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FELLES STYRKE

I2015 kunne ExtraStiftelsen 
støtte frivillige helseprosjekter 
med ny rekordsum: 240 milli-
oner kroner. Over hele landet 

bidrar kombinasjonen av ildsjeler og 
Extra-midler til å realisere hundre-
vis av gode ideer. Fra å arrangere 
bowlingturnering for eldre til hjer-
neforskning i verdensklassen: store 
og små Extra-prosjekter er svært 
forskjellige, men har det til felles 
at de søker en bedre helse for alle i 
Norge.

ExtraStiftelsen har i 2015 lagt til 
rette for endringer på våre  
tildelinger. Vi ønsker å tilpasse 
oss behovene i våre medlems- og 
søkerorganisasjoner ved å innføre 
tre søknadsfrister og fem til- 
delinger. Prøveprosjektet Extra-
Express ble en så stor suksess at 
vi g jorde den permanent. I tillegg 

har vi slått sammen fagområdene 
forebygging og rehabilitering, og vi 
er i god gang med utformingen av 
nye retningslinjer for forsknings-
prosjekter.

2015 går inn i historiebøkene som 
det siste året ExtraStiftelsen fikk 
sine inntekter utelukkende fra 
Extra-spillet. Rett før jul kom vi 
i mål med forhandlingene med 
Kulturdepartementet, og Norsk 
Tipping overtok eierskapet til 
Extra-spillet ved årskiftet.  
Vederlaget for spillet er 6,4 prosent 
av Norsk Tippings samlede over-
skudd, en andel som ble vedtatt på 
Stortinget 9. desember. Slik får de 
frivillige helseorganisasjonene flere 
bein å stå på, og vi er godt fornøyd 
med å ha sikret ExtraStiftelsens 
inntekter for fremtiden. 

Vi lærte mye av fjorårets arbeid 
med denne avtalen, ikke minst om 
hvor mye kraft det ligger i våre 
medlemsorganisasjoner når vi  
samlet arbeider for politisk  
g jennomslag og bedre rammevilkår 
for frivillige helseorganisasjoner. Vi 
tror imidlertid at det er enda mer å 
hente på å kunne tilby en  
kunnskaps- og læringsarena i Extra-
Stiftelsen, og ser frem til å høste 
flere felles frukter i årene som 
kommer.

Oslo, 7. mars 2016

Bjørnar Allgot 
styreleder

Hans Christian Lillehagen 
generalsekretær
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ExtraStiftelsen 
– frivillighetens egen stiftelse

ExtraStiftelsen støtter de beste ideene innen helse og 
rehabilitering. Vi bidrar til at frivillige prosjekter over  
hele landet blir til virkelighet. 

Stiftelsen har 31 medlemsorganisasjoner, deriblant de tre 
oppretterne: Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Bak ExtraStiftelsen 
står til sammen 1 million medlemmer.

1674 
søknader

71,9 mill kr går til 

forskningsprosjekter

133,8  mill kr går til 

helseprosjekter

544  prosjekter 

mottar støtte

Tildelingen 2015

Helseområder 106
ORGANISASJONER  

MOTTAR  
PENGESTØTTE

ALLE LANDETS  
FYLKER MOTTAR  

MIDLER

7116 
PROSJEKTER HAR  
MOTTATT STØTTE 

FINANSIERT

816
 FORSKERSTILLINGER 

1997–2015

2015: 235 MILLIONER

3.8 MILLIARDER

ÅRETS TILDELING  

TILSVARER EN  

TV-AKSJON

 235*
mill kr

* Summen inkluderer 20 % administrasjonstilskudd.

TILTAK FOR FUNKSJONS
HEMMEDE: KR 48 366 000

SOMATISK HELSE:  
KR 56 960 000

PSYKISK HELSE:  
KR 43 160 000

BEDRE LEVEKÅR:  
KR 45 851 000

ANDRE:  
KR 11 260 000

235*  
mill kr

24 %

28 %

22 %

21 %
5 %
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HVA GÅR MIDLENE TIL?

Fra 1996 og ut 2015 har 
ExtraStiftelsen hentet sine 
midler fra overskuddet av 
Extra-spillet, og midlene har 

blitt tildelt frivillige organisasjoners 
helseprosjekter. Fra 2016 over-
tar Norsk Tipping Extra-spillet og 
ExtraStiftelsen vil få sine midler fra 
Norsk Tippings samlede overskudd, 
men formålet vil fortsatt være å 
tildele midler til frivillige organisa-
sjoners helseprosjekter. Organisa-
sjonenes prosjektsøknader kan ha 
inntil tre års varighet og behandles 
av egne fagutvalg for forebygging, 
rehabilitering og forskning, samt et 
eget utvalg for ExtraExpress-søk-
nadene. Som grunnlag for søknads-

behandlingen har styret vedtatt 
retningslinjer for hva som skal 
legges vekt på i vurderingen. I 2015 
fi kk 25 prosent av de nye søknade-
ne g jennomslag, omtrent på nivå 
som året før. Fra 2016 blir forebyg-
ging og rehabilitering slått sammen 
til ett område – helse.

TILDELINGSRAMMER FOR 
VIRKSOMHETSOMRÅDENE
Styret vedtar hvert år rammer for 
tildelingen av midler innenfor de tre 
virksomhetsområdene forebygging, 
rehabilitering og forskning, samt 
ExtraExpress. Den totale tildelings-
rammen ble økt med 3 millioner 
kroner fra 2014. Med 5 millioner 

kroner til pilotordningen Extra-
Express ble det delt ut nesten 240 
millioner kroner til organisasjonenes 
helseprosjekter, som er ny rekord!

Til alle prosjekter, utenom Extra-
Express, følger det med et admi-
nistrasjonstilskudd til organisasjo-
nen som har søkt om prosjektet. 
Tilskuddet er på 10 prosent av 
prosjektbevilgningen. Medlemsor-
ganisasjonene får 20 prosent av 
de første 5 millionene i bevilgede 
prosjekter, deretter 10 prosent av 
det overskytende.

