Gruppen har 
hatt totalt tre møter, inkludert 
en kreativ prosess, for å finne et 
nytt navn til stiftelsen. Gjennom 
prosessen kom det over hundre 
forslag/innspill, som gjennom 
utvidet analysearbeid har resul-
tert i et konkret navneforslag, 
som er Stiftelsen Dam.

Styret behandlet forslag om 
navneendring i sitt møte 12. 
februar 2019.

KOMMUNIKASJON MED  
MEDLEMSORGANISASJONENE
Kommunikasjonsforum
Det ble avholdt ett møte i kom-
munikasjonsforum i 2018, der 
temaet var merkevarebygging 
og omdømme. Kommunika-
sjonsforumet er etablert for 
ansatte i kommunikasjons-, 
informasjons- og markedsav-
delingene i medlemsorganisa-
sjonene til stiftelsen. Dette ble 
etablert våren 2017 med spora-
diske møter og dialog via sosiale 
medier. Kommunikasjonsforu-
met har potensiale for videreut-
vikling med hyppigere møter og 
mer dialog i sosiale kanaler. Mot 
slutten av 2018 kom det flere 

innspill på temaer og ønsker om 
flere møter i 2019, fra flere ulike 
organisasjoner. 

I forbindelse med prosjektkoor-
dinatormøtene i mars og sep-
tember ble også arbeidet Extra-
Stiftelsen gjennomfører innen 
kommunikasjon presentert.

Prosjektprofilering
I 2018 har sekretariatet bidratt 
til å profilere hundre ulike pro-
sjekter, gjennom prosjektbesøk 
eller deltakelse på lanseringer/
arrangementer, både i stiftel-
sens og andres regi. Prosjekt-
profilering er en av de viktigste 
oppgavene for å øke synlighe-

I 2018 har sekretariatet besøkt eller på andre måter profilert 
over hundre prosjekter. Dette er en svært viktig måte å øke 
kjennskapen til stiftelsen på. 
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ExtraStiftelsens 25-årsjubileum ble feiret 
med både bursdagsfrokost, jublieums- 
seminar og festmiddag. Til sistnevnte  
sendte blant annet statsminister  
Erna Solberg en videohilsen. 

ten av stiftelsen, og disse skjer 
i nær dialog med organisasjo-
nene. Det er et uttalt mål at 
stiftelsen skal forsøke å besøke/
profilere minimum ett prosjekt 
i hver medlemsorganisasjon 
hvert år. I 2018 fikk totalt 22 
(av 36) medlemsorganisasjoner 
profilert et prosjekt gjennom 
stiftelsen (totalt 74 prosjekter). 
Både prosjektbesøk og invitasjo-
ner til konferanser og seminarer 
gjøres i samarbeid med med-
lemsorganisasjonene. 

ARRANGEMENTER
ExtraStiftelsen gjennomførte 
en rekke arrangementer i 2018, 
både i og utenfor Oslo. I løpet 
av høsten 2018 ble det også 
gjennomført en analyse av 
stiftelsens største arrangement 
gjennom året, LEV VEL-konfe-
ransen, som førte til et forsøk 

med flere mindre konferanser 
ble startet i 2018 (se kapittel 
5.3.3). 

Stiftelsens arrangementer blir i 
stor grad tatt godt imot, og er et 
viktig bidrag til å øke synlighe-
ten og kjennskapen til stiftelsen 
i flere ulike miljøer. Målet for 
alle arrangementene stiftelsen 
har er å gjøre arbeidet til stiftel-
sen bedre kjent, primært ved å 
koble akademiske/helsefaglige 
innledninger med prosjektene. 
Arrangementene skal også være 
en læringsarena.

Frokostmøte Stavanger
Årets første arrangement ble 
avholdt i Stavanger, der fokuset 
var eldreomsorg. Frokostsemi-
naret ble avholdt i Sanitetskvin-
nenes hus, med godt oppmøte. 
Temaet for seminaret var eldre 

og frivillighet. Fire organisa-
sjoner presenterte sine lokale 
prosjekter, Varaordfører Bjørg 
Tysdal Moe (KrF) åpnet semina-
ret. ExtraStiftelsen fortalte om 
søknadsordningene. 

