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Strategi	for	gavefinansiering	
	

Bakgrunn	

I	møte	13.	 september	2016	diskuterte	 styret	 strategi	 for	 gavefinansiering	 for	Frambu,	

basert	 på	 et	 innspillsnotat	 fra	 Frambus	 administrasjon.	 Innspillsnotatet	 tok	

utgangspunkt	 i	 Frambus	 strategi	 2016–2019,	 som	 slår	 fast	 at	 styret	 skal	 følge	 opp	

«alternative	 oppdrag,	 inntektskilder	 og	 fremtidssatsinger»,	 og	 i	 forbindelse	med	 dette	

utrede	både	offentlige	og	private	finansieringskilder.			

	

Vurdering		

Styret	 stilte	 seg	positivt	 til	 forslaget	 og	 ba	 Frambu	utforme	 en	 strategi	 til	 neste	møte,	

basert	på	innspillene	som	kom	i	styremøtet.	Styret	la	i	diskusjonen	til	grunn	at	en	viktig	

driver	 for	 en	 strategi	 for	 gavefinansiering	 vil	 å	 skaffe	 midler	 til	 tiltak	 som	 øker	

tilfredsheten	 hos	 brukerne,	 og	 at	 disse	 tiltakene	 skilles	 tydelig	 fra	 oppgavene	 som	

gjennom	 forskriften	 er	 definert	 som	 primæraktiviteter,	 og	 som	 Frambu	 får	 et	 årlig	

tilskudd	 fra	Helse-	 og	 omsorgsdepartementet	 til.	 Eksempler	 er	 på	 aktuelle	 områder	 å	

søke	gavefinansieringsmidler	på	grunnlag	av,	er	 forskning	og	oppgradering	av	bygg	og	

utendørsanlegg	på	senteret.		

	

Forslag	til	vedtak	

Styret	godkjenner	Strategi	for	gavefinansiering	for	Stiftelsen	Frambu	2017-2019.		
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Innledning	

Hensikten	 med	 en	 strategi	 for	 gavefinansiering	 for	 Frambu	 2017	 –	 2019	 er	 å	 øke	

andelen	 gavefinansiering	 i	 Frambus	 økonomi.	 Den	 videre	 forankring	 knyttes	 til	 at	

oppgradering	 av	 Frambu	 for	 framtidig	 bruk	 er	 en	 av	 tre	 hovedstrategier	 i	 Frambus	

strategi	2016-2019.	I	strategiplanens	beskrivelse	av	dette	punktet	står	det	at	styret	skal	

følge	 opp	 «alternative	 oppdrag,	 inntektskilder	 og	 fremtidssatsinger»,	 og	 i	 forbindelse	

med	dette	utrede	både	offentlige	og	private	finansieringskilder.			

	

Det	finnes	flere	muligheter	på	dette	området.	Én	er	å	drive	målrettet	arbeid	mot	tyngre	

finansiører	 (bedrifter,	 stiftelser	 og	 enkeltpersoner).	 Dette	 forutsetter	 interessante	

prosjekter	og	god	dialog	med	finansiørene.	Det	vil	derfor	være	viktig	å	utvikle	konkrete	

prosjekter	 som	 støtter	 opp	 under	 Frambus	 formål,	 særlig	 utenfor	 de	 oppgavene	 som	

klart	er	definert	i	forskriften.	Det	vil	også	være	viktig	å	etablere	og	vedlikeholde	nettverk	

der	finansiørene	inngår.		

	

En	annen	interessant	mulighet,	som	vi	blant	annet	finner	på	Ågrenska,	er	å	etablere	en	

venneforening.	Ågrenska	Vänskapsföreningen	 arbeider	 gjennom	 egen	 virksomhet	 for	 å	

tilføre	Ågrenska	økonomiske	ressurser,	og	hadde	i	2014	og	2015	inntekter	på	hhv	1,7	og		

3,3	millioner	SEK.		

	

En	tredje	vei	å	gå	er	å	gjennomføre	arrangementer	som	har	til	formål	å	samle	inn	penger	

til	et	bestemt	formål.	Innenfor	trening	og	friluftsliv	har	Frambu	gode	forutsetninger	for	å	

kunne	gjøre	dette.		

Gavefinansiering	på	Frambu	

I	noe	omfang	har	Frambu	fram	til	nå	nytt	godt	av	gavemidler	fra	ulike	kilder.	De	senere	

årene	har	 for	eksempel	Olav	Thon-stiftelsen	bidratt	med	1,45	millioner	blant	annet	 til	

oppgradering	 av	 senterets	 utearealer.	 Disse	 midlene	 har	 kommet	 inn	 etter	 målrettet	

innsats	fra	Frambus	side.		

	



Tallene	for	de	fire	siste	årene	er	slik:		

	

2012	 2013	 2014	 2015	

34	000	 485	000	 27	000	 1	704	000	

	

I	 denne	 oppstillingen	 er	 det	 stor	 variasjon	 fra	 ett	 år	 til	 det	 neste.	 Bak	 de	 relativt	 sett	

høyere	 tallene	 i	2013	og	2015	 ligger	større	gaver	 fra	Stiftelsen	Sophies	Minde	og	Olav	

Thon-stiftelsen.	Det	bør	være	et	mål	å	finne	fram	til	tiltak	for	å	øke	gavefinansiering	på	

Frambu	 som	 sikrer	 en	 årlig	 tilgang	 på	 gavemidler	 i	 en	 størrelsesorden	 som	 er	

sammenliknbar	 med	 årene	 2013	 og	 2015,	 jf.	 Ågrenska	 Vänskapsföreningen	 sine	

inntekter	de	to	siste	årene.		

Frambus	tiltak	for	å	øke	andelen	gavefinansiering	

På	 bakgrunn	 av	 dette	 skal	 Frambus	 andel	 av	 gavefinansiering	 økes	 gjennom	 følgende	

tiltak:		

	

Tiltak	1:	Etablere	Frambus	venner	etter	mønster	av	Ågrenska	Vänskapsföreningen.		

Tiltak	2:	Utvikle	prosjekter	innenfor	oppgradering	av	bygg	og	utendørsanlegg	på	senteret,	

og	gå	i	dialog	med	aktuelle	finansiører	(bedrifter,	stiftelser	og	enkeltpersoner)	om	

disse	prosjektene.		

Tiltak	3:	Utvikle	prosjekter	innenfor	forskning,	og	gå	i	dialog	med	aktuelle	finansiører	

(bedrifter,	stiftelser	og	enkeltpersoner)	om	disse	prosjektene.		

Tiltak	4:	Gjennomføre	et	større	gaveinnsamlingsarrangement	innen	utgangen	av	2017.	

Tiltaket	evalueres	før	det	eventuelt	videreføres.		

Tiltak	5:	Sette	av	personalressurser	til	arbeid	med	gavefinansiering	

	

	

	