*Rammen for forskning fastsettes 5 millioner kroner høyere enn de to andre 
områdene fordi fl ere av de innvilgede prosjektene får fi nansiering også fra andre 
steder, som for eksempel helseforetakene. Da returneres midlene.
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SAMMEN OM FORSKNING: Statssekretær i Helsedepartementet, Lisbeth Normann, sammen med  
generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen, under Forskningskonferansen i februar 2015.
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OVERSIKT OVER ORGANISASJONER SOM FIKK TILDELT MIDLER
173 organisasjoner fremmet søknader i 2015. 106 av disse ble tildelt midler. Gjennomsnittlig bevilgning per 
organisasjon var på 2,2 millioner kroner, inkl. administrasjonstilskuddet.
Disse organisasjonene fikk størst bevilgning, ekskl. administrasjonstilskudd:

ALLE VIRKSOMHETSOMRÅDER:
Rådet for psykisk helse  20,8 millioner kroner

FOREBYGGING: 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 5,2 millioner kroner

REHABILITERING:  
Rådet for psykisk helse  5,3 millioner kroner

FORSKNING: 
Rådet for psykisk helse 12,6 millioner kroner

Organisasjon Antall prosj Bevilget
ADHD Norge 8 2 624 400
Afasiforbundet i Norge 6 1 906 300
African Cultural Awareness 1 605 000
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling 3 1 753 400
Autismeforeningen i Norge 3 886 600
AV-OG-TIL 1 456 500
Bamse B 1 132 000
Bedriftsidretten 1 120 000
Blodkreftforeningen 1 759 000
Blå Kors Norge 8 3 494 700
Brystkreftforeningen 3 1 810 600
Caritas Norge 1 495 000
Center For African Mental Health 1 577 500
Cerebral Parese-foreningen 1 202 800
Den Norske Turistforening 7 2 450 400
Diabetesforbundet 8 5 076 000
Dissimilis Norge 8 1 078 000
Dysleksi Norge 3 184 800
Endometrioseforeningen 1 97 900
Fontenehus Norge 3 1 509 200
Fontenehuset i Stavanger 1 102 300
For Fangers Pårørende 5 1 749 000
Foreningen Ett skritt videre 1 515 900
Foreningen for hjertesyke barn 1 429 600

FORDELING AV MIDLENE I 2015
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Foreningen for Muskelsyke 1 110 000
Foreningen Vi som har et barn for lite 2 148 500
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 6 2 280 000
Gynkreftforeningen 1 759 000
Hest og Helse 2 625 200
HLF Hørselshemmedes Landsforbund 10 7 588 400
Hvite Ørn Norge 1 46 200
Juvente 1 320 100
Kirkens SOS i Norge 2 1 430 000
Kiwanis International - District Norden 4 1 925 000
Knappen Foreningen 2 1 496 000
Kreftforeningen 17 12 051 100
Kreftomsorg Rogaland 1 55 000
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemme-
de/Døvblinde

1 699 600

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk 1 708 000
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 23 10 372 500
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trans-
personer

1 326 700

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 3 1 747 200
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse 2 435 600
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 2 550 000
Landsforeningen uventet barnedød 4 1 152 000
Lions Club International Norge 2 524 700
Lungekreftforeningen 1 55 000
Mental Helse 19 6 904 200
Mental Helse Ungdom 5 3 907 200
Multippel Sklerose forbundet i Norge 5 1 876 800
Nasjonalforeningen for folkehelsen 27 14 135 600
Noregs Ungdomslag 1 110 000
Norges Astma- og Allergiforbund 21 4 753 200
Norges Blindeforbund 22 7 120 900
Norges Blindeforbunds Ungdom 1 194 700
Norges Døveforbund 19 8 757 700
Norges Fibromyalgi Forbund 3 1 091 200
Norges Handikapforbund 16 4 536 000
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité

26 6 292 000

Norges KFUK-KFUM-speidere 1 110 000
Norges Myalgisk Encefalopati Forening 1 67 100
Norges Parkinsonforbund 9 2 854 800
Norges Røde Kors 14 5 843 200
Norsk cøliakiforening 1 759 000
Norsk Dystoniforening 1 440 000
Norsk Epilepsiforbund 6 2 634 000
Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2 394 900
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Norsk Folkehjelp 15 4 936 800
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 3 1 851 600
Norsk Forening For Slagrammede 2 1 144 000
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte 2 415 800
Norsk Fosterhjemsforening 1 261 800
Norsk Interesseforening for Stamme 1 759 000
Norsk Intravenøsforening 1 88 000
Norsk Lyme Borreliose Forening 1 418 000
Norsk Proteinintoleranse forening 1 209 000
Norsk Revmatikerforbund 21 8 755 500
Norsk Tourette Forening 1 220 000
Norske Kvinners Sanitetsforening 15 10 027 100
Organisasjonen Voksne for Barn 4 1 728 100
Pascal Norge 1 88 000
Personskadeforbundet LTN 5 2 693 900
Prematurforeningen 4 2 783 000
proLAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR 1 335 500
Prostatakreftforeningen 2 363 000
Psoriasis- og eksemforbundet 7 3 195 500
Redd Barna 9 4 503 600
Reform - Ressurssenter for menn 2 864 600
Retinitis Pigmentosa-Foreningen i Norge 1 946 000
Ridderrennet 3 590 700
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 1 759 000
Rådet for psykisk helse 37 23 404 200
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen 2 1 292 500
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand 2 418 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 11 6 532 900
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 2 1 265 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold 1 990 000
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste 1 451 000
Stiftelsen Organdonasjon 1 156 200
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 3 1 430 000
Storedal Kultursenter 1 121 000
Studieforbundet Funkis 3 1 084 600
Trygg Trafikk 1 550 000
Unge Funksjonshemmede 5 1 764 400
Veteranforbundet SIOPS 1 110 000
Voksne med medfødt hjertefeil 2 239 800

544 234 952 300

Totalt antall organisasjoner: 106.
Administrasjonstilskuddet er inkludert i det bevilgede beløpet i tabellen.
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FORDELING PER HELSEOMRÅDE
2015 2014 2013

Somatisk helse 56 960 000 48 703 000 56 454 000

Psykisk helse 43 160 000 51 166 000 52 828 000

Tiltak for funksjonshemmede,
48 366 000 52 985 000 56 021 000

kronisk syke og pårørende

Tiltak for
45 851 000 41 588 000 38 496 000bedrede levekår

Andre helseområder 11 260 000 8 756 000 5 546 000

SUM 205 597 000 203 198 000 209 345 000

Sum inkludert adm.tillegg 234 952 300 232 164 000 230 280 000

Det er organisasjonen/søkeren selv som angir hvilket helseområde søknaden faller innenfor. Ofte vil en søknad 
kunne omfatte flere helseområder, men organisasjonen må da velge det området som anses som mest dekkende 
for prosjektet, ut fra prosjektets formål og målgruppe. Det er derfor knyttet en noe usikkerhet til fordelingen 
innenfor denne statistikken.

FORDELING PER ALDERSGRUPPE
Tabellen viser prosentvis fordeling av bevilget beløp på de ulike alderskategoriene. Fra og med 2014 er alders-
gruppen Barn/unge splittet opp. Mange prosjekter retter seg mot mer enn én aldersgruppe. Slike prosjekter er 
samlet under Flere aldersgrupper.