Bursdagsfrokost
9. mars 2018 fylte ExtraStiftel-
sen 25 år, og i den forbindelse 
ble det arrangert en bursdags-
frokost på Kulturhuset i Oslo. 
Seminaret var en hyllest til hva 
stiftelsen og organisasjonene 
har fått til de årene den har 
eksistert. På seminaret fortalte 
tidligere generalsekretær An-
ne-Kari Holm om tilblivelsen av 
stiftelsen, mens fagrådgiver Ida 
Svege fortalte om hvordan søk-
nader i stiftelsen vurderes. Tre 
prosjektledere, som represen-
terer ulike deler av stiftelsens 
virke, fortalte om sine prosjek-
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Både LEV VEL og frokostseminaret under  
Arendalsuka hadde eldreomsorg og frivillighet 
som tema. 

ter og betydningen av disse 
for sine fagfelt. Norsk Tipping 
fortalte om hvordan spill i Norge 
er ensbetydende med bidrag til 
frivilligheten. Generalsekretær 
Hans Christian Lillehagen av-
sluttet seminaret med visjoner 
for stiftelsen de neste 25 årene. 
Arrangementet var fulltegnet og 
det ble en uformell og fin mar-
kering av stiftelsens første 25 
leveår. 

LEV VEL
Lev Vel ble arrangert for femte 
gang i 2018, og hadde denne 
gangen temaet eldreomsorg. 
Konferansen fikk navnet #he-
lelivet, og hadde 137 betalende 
deltakere. Programmet var en 
kombinasjon av akademiske 
foredrag, underholdning og 
nære personlig historier fra 
ExtraStiftelsens prosjekter, samt 
at statssekretær Line Miriam 
Sandberg åpnet seminaret. Lev 
Vel ble i 2018 arrangert på Sen-
tralen i Oslo. Tilbakemeldingene 
fra publikum var gode, men 
gjennom de fem årene konfe-

ransen har blitt arrangert har 
det stadig blitt færre publikum-
mere. Det var derfor et behov 
for å evaluere konferansen, og 
eventuelt se på andre måter å 
nå ut til publikum på. 

Høsten 2018 ble det foretatt 
en analyse av de fem avholdte 
konferansene. Konklusjonen 
er klar: Det ble brukt betydelig 
mindre midler på å avholde 
konferansen i 2017 og 2018 enn 
i de første årene, samtidig som 
publikumstallet har dalt. Man 
står derfor igjen med to mulige 
alternativer: Legge mye penger 
i eksterne innledere/underhol-
dere, med mulig høyere antall 
publikum, eller fortsatt lavere 
kostnader, men med en litt 
annen innretning. Stiftelsen øn-
sker å legge til rette for læring 
og informasjon, uten at kostna-
dene skal være for høye. Det ble 
derfor avgjort at stiftelsen skal 
gjøre en forsøksordning i 2019 
med å dele opp konferansen i 
fem mindre arrangementer, og 
heller legge disse til fem ulike 

byer rundt om i landet, for på 
den måten å nå ut til et nytt 
publikum, uten å øke kostnade-
ne (se også kapittel 5.3.7). 

Jubileumsseminar  
og festmiddag
Årsmøtet for 2018 ble arrangert 
på Gamle Museet med påføl-
gende jubileumsseminar og 
festmiddag, i forbindelse med 
ExtraStiftelsens 25-årsjubileum. 
Jubileumsseminaret ble en 
videreføring av bursdagsfrokos-
ten 9. mars, men denne gangen 
særlig rettet inn mot stiftelsens 
36 medlemsorganisasjoner. 
Seminaret ble ledet av Lottelise 
Folge, som startet med å lede 
en «sofaprat» med tidligere og 
nåværende generalsekretærer, 
Anne-Kari Holm og Hans Chris-
tian Lillehagen, der ExtraStiftel-
sens historie var tema. Deretter 
fortalte fagrådgiver Ida Svege og 
ledende fagsjef Jan-Ole Hes-
selberg om samfunnsbidraget 
i stiftelsens ordninger. Norsk 
Tipping og fire organisasjoner 
bidro også med innlegg. 



42     EXTRASTIFTELSENS ÅRSMØTE 2019

Etter jubileumsseminaret ble 
det arrangert en festmiddag, 
der over hundre inviterte gjester 
deltok. Generalsekretær i Di-
abetesforbundet, Bjørnar All-
got, var konferansier og under 
middagen var det taler fra blant 
annet statssekretær i Kultur-
departementet, Jan-Christian 
Kolstø, tidligere generalsekretær 
i Norges Blindeforbund, Gunnar 
Haugsveen, generalsekretær i 
Norsk Revmatikerforbund, Tone 
Granaas og generalsekretær i 
Norske Kvinners Sanitetsfore-
ning, Grete Herlofson. Stiftelsen 
mottok også videohilsener fra 
en rekke partiledere, inkludert 
statsminister Erna Solberg. 
DJ-kollektivet Oh Mama! Crew 
og slampoet Evelyn Rasmussen 
Osazuwa underholdt. 

