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Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) er en almennyttig stiftelse med hovedkontor i Oslo.

HBAF var med på å stifte Verdighetssenteret og et styremedlem fra HBAF sitter i dette styret. HBAF er underlagt og reguleres av
Stiftelsesloven. Lotteri- og Stiftelsestilsynet er øverste kontrollorgan. HBAF er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i
Stiftelsesregisteret i Førde.

Fondet ble opprettet i 1994 av Guri Scotford, til minne om hennes mor.

Vårt ideelle formål
Det ideelle formålet handler om at HBAF gjennom 
gaveutdelinger skal gjøre en forskjell i samfunnet.

Totalt mottatte 
søknader i 2017:

86

Totalt godkjente 
søknader i 2017:

26

Totalt utbetalt til 
søkere:

Kr. 5.252.050,-

HBAF bevilgning 2017 :



Rapport fra styret i HBAF etter gjennomført revisjon av selskapet HBAF:

Fondets utdelinger i 2017 var på totalt 5.252.050,-.  

Overskuddet for 2017 ble kr. 1.894.639,- etter fradrag av driftskostnader og innvilgede gaver og bidrag. 
Årets overskudd overføres til annen formålskapital. 

Administrasjonskostnader / andre kostnader – Kr. 596.593,-
(administrasjons- og regnskapskostnader/revisor/årsavgift Lotteri og stiftelsestilsynet)

Fondets kapital har som tidligere vært plassert i børsnoterte aksjer og rentebærende papirer. 
Avkastningen på fondets plasseringer i 2017 var kr. 7.739.130,-.  

Den totale egenkapitalen pr. 31. desember 2017 var dermed på Kr. 72.485.207,-.

Daglig leder er ansatt på timebetaling og har mottatt kr. 20.000,- i lønn og godtgjørelser.  Hun er også styremedlem, men har i 2017, i likhet 
med resten av styret, ikke mottatt godtgjørelse for dette vervet.  

Det har ikke inntrådt hendelser etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelse av stiftelsens stilling.

Styret i HBAF prioriterer utdeling til formål innenfor omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, 
integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede. 

Det ble i 2017 foretatt en vurdering rundt fondsforvaltningen for Stiftelsen Helle Bennetts Almenyttige Fond. Styret var enstemmige i at 
strategien for stiftelsens fond skulle bestå slik den er nedfelt i strategidokumenter fra 2015 (50/50 deling aksjer/renter). 
HBAF hadde en anbudsrunde med 3 forvaltere hvor man valgte å overføre forvaltningsansvaret fra Pareto Forvaltning til Grieg Investor. 



Hospiceforum Norge - For å møte pasienter og pårørendes vekslende, og individuelle behov, er det viktig å 
utvikle ulike valgmuligheter. Målet vårt er at hospice kommer som et av flere tiltak innenfor palliativ virksomhet i 
Norge, både som et hjemmebasert hospicetilbud, dagtilbud og døgnplasser. Det legges stor vekt på samarbeidet 
med andre aktører som sykehus, kompetansesentre, hjemmetjenesten, sykehjemmene, ambulante tjenester og 
fastleger. Denne differensieringen av tilbud vil skape nødvendig fleksibilitet og trygghet, slik at alvorlig syke og 
døende kan føle seg trygge i sitt eget hjem lengst mulig. Hospice legger vekt på bruk av frivillige medarbeidere 
som kan supplere de ansatte i den samlede innsats, ikke minst i sosiale aktiviteter og fellesskap. Det er også 
viktig at både ansatte og frivillige medarbeidere har personlig modenhet og egnethet. Et hospice innehar en 
gjennomtenkt arkitektur og estetikk, der livet kan leves i stor frihet for pasienter og pårørende i egnede rom for 
fellesskap, aktivitet, stillhet og refleksjon. Målet for etablering av hospice i Norge er at pasienten, sammen med 
deres nærmeste, skal få en så god avslutning på livet som mulig. • Trygghet, for at vi får kvalifisert hjelp av 
kompetente personer. • Fleksibilitet, ved at vi får relevant hjelp ut fra skiftende og ulike behov. • 
Forutsigbarhet, at vi som syke og pårørende vet at hjelpen er der når vi trenger det, og at den er der over tid.

Kirkens Bymisjon - Myrsnipa samværsted er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for trygge og gode 
samvær mellom barn og deres foreldre. De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine 
foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske 
helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiesituasjon. Det å legge til rette for trygge og gode 
samvær er viktig for barn som er i en sårbar situasjon. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å 
gjøre det forutsigbart for barna og foreldrene.