2015 2014 2013
Barn/unge - - 20%
Barn 10% 14% -
Unge 8% 5% -
Voksne 34% 37% 30%
Eldre 8% 5% 7%

Flere aldersgrupper 39% 39% 43%
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FORDELING PER  
VIRKSOMHETSOMRÅDE

2015 2014 2013
Søkt Bevilget Bevilget Bevilget

Ant Mill kr Ant Mill kr Ant Mill kr Ant Mill kr
Forebygging
Nye søknader 646 259,4 187 49,8 144 39,5 179 47,4
Søknader år 2 29 10,1 28 9,5 60 18,9 51 16,3
Søknader år 3 21 7,6 21 7,6 20 7,6 9 4,3
Sum 696 277,1 236 66,9 224 66 239 68

Rehabilitering
Nye søknader 526 212,5 152 48 152 47 146 47,2
Søknader år 2 37 14,8 36 14,3 42 15,6 41 12,7
Søknader år 3 13 4,6 13 4,6 12 3,4 16 8,1
Sum 576 231,8 201 66,9 206 66 203 68

Forskning
Nye søknader 336 233,7 41 29,6 40 27,7 37 25,7
Søknader år 2 30 20,5 30 19,5 29 18,7 34 22
Søknader år 3 29 20 29 18,6 34 21,9 38 25,6
Søknader år 4 7 3,1 7 3,1 5 2,9 - -
Sum 402 277,3 107 71,9 108 71,2 109 73,3

Total
Nye søknader 1508 705,6 380 127,3 336 114,2 362 120,2
Søknader år 2 96 45,4 94 43,2 131 53,2 126 51,1
Søknader år 3 63 32,2 63 30,8 66 32,9 63 38
Søknader år 4 7 3,1 7 3,1 5 2,9 - -
Sum 1674 786,3 544 205,6 538 203,2 551 209,3
Sum inkl adm.tilskudd 235 232,2 230,3
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GEOGRAFISK FORDELING
Ved tildelingen i 2015 ble det bevilget midler til prosjekter i alle landets fylker. Bildet viser den regionale 
fordelingen for alle de tre virksomhetsområdene samlet. Talloppstillingen ved siden av viser regional fordeling per 
virksomhetsområde, ekskl administrasjonstillegg.

Forebygging
Øst 20,8 mill
Sør 2,0 mill
Vest 7,2 mill
Midt-Norge 4,4 mill
Nord 2,2 mill
Landsdekkende 30,2 mill
Sum 66,8 mill

Rehabilitering
Øst 21,5 mill
Sør 1,8 mill
Vest 4,0 mill
Midt-Norge 3,4 mill
Nord 1,8 mill
Landsdekkende 34,4 mill
Sum 66,9 mill

Forskning
Øst 27,8 mill
Sør 3,2 mill
Vest 2,8 mill
Midt-Norge 10,2 mill
Nord 0 mill
Landsdekkende 27,8 mill
Sum 71,8 mill

Nord: 4,0 mill

Midt: 18,0 mill

Vest: 14,0 mill

Sør: 7,0 mill

Øst: 70,1 mill

Landsdekkende: 92,4 mill

mt16
Utheving
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RETNINGSLINJER FOR  
FORDELING AV MIDLER 
Prosjektsøknader til ExtraStiftelsen 
blir vurdert opp mot tildelingskri-
teriene i retningslinjer for fordeling 
av midler. Styret vedtok retnings-
linjer for fordeling av midler første 
gang i 1997. Retningslinjene blir 
evaluert etter tildelingen hvert år. 
Det ble ikke vedtatt noen endringer 
i retningslinjer for fordeling av 
midler i den ordinære ordningen i 
2015. Det ble utarbeidet og vedtatt 
retningslinjer for ExtraExpress, som 
ble permanent ordning i 2015.

UTLYSNING AV MIDLENE
Midlene lyses ut 1. april hvert år. 
Dersom 1. april faller på en fridag 
skjer utlysningen påfølgende ar-
beidsdag. En fullstendig og omfat-
tende utlysningstekst ble annonsert 
på ExtraStiftelsens nettsider og i 
Extra-bladet. Utlysningsteksten 
ble i tillegg spredd via ulike sosiale 
media. 

SLIK BEHANDLES  
SØKNADENE
Det ble i 2013 satt i gang et arbeid 
for å g jennomgå organiseringen av 
hele søknadsprosessen. Prosessen 
fortsatte inn i 2014, blant annet 
med en omfattende høring blant 
medlemsorganisasjonene. Et sterkt 

signal fra høringen var å slå sammen 
virksomhetsområdene forebygging 
og rehabilitering til ett område, 
helse. Forskningen skulle i større 
grad rettes inn mot primærhelsetje-
nesten og helsetjenestene i kom-
munene. Forslag til ny organisering 
ble lagt fram på årsmøtet 2015. 
Forslaget ble behandlet videre i sty-
ret og det ble vedtatt utlysning for 
forskning én gang i året, og to ut-
lysninger i året for det nye området 
helse. Funksjonene i hovedutvalget 
for fordelingsspørsmål ble vedtatt 
omg jort til et kontrollutvalg bestå-
ende av tre personer. Endringene 
trer i kraft fra 2016. Det er g jen-
nomført et evalueringsarbeid ved 
ekstern evaluator fra Handelshøy-
skolen BI som har gitt viktige inn-
spill og kunnskap til prosessen. Siste 
delrapport ble levert i juni 2015.

Etter forslag fra medlemsorgani-
sasjonene har styret hvert tredje 
år oppnevnt tre fagutvalg og et 
hovedutvalg for fordelingsspørsmål 
for å bistå styret med fordelingen 
av overskuddet av Extra-spillet. Det 
oppnevnes ett fagutvalg innenfor 
hvert av de tre virksomhetsområ-
dene forebygging, rehabilitering og 
forskning. Fagutvalgene skal bestå 
av medlemmer med høy faglig 
kompetanse innenfor sitt område. 
Fagutvalgene behandler søknadene 

om prosjektmidler og fremmer sine 
innstillinger overfor hovedutvalget 
for fordelingsspørsmål.

Hovedutvalget behandler fagutval-
genes innstillinger. Hovedutvalget 
har spesielt ansvar for å se helheten 
og behandler ikke enkeltsøknader. 
Hovedutvalget fremmer en samlet 
innstilling for styret, som endelig 
vedtar.

Alle tre fordelingskonferanse for 
fagutvalgene ble avholdt på Soria 
Moria konferansesenter. Fagut-
valgsmedlemmene har søknadene 
tilg jengelig elektronisk, og kan der-
som de ønsker det g jøre hele be-
handlingen elektronisk. ExtraWeb 
fungerte utmerket både ved søk-
nadsinnsending og søknadsbehand-
ling. Søknadene er tilg jengelige for 
utvalgene også i papirformat, da 
mange fortsatt foretrekker denne 
arbeidsformen. Søknadsfristen var 
15. juni som alle foregående år, og
årets tildeling ble offentligg jort på
Extra-tildelingen i Samfunnssalen i
Oslo kongressenter 24. november
2015.