Seminar under Arendalsuka
Arendalsuka er en norsk politisk 

festival som arrangeres i Aren-
dal hver sommer. I 2018 hadde 
ExtraStiftelsen for andre gang 
et arrangement her. Temaet var 
eldre og frivillighet, og var en 
videreføring av temaet på Lev 
Vel. Arrangementet var et sam-
arbeid mellom stiftelsen, Mental 
Helse og Nasjonalforeningen 
for folkehelsen. Det er tøff 
konkurranse om oppmerksom-
heten under Arendalsuka, men 
stiftelsens arrangement hadde 
godt oppmøte. Arrangementet 
ble gjennomført på Tyholmen 
Frivillighetssentral, som var en 
betydelig rimeligere arena enn 
andre etablerte arenaer på 
Arendalsuka. Det er en viktig 
ramme for stiftelsen. På semina-
ret var det to innledninger med 
brukernære perspektiver, samt 
en politisk debatt der eldremi-
nister Åse Michaelsen debatter-
te med KrFs Rebekka Ljosland, 

SVs Karin Andersen og Aps Rina 
Mariann Hansen. Debatten ble 
ledet av Oddvar Stenstrøm. 

Forskningsseminar 
Forskningsseminaret ble arran-
gert for tredje gang den 24. ok-
tober 2018 på Vitensenteret til 
Kreftforeningen. Temaet denne 
gangen var brukermedvirkning 
i prioritering av helseforskning. 
Seminaret ble svært populært, 
og var fulltegnet etter kort tid. 
Redaktør i Forskning.no Nina 
Kristensen ledet seminaret. 
Innledere var Toto Anne Gron-
lund, rådgiver i britiske James 
Lind Alliance, Gro E. M. Helge-
sen, spesialrådgiver i Norges 
forskningsråd, Trine Rydland, 
brukerrepresentant i NRFs 
Behovsidentifisert forskning om 
CFS/ME, Hjørdis Møller Sand-
borg, fagdirektør i Helse- og 
omsorgsdepartementet, Kristian 

Forskningsseminaret ble arrangert i oktober,  
men var fulltegnet flere måneder i forkant. 
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Gundersen, professor ved insti-
tutt for biovitenskap/Universite-
tet i Oslo, Gro Jamtvedt, dekan 
ved OsloMet, fagrådgiver Ida 
Svege og ledende fagsjef Jan-Ole 
Hesselberg i ExtraStiftelsen. 

LEV VEL-seminar i Bodø
Etter analysen av Lev Vel som 
ble gjennomført tidligere på 
høsten ble det besluttet å 
arrangere Lev Vel som en se-
minarrekke i fem ulike byer. 
21. november 2018 gikk start-
skuddet for seminarrekken, og 
temaet denne gangen er folke-
helse med ulike innfallsvinkler. 
På seminaret i Bodø var det 
psykisk helse i et folkehelseper-
spektiv som var fokus. I tillegg 
til at ExtraStiftelsen fortalte om 
sine ordninger deltok tre orga-
nisasjoner med sine prosjekter, 
i tillegg til Folkehelsealliansen 
Nordland. Sosiale medier-profil 
Une Cecilie Oksvold deltok med 
sin personlige historie om angst. 
Ordfører Ida Marie Pinnerød 
(Ap) åpnet seminaret. Semi-

narrekken vil bli evaluert våren 
2019.

Frivillighetens dag/ 
Helseprisen
ExtraStiftelsen var medarrangør 
av Frivillighetens dag, sammen 
med Frivillighet Norge, den 
5. desember 2018 på DogA i 
Oslo, der Helseprisen var en 
av fire priser som ble delt ut 
på scenen. Det er tredje gang 
Helseprisen ble delt ut. Vinne-
ren av Helseprisen får et diplom 
og en pengepremie på 50.000 
kroner. Prisen gis til et prosjekt 
i regi av en frivillig helseorgani-
sasjon. Prosjektet som vinner 
må avsluttes det året prisen gis 
ut. Organisasjonene kan selv 
nominere prosjekter. 15 av de 
nominerte blir plukket ut av 
sekretariatet, før en jury avgjør 
hvilket prosjekt som vinner.

