
Årsrapport HBAF - 2020 
Helle Bennetts Almennyttige Fond 

Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) skal 
hjelpe døende og deres pårørende, herunder 
bidra til hospicevirksomhet. HBAF kan yte 
bistand til kronisk syke og funksjonshemmede 
og til avlastning og tiltak for pårørende. Det 
kan gis bidrag til integreringsarbeid for ulike 
grupper og støtte til behandling og ettervern 
for rusmisbrukere.  
HBAF kan også bidra med støtte til forskning 
og kultur.	



Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) er en almennyttig stiftelse med hoved-
kontor i Oslo. 
  
Fondet ble opprettet i 1994 av Guri Scotford, til minne om hennes mor. 
 
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.   
  
 

Totalt mottatte 
søknader i 2020: 

113 

Totalt godkjente 
søknader i 2020: 

21 

Gaver fra HBAF; 
Kr. 3.151.311,- 

HBAF bevilgning 2020 : 

Styret i Helle Bennetts Almennyttige Fond ønsker 
«å få ting til å skje som ellers ikke ville ha skjedd».  



Fondets utdelinger i 2020 var på totalt Kr. 3. 151.311,-. 
 
 
Årets aktivitetsresultat Kr. 241.752,-. 
  
 
Administrasjonskostnader / andre kostnader – Kr. 720.267,-.   
(administrasjons- og regnskapskostnader/revisor/styrehonorar) 
 
 
Fondets kapital har som tidligere vært plassert i børsnoterte aksjer og 
rentebærende papirer. Avkastningen på fondets plasseringer i 2020 var på 
kr.  4.352.196,-.   
 
 
Den totale egenkapitalen pr. 31. desember 2020 er på Kr. 67.573.260,-. 
 
 
Det har ikke inntrådt hendelser etter regnskapsårets utgang som har 
betydning for bedømmelse av stiftelsens stilling. 

Rapport fra styret i HBAF etter gjennomført revisjon av selskapet; 



Følgende organisasjoner/stiftelser mottok gaver i 2020; 
 

Hospiceforum Norge -  Det handler om å fullføre livet - Hospiceforum Norge er en livssyns-
nøytral, frivillig organisasjon som vil bedre forholdene for alvorlig syke, døende og de som skal 
leve videre.  Hospiceforum Norge arbeider for lokale døgn- dag- og hjemmetilbud som sikrer 
trygghet, og som gjør det mulig å dø hjemme for alle som ønsker det. Valgfriheten skal også 
være tilstede mot livets slutt.  
 
Kirkens Bymisjon – et pappakurs/program i fengslene. Vi erfarer at forholdet til familien bedres 
og fokuset på barnas beste styrkes. Fortsatt utvikle tilsvarende mamma program i 
kvinnefengsler. Opprettholde følgetjeneste til fengselet / transport, samt jobbe for fremstilling 
av den innsatte til våre barnevennlige leiligheter (Myrsnipa). Opprettholde mulighet for tilsyn 
under samværet om dette er ønskelig, samt gjennomføre par og familieterapi til barnets 
beste. 
 

•  Hjerte for Sandnes 
•  Velferdsfondet - fondet for de små gleder 
•  Wayforward Bergen 
•  Oslo internasjonale kvinnekor 
•  Mental helse Sandnes 
•  Gjøvik kunst- og kulturskole 
•  Vadmyra idrettslag – fotballgruppen 
•  Stiftelsen Veien Ut 
•  Amigitos Små venner 
•  Frelsesarmeen – Larvik 
•  Stiftelsen ABLF Norge 
•  Meråker Event 
•  Bevisst Ungdom – Drammen  
•  Alver Kommune - BUA 