Det ble oppnevnt nye utvalg i 2013 
slik at alle utvalgene dermed var i 
sitt tredje og siste år av oppnev-
ningsperioden. I 2016 vil det bli 
oppnevnt helt nye utvalg.  
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ExtraExpress har sitt eget forde-
lingsutvalg med brukerrepresen-
tanter fra medlemsorganisasjonene, 
oppnevnt for første gang i 2014.

ELEKTRONISK  
SØKNADSSYSTEM
Utviklingen av nytt søknads- og 
saksbehandlingssystem ExtraWeb 
startet i 2012, og har blitt g jen-
nomført i henhold til fremdrift-
splaner planlagte kostnader. Det 
har vært et omfattende arbeid i 
sekretariatet i forbindelse med 
ExtraWeb. ExtraWeb var klar til 
søknadsrunden 2014. Flere og flere 
elementer i ExtraWeb ble tatt i 
bruk utover i 2014, og endelig ak-
septanse og overtakelse ble foretatt 
i mars 2015. Det har vært et meget 
godt samarbeid med leverandøren 
Machina under hele prosjektet. 
ExtraWeb har blitt utviklet ytter-
ligere i 2015 med en rekke forbe-
dringer, samt implementering av 
ExtraExpress-ordningen.

FAGUTVALGENES  
BEHANDLING
Det forelå totalt 1.674 søknader 
for en samlet søknadssum på 786 
millioner kroner til behandling, en 
økning på 120 søknader fra 2014. 
Fagutvalgene innstilte for i alt 206 
millioner kroner til prosjektene, Iitt 
mer enn året før. Inkludert admi-
nistrasjonstilskuddet til organisa-
sjonene, og ExtraExpress, ble årets 
tildeling på 240 millioner kroner, 
den største noen gang.

Fagutvalgene behandler både nye 
søknader og prosjekter som søker 
om midler til sitt andre eller tredje 
år. Prinsipielle avklaringer i forhold 
til retningslinjene for fordeling av 
midler ble vektlagt i alle tre utvalge-
ne før søknadsbehandlingen startet. 
Utvalgene var som tidligere spesielt 
opptatt av prosjektenes g jennom-

førbarhet, faglighet, nyskapings-
verdi, og deres nytte for brukere 
og samfunn. Innen forskning ble i 
tillegg formulering av problemstil-
linger, valgt vitenskapelig metode 
og forskningsmiljø nøye vurdert.

FAGUTVALGET FOR  
FOREBYGGING
Fagutvalget for forebygging består 
av 14 faste medlemmer som opp-
nevnes for tre år av gangen. Det var 
ingen forfall til årets behandling. 

Fagutvalget besto av: 
• Utvalgsleder Ketil Eide,

førsteamanuensis/sosiolog/
sykepleier, Høgskolen i
Telemark og R.BUP Øst og Sør,
Skien

• Nestleder Greta K. Herje,
rektor/adjunkt, Spjelkavik
barneskole, Ålesund

• Merete Askim,
ernæringsfysiolog, Malvik

• Hege Bøen, førsteamanuensis/
sykepleier, Diakonhjemmet
høgskole, Oslo

• Jorid Grimeland,
høyskolelektor/fysioterapeut,
Høgskolen i Oslo og Akershus

• Per Kristian Haugen,
seniorforsker/psykolog,
Nasjonalt kompetansesenter
for aldring og helse, Tønsberg

• Bernadette Kumar,
direktør/dr.med., Nasjonal
kompetanseenhet for
minoritetshelse (NAKMI),
Oslo

• Ragna Bosness Langlo,
seniorrådgiver/spesialpedagog,
Statped Vest, Bergen

• Sturle Monstad, prosjektleder/
sykepleier, Haugaland Vekst,
Tysvær

• Live Nordhagen,
høyskolelektor/
forskningssykepleier,
Høyskolen Diakonova og Oslo
universitetssykehus Ullevål

• Bennedichte C. Rappana

Olsen, førsteamanuensis/
sosiolog, Høgskolen i Oslo og 
Akershus

• Knut R. Skuland,
kommunelege/dr.philos.,
Elverum kommune og
Høgskolen i Hedmark

• Berge-Andreas Steinsvåg,
fagsjef/sosionom Oslo
universitetssykehus Aker

• Kjetil Vesteraas, daglig leder/
forebyggingspedagog, Juvente,
Oslo

Tildelingsrammen for virksomhets-
området var 67 millioner kroner. 
696 søknader forelå til behandling, 
noen flere enn i 2014. 187 nye pro-
sjekter fikk bevilget midler, hvilket 
vil si en tildeling på 29 prosent.

Årets g jennomsnittsbevilgning for 
nye prosjekter var kr 266.000, 
8.000 kroner lavere enn året før. 
Det ble innvilget 140 nye ettårige 
prosjekter, en god del flere enn året 
før. Det er fortsatt ønskelig med 
noen flere prosjekter som går over 
to eller tre år. Se ellers statistikk 
kap. 1.2.

FAGUTVALGET FOR  
REHABILITERING 
Fagutvalget for rehabilitering består 
av 12 faste medlemmer som opp-
nevnes for tre år av gangen. Det var 
ingen forfall til årets behandling.

Fagutvalget besto av: 
• Utvalgsleder Borghild Kr.

Lomundal, seksjonsleder/
fysioterapeut, St. Olavs
Hospital HF, Trondheim

• Nestleder Kari Holmås,
legevaktsoverlege Indre Østfold
legevakt, Askim

• Medlemmer:
• Marianne Dalen, overlege

Vestre Viken HF, Drammen
• Hilde Haualand, forsker

Høyskolen i Sør-Trøndelag,
Trondheim
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FOREBYGGINGS-
UTVALGET: Består av 14 faste 
medlemmer som oppnevnes for tre 
år av gangen. 
Bak fra venstre: Jan Melby, Hege 
Bøen, Kjetil Vesteraas, Per Kristi-
an Haugen,   Sturle Monstad.
Midtre rad fra venstre: Merete 
Askim, Berge-Andreas Steinsvåg,     
Ragna B. Langlo, Jorid Grimeland.
Foran fra venstre: Live Solveig 
Nordhagen, Bennedichte C. R. 
Olsen, Barnadette Kumar, Ketil 
Eide, Greta Kristi Herje, Knut R. 
Skulberg.

REHABILITERINGS-
UTVALGET: 
Består av 12 faste medlemmer 
som oppnevnes for tre år av 
gangen. 
Bak fra venstre: Hilde Haualand,     
Borghild Lomundal, Marianne 
Dalen, Jan H. Gulbrandsen,   
Johan Kr. Falk-Pederse, Birger 
Lillesveen 
Foran fra venstre: Liv Thorsen, 
Karen Therese S. Haugstvedt,     
Berit Langlete, Kari Holmås, 
Kirsten Aune Walther, Thomas 
Rannestad Haugen, Jann-Hårek 
Lillevoll.