Arrangementet 5. desember 
var en kombinasjon av faglige 
seminarer og prisutdeling, der 
ExtraStiftelsen delte ut Helse-

prisen. I 2018 var det prosjektet 
«Fengslet og forlatt» i regi av 
Rådet for psykisk helse, som 
vant prisen. Det var en stor 
ære at stortingspresident Tone 
Wilhelmsen Trøen (H) delte ut 
Helseprisen. 

ExtraStiftelsen hadde også en 
egen fagsesjon med temaet 
folkehelse, der målet var inspi-
rasjon til nye søknader, samt et 
minikurs i hvordan man  søker 
midler fra stiftelsen. Fire pro-
sjektledere fortalte om sine 
prosjekter, og ExtraStiftelsen 
fortalte om sine ordninger. 
Arrangementet hadde en fin 
ramme, der ExtraStiftelsens 
prosjekter og ordninger får god 
synlighet, som en viktig del av 
frivilligheten. Frivillighet Norges 
evaluering viser at ExtraStiftel-
sens fagseminar var det mest 
populære av totalt seks semina-
rer – og også det best besøkte. 
Det planlegges å videreføre 
samarbeidet også i 2019.

Helseprisen 2018 gikk til 
prosjektet Fengslet og forlatt 
i regi av Rådet for psykisk 
helse. Prisen ble delt ut av 
stortingspresident Tone  
Wilhelmsen Trøen.
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NETTSIDER
Den største kanalen for kommu-
nikasjon for ExtraStiftelsen er 
nettsiden www.extrastiftelsen.
no.

Noen nøkkeltall:
• 10 prosent økning i trafikk 
(antall sidevisninger) fra 284.750 
i 2017 til 313.326 i 2018. 
• 30 prosent økning i antall 
besøkende fra 68.520 personer i 
2017 til 88.982 brukere i 2018.
• 19,5 prosent økning i antall 
økter (det vil si hvor ofte folk 
besøker nettsidene) fra 121.978 
i 2018 til 145.788 i 2018.

Den mest besøkte siden er 
www.extrastiftelsen.no/sok 
som beskriver søkeprosessen, 
men som i de foregående tre 
årene er det en økende ten-
dens til interesse rundt nyheter 
fra stiftelsen og prosjektsaker. 

Særlig stor interesse er det for 
saker i forbindelse med tildelin-
gene. Dette betyr at stiftelsen 
lykkes i å skape oppmerksom-
het rundt kjernevirksomheten, 
og at publikum finner innholdet 
på siden relevant. Dette gjelder 
i særlig grad etter at det nye 
prosjektbiblioteket ble lansert 
høsten 2017. Dette har gitt et 
godt bidrag til den økte trafik-
ken på nettsidene, og har også 
bidratt til at ExtraStiftelsen er 
langt mer synlig på søkemotorer 
som Google. 

SOSIALE MEDIER
ExtraStiftelsens tilstedeværelse 
på sosiale medier er svært viktig 
for stiftelsens synlighet. Primært 
profilerer stiftelsen produksjon 
av egne artikler om prosjekter 
og arrangementer, eller nyhe-
ter fra stiftelsen. Facebook er 
stiftelsens viktigste profilerings-

kanal i sosiale medier, men man 
benytter også Instagram og 
Twitter. 

Ved utgangen av 2018 hadde 
ExtraStiftelsen totalt 12.023 
følgere i sosiale medier, som var 
en økning på 24,7 prosent fra 
året før. Disse fordelte seg slik: 
• Twitter: 2.643 (93 nye følgere)
• Facebook: 8.036 (967 nye  
følgere)
• Instagram: 1.344 (281 nye 
følgere)

Facebook er Norges største 
mediekanal, og er derfor blitt 
en prioritet for stiftelsens kom-
munikasjonsarbeid. Det brukes 
også midler på betalte innlegg 
på Facebook, noe som har vært 
viktig for å nå ut med stiftelsens 
budskap til relevante aktører, og 
å sørge for at stiftelsens side får 
flere følgere.