JOY -JOY er en humanitær organisasjon med et internasjonalt og nasjonalt engasjement. JOY sitt internasjonale 
arbeid er å fremme livsvilkårene til barn med utviklingshemming i Aserbajdsjan. I Norge jobber JOY for å 
engasjere barn og unge i humanitært arbeid gjennom fritidsaktiviteten "Fritid med mening". JOY er politisk og 
religiøst uavhengig.  Formålet til JOY er todelt:
Tilrettelegge for utvikling og læring for barn med utviklingshemming i Aserbajdsjan. Dette gjør JOY blant annet 
ved å heve kompetansen til de som jobber med barna til daglig.
Engasjere barn og ungdom til å gjøre en innsats for andre – utdanne en ny generasjon med samfunnsengasjerte 
hjelpere.

Bevilgninger gjort i 2017

HBAF delte ut kr.5.252.050,- i 2017 fordelt på følgende prosjekter;



Jobbsøkerhjelpen - er en stiftelse som ble opprettet i 2017. Vi som står bak ønsket å utvikle et ikke-
kommersielt lavterskeltilbud til unge jobbsøkere. Forventninger fra arbeidsgivere, og verktøy brukt i 
rekrutteringsprosesser er i stadig endring. Opplæring i hvordan man søker jobb både i skolen og på andre 
tilgjengelige arenaer er svært varierende. Vi vet at mange unge vil ut i arbeidslivet. Vår erfaring er at personlig 
veiledning, tid til hver enkelt person og oppdaterte råd gir svært gode resultater.  

WayBack – Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte kan leve et liv 
uten kriminalitet og rusmisbruk. WayBack retter sin innsats mot løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse.  
Målet er at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og 
ansvarsfulle samfunnsborgere. WayBack gir sine medlemmer håp om at det nytter ved å selv være gode 
rollemodeller.  Støtten fra HBAF går over 3 år.

IF Fram Larvik Fotball - Skape, styrke og videreutvikle lokale fellesskap og fritidstilbud gjennom å aktivt 
skape plasser unge mennesker har lyst til å være. Bry deg prosjektet – for gutter og jenter i alderen 6-25 år. 
Det handler om sosialt samvær, aktivitet og mestring! 
Kort fortalt er prosjektene lavterskeltilbud – tilbud om gratis aktivitet – rettet mot barn og unge i Larvik og 
omegn. Bry Deg prosjektene skal gi positive ringvirkninger for deltakerne og hele lokalsamfunnet ved å bidra 
til aktivitet, deltagelse, tilhørighet, kompetanseheving og verdiskapning.

Tverrkulturell helseinfo -er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med 
innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen. THI vil være 
tilrettelegger for at personer med innvandrerbakgrunn får nødvendig helse informasjon i Norge.  Det 
finnes informasjon om helse tilgjengelig på nettsider til offentlige helseinstitusjoner, frivillige organisasjoner 
og stiftelser. Erfaring viser likevel at mye av denne informasjonen ikke blir formidlet i tilstrekkeliggrad til en 
god del mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge i dag.
Daglig leder Haile viser til sin erfaring fra helsevesenet, og opplever at mange med minoritetsbakgrunn 
etterlyser informasjon om HIV/AIDS, kreft og kreftbehandling, livsstilsykdommer som diabetes og fedme. Det 
er behov for målrettet informasjonskampanje og oppsøkende virksomhet for å nå minoritetsgrupper med 
sånn type helseinformasjon. Haile har vært med å arrangere flere seminarer og temakvelder de siste årene 
med en betydelig suksess. Seminarene engasjerer særlig helsepersonell med innvandrerbakgrunn.  THI skal 
styrke samarbeidet med helsepersonell. Samtidig vil vi aktivt videreformidle informasjon som er tilgjengelig 
på nettsider hos Helsedirektoratet, NKVTS, HIV Norge, Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Bufetat os andre 
helseinstanser som har fokus på forebyggende arbeid.

Ellers har vi støttet mange små og store foreninger / organisasjoner som;
Amagitos - små venner, A-larm, Hjerte for Sandnes, Miljøtjenesten Horten Kommune, Askøy Helsesportlag, Maria Togba, Team Sande, Yoga Vestre 
Viken, Mestringsguiden, Stiftelsen Turn Point, Trygg av Natur, Safuge Nordic og Proffene i Bergen.
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