FORSKNINGS-
UTVALGET: 
Består av 21 faste medlemmer 
som oppnevnes for tre år av gan-
gen. Bak fra venstre: Cecilie Røe, 
Tone Norekvål, Ellisiv Mathiesen, 
Alexander Wahba, professor dr.
med., Bengt Karlsson, Willy-Tore 
Mørch, Nils Fleten, Roar Johnsen, 
Steinar Lundgren, Inger Thune,  
Berit Flatø, Ingvild Kjeken, Stein 
Atle Lie,  Einar Røshol Heiervang,     
Tone Tangen,  John-Arne Skolbek-
ken, Berit Schei, Katrine Fangen,    
Anette Hylen Ranhoff , Till Uhlig,     
Nils Erik Gilhus, Eli Drivdal.
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• Thomas Rannestad Haugen,
spesialkonsulent Helse- sosial- 
og eldreombudet i Oslo og
Akershus

• Karen Therese Sulheim
Haugstvedt, PhD/forsker/
spesialfysioterapeut AHUS HF,
Lørenskog

• Berit Langlete, Cand.polit/
klinisk pedagog, nå pensjonist,
Røyken

• Birger Lillesveen, daglig
leder alderspsykiatrisk
forskningssenter, Sykehuset
Innlandet HF, Ottestad

• Jann-Hårek Lillevoll,
kvalitetssjef/fysioterapeut,
Valnesfjord Helsesportssenter,
Valnesfjord

• Liv Thorsen, spesialrådgiver/
sykepleier tilknyttet LMS,
Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik

• Kirsten Aune Walther,
forsknings- og
fagutviklingssykepleier, St.
Olavs Hospital HF, Trondheim

• Johan Kr. Falk-Pedersen,
advokat i advokatfirmaet
Sverdrup DA, Oslo

Tildelingsrammen for virksomhets-
området var 67 millioner kroner 
og det var totalt 576 søknader til 
behandling. Antall nye søknader har 
ligget stabilt litt under og litt over 
450 i mange år, men denne gangen 
helt oppe på 526. 152 nye prosjek-
ter ble tildelt midler, det vil si en 
tildeling på 29 prosent.

Gjennomsnittsbevilgningen for nye 
prosjekter var kr 315.000. Av de 
nye innvilgede prosjektene er det 
også denne gangen en overvekt av 

ettårige prosjekter. Se ellers statis-
tikk kap. 1.2.

FAGUTVALGET FOR 
FORSKNING
Fagutvalget for forskning består 
av 21 faste medlemmer som opp-
nevnes for tre år av gangen. Det 
ble meldt tre forfall til søknadsbe-
handlingen og varamedlemmer ble 
innkalt. 

• Fagutvalget besto av:
• Nils Erik Gilhus, professor

dr.med., Klinisk institutt 1,
Universitetet i Bergen, leder

• Anette Hylen Ranhoff,
professor dr.med., Klinisk
institutt 2, Universitetet i
Bergen og Diakonhjemmet
sykehus, Oslo, nestleder

• Katrine Fangen, professor
dr.polit., Institutt for sosiologi
og samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo

• Berit Flatø, professor dr.med.,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet og Det
medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo

• Nils Fleten, førsteamanuensis
dr.med., Institutt for
samfunnsmedisin, Norges
arktiske universitetet, Tromsø

• Einar Røshol Heiervang,
fagdirektør dr.med.,
Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet, Oslo

• Roar Johnsen, professor
dr.med. emeritus, Institutt
for samfunnsmedisin, NTBU,
Trondheim (vara for Thomas
Halvorsen, professor dr.med.,
Klinisk institutt, Universitetet i

Bergen)
• Bengt Karlsson, professor

dr.polit., Fakultet for helsefag,
Høgskolen i Buskerud og
Vestfold (Høgskolen i Sørøst-
Norge frå 2016), Drammen
og Institutt for helsefag,
Universitetet i Stavanger

• Ingvild Kjeken, professor
dr.philos., Diakonhjemmet
sykehus, Oslo og Høgskolen i
Oslo og Akershus, Oslo

• Stein Atle Lie,
førsteamanuensis dr.philos.,
Institutt for klinisk odontologi,
Universitetet i Bergen

• Steinar Lundgren, professor
dr.med., Institutt for
kreftforskning og molekylær
medisin, NTNU og St. Olavs
hospital, Trondheim

• Ellisiv Mathiesen, professor
dr.med., Institutt for klinisk
medisin, Norges arktiske
universitet, Tromsø og
Universitetssykehuset i Nord-
Norge, Tromsø

• Willy-Tore Mørch, professor
dr.psychol. emeritus, RKBU-
Nord, Universitetet i Tromsø

• Tone Norekvål,
førsteamanuensis ph.d., Klinisk
institutt 2, Universitetet
i Bergen og Haukeland
universitetssykehus, Bergen
(vara for Arne Henning Eide,
professor ph.d., SINTEF
Teknologi og samfunn, Oslo)

• Cecilie Røe, professor dr.med.,
Oslo Universitetssykehus,
Ullevål, Oslo

• Berit Schei, professor dr.med.,
Institutt for samfunnsmedisin,
NTNU og St. Olavs Hospital i
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Trondheim
• John-Arne Skolbekken,

professor dr.philos., Institutt for
sosialt arbeid og helsevitenskap,
NTNU i Trondheim

• Tone Tangen, professor
dr.med., Psykiatrisk institutt,
Universitetet i Bergen og
Haukeland universitetssykehus,
Bergen

• Inger Thune, professor
dr.med., Institutt for
samfunnsmedisin, Norges
arktiske universitetet, Tromsø
og Oslo Universitetssykehus,
Ullevål, Oslo

• Tillmann Uhlig, professor
dr.med., Institutt for klinisk
medisin, Universitetet i Oslo
og Diakonhjemmet sykehus,
Oslo (var for Roald Omdal,
professor dr.med., Stavanger
universitetssjukehus, Stavanger

• Alexander Wahba, professor
dr.med., St. Olavs Hospital,
Trondheim og Institutt for

sirkulsjons- og billeddiagnostikk, 
NTNU, Trondheim

Det ble totalt behandlet 402 
søknader og av disse var 336 nye. 
Tildelingsrammen var på 72 millio-
ner kroner innen forskning og det 
ga totalt midler til 107 prosjekter, 
derav 41 nye. Tildelingsprosenten 
for nye søknader var 12 prosent. 
Det ble ikke innvilget nye ”såkorn-
prosjekter” i 2015. Se ellers statis-
tikk kap. 1.2. 