 Aktivitet på Facebook, Twitter og Instagram i 2018. Kilde: Sprout
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 Engasjement på Facebook, Twitter og Instagram i 2018. Kilde: Sprout

PRESSE
Våren 2017 ble det laget en ny 
kommunikasjonsstrategi for stif-
telsen, der det blant annet ble 
laget måltall for antall presse-
oppslag. Målet som ble satt for 
2017 og 2018 var at stiftelsen 
skulle ha et snitt på 430 pres-
seoppslag i året, som tilsvarer 
en økning på 15 prosent fra de 
foregående tre år.

Mens presseinnsalgene i 2017 
økte noe, sank de i 2018. To-
talt ble stiftelsen omtalt i 405 
artikler i 2018, ifølge analyse-
byrået Retriever. Det er viktig å 
understreke at denne listen ikke 
er utfyllende, da blant annet 

Dagens Næringsliv ikke har av-
tale med Retriever, og dermed 
ikke telles med  i analysen. Det 
er også verdt å merke seg at det 
ikke var noen presseoppslag om 
stiftelsen med negative fortegn i 
2018. Primært er pressearbeidet 
i stiftelsen proaktiv, ikke reak-
tivt.

Omtalen av stiftelsen har i 2018 
i hovedsak vært presseoppslag 
om prosjekter som stiftelsen 
støtter, og det ble også gjort en 
del aktivt pressearbeid for å øke 
denne omtalen, som til en viss 
grad lykkes – særlig i lokalaviser 
gjennom sommermånedene. 
Det gjøres også aktive presse-

innsalg i forbindelse med stiftel-
sens tildelinger, arrangementer 
og prosjektbesøk rundt om i 
landet.

I juni var hele sekretariatet på 
«overraskelsesturné» til nye 
prosjekter som får midler. 
Denne turnéen fikk stor opp-
merksomhet i mange lokalme-
dier, særlig i Nord-Norge. Det 
har også vært gjennomført slike 
overraskelsesbesøk i forbindel-
se med forskningstildelingen i 
oktober 2018, og helsetildelin-
gen i desember 2018. Begge 
disse fikk noe presseoppmerk-
somhet.
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I løpet av året har også stiftel-
sens generalsekretær hatt flere 
debattinnlegg og kronikker på 
trykk i blant annet Dagens Næ-
ringsliv og en rekke lokalaviser. 
Blant kronikkene vil vi fremheve  
et innlegg i Dagens Næringsliv 
med tittelen «Norge sier nei til 

utenlandske spill – Oljefondet 
investerer i de samme selskape-
ne», som stiftelsen tok initiativ 
til sammen med Norges Idretts-
forbund, Landsrådet for Norges 
barne- og ungdomsorganisasjo-
ner, Norsk Musikkråd og Norges 
Røde Kors. 

Pressearbeidet har stor verdi 
for stiftelsens strategiske mål 
om å bli mer synlig, og som et 
bidrag til å bevare og styrke 
inntektene.

 Pressedekning i 2018. Kilde: Retriever
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POLITISK KOMMUNIKASJON
ExtraStiftelsen mottar 6,4 pro-
sent av overskuddet til Norsk 
Tipping, som en del av tippenøk-
kelen. Det er Stortinget som av-
gjør fordelingen i tippenøkkelen, 
og stiftelsen er derfor avhengig 
av politisk velvilje for å bevare 
og styrke inntektene. 

Et av de viktigste politiske må-
lene er å sørge for at stiftelsens 
virksomhet blir beskrevet i både 
partiprogrammene og statsbud-
sjettet, og at stiftelsens arbeid 
er kjent for sentrale politikere. 
ExtraStiftelsen deltok på muntlig 
høring i helse- og omsorgskomi-
teen på Stortinget i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2018. 
Stiftelsen fikk avslag på søknad 
om høring i familie- og kultur-
komiteen, men sendte skriftlig 

innspill til komiteen. Der ble det 
også understreket at stiftelsen 
er skuffet over å ikke få mulig-
heten til å delta på den muntlige 
høringen. 

På slutten av 2017 skrev ExtraS-
tiftelsen et brev til statsråd Bent 
Høie hvor han ble anmodet om 
å invitere de største giverne til 
forskning innen helsefeltet i 
Norge. Den 3. mars 2018 inviter-
te han til et møte hvor de stør-
ste stiftelsene og organisasjoner 
som selv deler ut midler til slik 
forskning kom. Det ble besluttet 
at Helse Omsorg21-rådet skulle 
følge opp saken, og 14. septem-
ber inviterte leder av rådet Ca-
milla Stoltenberg til oppfølgings-
møte med de samme aktørene. 