EXTRAEXPRESS
Etter pilotordningene i 2014 
vedtok styret i mars å viderefø-
re ordningen som en permanent 
ordning for medlemsorganisasjone-
ne. Nødvendig utvikling ble g jort i 
ExtraWeb og all søknadsbehandling 
for høstens utlysning ble g jennom-
ført i ExtraWeb av et eget utvalg 
med representanter fra 10 av med-
lemsorganisasjonene. Retningslin-
jene ble justert før årets utlysning 
og redigert på nytt i desember etter 

ny mal for retningslinjer. Formålet 
med ordningen er å støtte små pro-
sjekter og tiltak med fokus på lokal 
aktivitet og frivillighet, i en ordning 
med enkelt søknadsskjema og rask 
saksbehandling slik at det skal gå 
kort tid fra idé til g jennomføring.

Det ble g jennomført én søk-
nadsrunde med søknadsfrist 15. 
september og det ble satt av 5 
millioner kroner til ordningen. Alle 
medlemsorganisasjonene søkte, og 
det kom inn 427 søknader. I over-
kant av 4,6 millioner ble tildelt 190 
prosjekter, noe som ga en tilde-
lingsprosent på 44,5.

Utvalget som har vurdert de inn-
komne søknadene for ExtraExpress 
har i 2015 vært:

Organisasjon Fornavn Etternavn
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Roar Råken
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Gro Marit Rødevand
Foreningen for Hjertesyke Barn Sissel Holm-Sandnes
Kreftforeningen Kåre Dag Mangersnes

Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte Olav Fikse

Landsforeningen for Hjerte- og Lunge-
syke Hildegun Dybdal

Norges Blindeforbund Knut Kjær Berntsen
ADHD Norge Gry Lunde
Norges Astma og Allergiforbund Anne-Kari Isaksen
Redd Barna Annicken Lundgård



20

PRESSEKLIPP



21

HOVEDUTVALGET FOR 
FORDELINGSSPØRSMÅL 

Ved sammensetningen av 
hovedutvalget er det lagt 
vekt på bredt samfunn-
sengasjement og kom-

petanse innenfor ExtraStiftelsens 
virkefelt. Det er også lagt vekt på 
forankring i politiske miljøer. 

Hovedutvalget har to hovedoppga-
ver. Det skal kontrollere at fag-
utvalgenes innstilling til fordeling 
av midler er avgitt i henhold til 
g jeldende retningslinjer og eventu-
elle instrukser fra styret. Det skal i 
tillegg være et rådgivende organ for 
styret. 

Hovedutvalget kan bestå av inntil 12 
medlemmer, som oppnevnes for tre 
år av gangen. 

Hovedutvalget besto av:
• Berit Brørby, tidl. Stortingsre-

presentant, Jevnaker, leder
• Åsmund Reikvam, professor

emeritus, Oslo, nestleder
• Fakhra Salimi, Daglig leder,

MiRA-Senteret, Oslo
• Kjetil Drangsholt, rådgivende

overlege, NAV Vest-Agder, 
Kristiansand

• Torkil Berge, psykologspesialist,
Diakonhjemmet DPS, Oslo

• Ole Christian Lagesen, journa-
list, Oslo

• Vibeke Hammer Madsen, adm.
Direktør, VIRKE, Oslo

• Loveleen Rihel Brenna, forfat-
ter/daglig leder, Seema, Oslo

• Karl Henrik Sivesind, dr.polit.,
Institutt for samfunnsforskning,
Oslo

• Frode Thuen, professor/for-
fatter, Høgskolen i Bergen,
Bergen

• Anne-Kari Holm, tidl. gene-
ralsekretær i ExtraStiftelsen,
Halden

• Gerd Janne Kristoff ersen, fyl-
kesmann i Nord-Trøndelag

På hovedutvalgets møte 3. novem-
ber 2015 var det 3 forfall.

Fagsjef rehabilitering Jan Gul-
brandsen gikk g jennom søknads-
prosessen for 2015 med statistikker 
og oversikter. Leder Ketil Eide i 
forebyggingsutvalget, nestleder 
Kari Holmås i rehabiliteringsut-
valget og nestleder Anette Hylen 
Ranhoff  i forskningsutvalget pre-
senterte fagutvalgenes innstilling til 
hovedutvalget. 

Hovedutvalget vedtok sine anbefa-
linger til styret, og leder Berit Brør-
by la fram utvalgets anbefalinger og 
innstilling via telefon i styremøtet 
16. november 2015.

HOVEDUTVALGET: Fra venstre: Ole Christian Lagesen, Gerd Janne Kristoff ersen, Fahkra Salimi, Torkil Berge, Hans 
Christian Lillehagen, Berit Brørby, Åsmund Reikvam, Kjetil Drangsholt, Anne-Kari Holm, og Karl Henrik Sivesind.
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LÆRINGSARENA: En-
gasjerte deltakere på LEV 
VEL-konferansen 2015: 
Tenke sjæl.

22

LUTTER ØRE: Helseminister 
Bent Høie og generalsekretær 
Hans Christian Lillehagen lytter 
interessert.

LÆRINGSARENA: Samuel Massie 
mistet tre gode venner da båten 
”Berserk” forsvant i Sørishavet. 

22-åringen fortalte publikum på
LEV VEL om sin oppvekst og om

hvordan han fant mening i livet på 
havet. 
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KOMMUNIKASJON

Kommunikasjonsarbeidet 
i 2015 var preget av et 
omfattende politisk påvir-
kningsarbeid. Målet var å 

få et vederlag for Extra-spillet som 
g jenspeilte spillets reelle verdi, og 
dermed sikre stiftelsens inntekts-
grunnlag på et stabilt nivå. I tillegg 
ble det g jennomført et visuelt 
hamskifte i løpet av første halvår: 
ExtraStiftelsen fikk ny profil og 
logo, og nye, mer brukervennlige 
nettsider. Endringer i bemanningen 
medførte at det i andre halvår ble 
et større trykk på presseinnsalg og 
produksjon av egne artikler.

POLITISK KOMMUNIKASJON
Arbeidet med å sikre frivillige 
helseformål en fast prosentandel av 
Norsk Tippings samlede overskudd 
dominerte den politiske delen av 
kommunikasjonsarbeidet. I 2014 
ble det nedsatt et forhandlingsut-
valg for å følge opp styrets vedtak 

om å sikre stiftelsens fremtidige 
inntekter. Utvalget besto også i 
2015 av styreleder Bjørnar All-
got, styrenestleder Jan Egil Aase, 
generalsekretær Hans Christian 
Lillehagen og kommunikasjonssjef 
Pia Prestmo. 