ExtraStiftelsen sendte inn hø-

ringsinnspill til den kommende 
folkehelsemeldingen som er 
varslet lagt fram våren 2019. 
Hovedbudskapet var at det 
frivillige folkehelsearbeidet må 
styrkes og at spilleavhengighet 
er en økende folkehelseutfor-
dring i samfunnet.

I januar 2018 ble det lagt fram 
et representantforslag om en 
mer ansvarlig spillpolitikk fra 
representantene Anette Trette-
bergstuen (Ap) og Geir Jørgen 
Bekkevold. Stiftelsen leverte 
skriftlig høringssvar på dette i 
forbindelse med behandlingen 
i familie- og kulturkomiteen. 
Hovedbudskapet var at stiftel-
sen er opptatt av en ansvarlig 
spillpolitikk, og at forslagene 
vil kunne bidra til å bevare og 
styrke enerettsmodellen. Stif-

Daværende leder av helse- og 
omsorgskomiteen på Stor-
tinget, Olaug Bollestad (KrF) 
var med stiftelsen på pro-
sjektbesøk i Stavanger. Her 
sammen med prosjektleder 
Silje Marie Strandberg (Men-
tal Helse) og generalsekretær 
Hans Christian Lillehagen.
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telsen la særlig vekt på å støtte 
forslaget om å trekke Statens 
pensjonsfond utland (SPU) ut av 
pengespillselskaper, noe som 
også har blitt diskutert i møter 
med partiene Ap, SV, Sp, KrF og 
Høyre. Representantforslaget 
ble behandlet i Stortinget i mai, 
og det ble da vedtatt at «Stor-
tinget ber regjeringen utrede 
grunnlaget for å trekke Statens 
pensjonsfond utland (SPU) ut av 
pengespillselskaper med sikte 
på en vurdering i forbindelse 
med den årlige forvaltningsmel-
dingen om fondet».

I mai deltok stiftelsen også på 
høring i finanskomiteen om 
forvaltningen av SPU. Stiftel-
sens hovedbudskap var igjen at 
investeringene i spillselskaper 
er uetiske og at SPU må trekke 
sine investeringer ut av disse.  
Det ble også sendt høringsinn-
spill til Lotteri- og stiftelsestil-
synet vedrørende forslag til 
endringer i bingoregelverket. 
Hovedbudskapet var også her 
at Norge må ha en ansvarlig 

spillpolitikk, som tar hensyn 
til sårbare spillere og at ene-
rettsmodellen må styrkes for å 
kanalisere spillere inn i spill som 
har en ansvarlig ramme. Stiftel-
sen understreket også at det er 
viktig å sørge for at overskuddet 
fra spill går til gode formål. 

ExtraStiftelsen var til stede på 
Arendalsuka, som er en viktig 
arena for nettverksbygging og 
synlighet. Her hadde stiftelsen 
også et eget arrangement om 
eldreomsorg og frivillighet. For 
mer informasjon se punkt 5.3.5.
Som et ledd i å formidle sam-
funnsverdien av prosjektene 
ExtraStiftelsen støtter, har 
stiftelsen invitert en rekke po-
litikere med på prosjektbesøk. 
Dette er ofte en fin anledning til 
å knytte kontakter med beslut-
ningstakere og visualisere hva 
midlene går til. I løpet av året 
har blant annet fungerende 
leder i KrF Olaug Bollestad og 
frivillighetsbyråd i Oslo Rina 
Mariann Hansen (Ap) blitt med 
på prosjektbesøk, mens flere 

politikere har deltatt på stiftel-
sens arrangementer (se egne 
punkt om disse.)

I løpet av året har også stiftel-
sen gjennomført møter med 
flere politikere for å fortelle om 
stiftelsens ordninger. Det har 
vært gjennomført følgende mø-
ter med politikere:
Høyre: Møte med familie- og 
kulturfraksjonen, og politisk 
ledelse i Helse- og omsorgsde-
partementet.
Fremskrittspartiet: Møter med 
statssekretærer i helse- og om-
sorgskomiteen.
Arbeiderpartiet: Møter med 
familie- og kulturfraksjonen 
sammen med finansfraksjonen, 
helse- og omsorgsfraksjonen.
SV: Møter med representant i 
familie- og kulturkomiteen og 
representant i helse- og om-
sorgskomiteen.

Det er forøvrig blitt gjennomført 
en rekke møter med rådgiverap-
paratet på Stortinget.