Utvalget drev sitt påvirkningsarbeid 
ifølge tre akser: politisk, presse 
og organisatorisk, tre grener som 
overlappet og forsterket hverandre. 
Det politiske påvirkningsarbeidet 
ble hovedsakelig rettet mot politisk 
ledelse i Kulturdepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet 
og utvalgte stortingsrepresentanter. 
Ut over høsten ble det i tillegg solgt 
inn saker til blant andre Dagsre-
vyen og Nettavisen, samt skrevet 
kronikker til Dagens Næringsliv for 
å nevne noe. Gjennom hele året 
ble det også lagt ned mye arbeid 
for å informere og mobilisere våre 
medlemsorganisasjoner og andre 

sympatisører som ønsket å styrke 
vår sak. Dette arbeidet resulterte i 
at mange av våre medlemsorganisa-
sjoner sendte høringssvar, snakket 
med sine politiske kontakter, ut-
talte seg til pressen og på andre vis 
sørget for at saken om Extra-spillet 
ble aktualisert og at stiftelsens 
synspunkter ble løftet frem.

På Stortinget var det Venstres leder 
Trine Skei Grande og helsepoliti-
ker Ketil Kjenseth som målførte 
helseformålenes sak. Både g jen-
nom spørsmål til kulturminister, i 
intervju på Dagsrevyen og i selve 
stortingsbehandlingen av saken, tok 
Venstre til ordet for en styrking av 
frivillige helseformål og en rett-
ferdig behandling av helse som en 
fjerde mottaker av spillemidlene. 

Før sommeren sendte kulturmi-
nister Thorhild Widvey ut saken 
om ExtraStiftelsens fremtidige 
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inntektsgrunnlag på høring. Da 
høringsfristen utløp 1. august, ble 
det klart at langt de fl este hørings-
svarene støttet ExtraStiftelsens 
krav om å få 9 prosent av spillover-
skuddet, og ikke 6,4 slik kulturmi-
nisteren innstilte på. Det var også 
viktig for ExtraStiftelsen å unngå en 
overgangsperiode, noe som ville ha 
innebåret en uholdbar usikkerhet 
og sårbarhet for politiske skifter.

Formelle og uformelle møter i for-
kant av denne høringen, resulterte i 
en heving fra Kulturdepartementets 
(KUD) opprinnelig utgangspunkt. 
I vårt første forhandlingsmøte 
tilbød KUD et vederlag som inne-
bar fl ere titalls millioner mindre til 

helseformål per år enn hva som ble 
forhandlingsresultatet 15. desem-
ber. Forhandlingsutvalget fi kk også 
g jennomslag for at det ikke skulle 
være noen form for overgangs-
ordning. Man kan derfor konklu-
dere med at forhandlingsutvalgets 
innsats har båret frukter, til tross 
for at 6,4 prosent ble det endelige 
resultatet.

MEDLEMS-
ORGANISASJONENE
2015 var et veldig spesielt år, 
hvor det overordnede målet for 
all kommunikasjon var rettet inn 
mot å sikre stiftelsens fremtidige 
inntektsgrunnlag. I denne sammen-
heng, var det viktigere enn noensin-
ne å mobilisere våre stakeholders, 

våre medlemsorganisasjoner, for 
å etablere en bevissthet rundt hva 
som sto på spill. Gjennom utstrakt 
samarbeid med medlemsorganisa-
sjonene, lyktes vi med å skape opp-
merksomhet og en større forståelse 
for viktigheten av Extra-midlene 
blant beslutningstakere i Storting 
og i Reg jering. Både g jennom 
politisk påvirkning og i presseopp-
slag, ble det tydelig at de frivillige 
helseorganisasjonene står sterkt når 
vi står samlet.

Parallelt med arbeidet knyttet til 
Extra-spillet, ble det utmeislet 
endringer i stiftelsens tildelings-
ordninger. Samfunnet er i stadig 
endring, og ExtraStiftelsens ordnin-

ger må utvikle seg for at vi fortsatt 
skal kunne være den spydspissen 
vi ønsker å være. Tilbakemeldinger 
fra våre medlemsorganisasjoner har 
tydet på at det er et stort behov for 
forskning på primærhelsetjenesten 
og ikke minst på samhandlingen 
mellom de ulike nivåer. Sammen 
med medlemsorganisasjonene har vi 
derfor i 2015 kommet et godt styk-
ke videre i arbeidet med å utforme 
tildelingsordninger som er tilpasset 
behovet.

TRADISJONELL 
KOMMUNIKASJON
Logo og profi l
Stiftelsen skiftet til en ny og mer 
moderne logo og profi l i løpet av 
2015. Den blå fuglen som er i ferd 

med å lette, er et resultat av en 
workshop vi g jennomførte sammen 
med fi rmaet Brand Valley i starten 
av året, hvor alle ble utfordret til å 
tenke g jennom hvem stiftelsen er, 
hvem vi ønsker å være og hva som 
er vår ”story”. Med utgangspunkt i 
den nye logoen, oppdaterte vi våre 
farger, skrifttyper og type fotogra-
fi er vi skal knyttes til. Våre visuelle 
omgivelser påvirker vårt omdømme, 
kanskje i større grad enn man skulle 
tro. Det er derfor svært gledelig 
å få så mange (og utelukkende) 
positive tilbakemeldinger på pro-
fi lskiftet.  

Nye nettsider
De nye nettsidene gikk på lufta i 
midten av september. Ikke bare 
har de nye nettsidene stiftelsens 
nye profi l, men de har g jennom-
gått en grunnleggende strukturell 
endring, basert på preferansene til 
brukerne av våre nettsider. Hvem 
besøker oss? Hva lurer de på og 
hvor lenge må de lete før de fi nner 
svar? Hovedmålet bak å lansere nye 
nettsider, var at publikum raskt og 
enkelt skal fi nne svar på det de lurer 
på, g jennom en intuitiv oppbygging 
av sidehierarkiet, et enkelt og for-
ståelig språk, og ikke minst ønsker 
vi å spre inspirasjon til alle ildsjeler 
som bærer på en god ide og som er 
på utkikk etter en partner man kan 
realisere ideen sammen med. 
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TV-profilering
Et Extra-prosjekt pluss et Extra-
Express-prosjekt har hver uke blitt 
profilert 4-5 minutter hver tirsdag. 
Dette er profilering av ExtraS-
tiftelsens prosjekter som har høy 
troverdighet, som taler direkte til 
en viktig målgruppe for oss, til en 
forholdsvis lav kostnad. TV-sendin-
gene for Extra-spillet ble produsert 
av Fabelaktiv i samspill med Extra-
Stiftelsen. Programleder har vært 
Truls Pedersen, Kjersti Gullvåg og 
Johan Høstmælingen. Seertallene 
i 2015 var i snitt på 135 000, med 
en seerandel på 17% (17% av de som 
så på tv på dette tidspunktet så på 
Extra). Det er likevel lav korrela-
sjon mellom de som spiller Extra 
og de som kjenner til stiftelsens 
arbeid: kun én av fem Extra-spillere 
kjenner til ExtraStiftelsen ifølge 

en Norsk Tipping-undersøkelse fra 
2014.

Ved å signere avtalen med Norsk 
Tipping, klippet ExtraStiftelsen 
samtidig over navlestrengen til 
Extra-spillet. Profileringen av gode 
formål i Extra-sendingen på tirs-
dagene vil fortsette, men stiftelsen 
vil nå være en av flere gode formål 
som presenteres på NRK1 tirsdags-
kveldene. 

Det ble produsert en reklamefilm 
i samarbeid med Fabelaktiv, en 
film som ble sendt under rekla-
mefrie dager på blant annet TV2 
og TVNorge, i påsken, pinsen og i 
julen.

Sosiale medier
ExtraStiftelsens tilstedeværelse på 
sosiale medier vekker stadig større 
oppmerksomhet. Gjennom å satse 
på produksjon av egne artikler om 
våre prosjekter og g jennom et godt 
samarbeid med våre søkerorgani-
sasjoner, nås stadig nye rekorder 
på Facebook og Twitter. I 2015 fikk 
ExtraStiftelsen 1588 flere følgere 
på Twitter, og over 1800 flere på 
Facebook. 

Ekstra stas var det da selve stats-
minister Erna Solberg (som ikke lar 
en politisk rådgiver håndtere sosiale 
medier for seg, men skriver på Twit-
ter-kontoen sin selv) twitret om 
ExtraStiftelsen etter å ha besøkt 
et av våre prosjekter sammen med 
Rådet for psykisk helse.

NY LOGO: Ved starten av året fikk ExtraStiftelsen et nytt ansikt: en fugl som er i ferd med å lette. Fuglen er ment å 
symbolisere våre prosjekter som (med litt Extra-oppstartshjelp ) tar av og flyr på egen hånd.
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Facebook er Norges største mediekanal, og er derfor blitt en prioritet for stiftelsens kommunikasjonsarbeid. Det 
er derfor gledelig å kunne rapportere en stadig økende oppmerksomhet rundt våre budskap som legges ut der.
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Presse
ExtraStiftelsen har gått fra å 
være en ganske ukjent aktør blant 
politikere og presse til å være godt 
kjent i Reg jeringen og blant stor-
tingsrepresentanter som arbeider 
med helse- og kulturspørsmål. 
Presseinnsalgene i 2015 har også 
bidratt til at stiftelsens kontakt-
nett i redaksjonene har vokst 
merkbart. Særskilt mot slutten av 
året, ser man en markant økning i 
antall presseoppslag. Dette skyl-
des hovedsakelig en ”turné” i uken 
før Extra-tildelingen i november, 
hvor generalsekretæren, sammen 
med vår kommunikasjonsrådgiver, 
besøkte en rekke prosjekter over 
hele landet, med journalister på 
slep. Hvert av besøkene fi kk presse-
dekning. I tillegg ble det litt bølger 
i innspurten av forhandlingene med 
Kulturdepartementet, som også ga 
en del oppmerksomhet i pressen.

Det g jenstår imidlertid et potensial 
i å g jøre ExtraStiftelsens arbeid 
bedre kjent blant folk fl est, og 
kanskje spesielt i grasrotmiljøer som 
driver mye frivillighet uten å kjenne 
til mulighetene som ligger i stiftel-
sen. Stiftelsen er ikke bedre enn 
sine beste prosjekter, så det er vik-
tig å etablere kontakt med dem som 
ennå ikke kjenner oss, men som 
bærer på gode ideer. Vi har arbeidet 
med å styrke stiftelsens standing i 
fagmiljøer, og deltar på både små 
og store arenaer for å bli kjent med 
og blant relevante fagfolk. Ved å 
styrke stiftelsens helsefaglige profi l, 
er målet at stadig fl ere innen helse 
og frivillighet vurderer å sende en 
søknad til ExtraStiftelsen når de får 
en god prosjektidé. 

Også i gründermiljøer, som for 
eksempel MESH i Oslo, og g jen-
nom samarbeid med aktører som 

IKT Norge, kan det tenkes at man 
fi nner felles grunn innen eksempel-
vis ehelse. 

Extra-tildelingen
Extra-tildelingen 2015 gikk av 
stabelen i Gamle Logen den 24. 
november. Tildelingen ble åpnet 
av fylkesmann Valgerd Svarstad 
Haugland, og statssekretær i 
Kulturdepartementet, Bjørgulv 
Borgundvaag, hilste organisasjone-
ne fra talerstolen. Programleder i 
Extra-sendingene, Kjersti Gullvåg 
var konferansier, og publikum fi kk 
bli kjent med Extra-prosjekter i regi 
av blant andre Dissimilis og LHL. 
Norsk Tippings direktør Torbjørn 
Almlid fi kk også si noen ord på 
denne tildelingen.

Gullegget
Gullegget er ExtraStiftelsens årlige 
hedersbevisning til et avsluttet pro-



28

sjekt. Prisen består av en skulptur 
laget av kunstneren Kristian Kva-
kland og 100 000 kr. Tre prosjek-
ter nomineres til prisen, og de som 
ikke når helt til topps, får 25 000 
kr hver.

Årets vinner var prosjektet Avdek-
king av vold og seksuelle overgrep, 
som ble startet i 2011, og fikk 
støtte fra ExtraStiftelsen i to år. 
Prosjektet er et samarbeid mellom 
Redd Barna (søkerorganisasjon) og 
Regionalt ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selvmords-
forebygging, region vest (RVTS). 
Prosjektet retter seg mot kommu-
nene i første instans, men indirekte 
mot barn og unge som blir utsatt 
for vold og overgrep. Prisen ble del 
tut av Kari Kjønaas Kjos, leder av 
Stortingets helse- og omsorgsko-
mité.

Rådet for psykisk helse med pro-
sjektet Go Campus, og Landsfore-
ningen for hjerte- og lungesyke 
med prosjektet Nettbasert spinning 
ble også nominerte, og fikk diplom 
og 25 000 kr hver.

MØTEPLASSEN: ExtraStiftelsen ønsker å være en arena for læring og kunnskap, blant annet 
gjennom å arrangere den årlige LEV VEL-konferansen. Her slår helseminister Bent Høie av en 
prat med et par andre rogalendinger fra Extra-prosjektet Fra offer til kriger.
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OPPFØLGING AV PROSJEKTER

ExtraStiftelsen ønsker å til-
strebe en optimal g jennom-
føring og oppfølging av pro-
sjekter som er tildelt midler. 

Dette g jøres g jennom korrespon-
danse, telefonsamtaler, møter og 
kurs både med prosjektledere og 
ulike representanter fra søkerorga-
nisasjonene. Våre datasystemer er 
kraftig forbedret g jennom søknads- 
og saksbehandlingssystemet Extra-
Web som ble gradvis innført i løpet 
av 2014, og som var fullt operativt 
i hele 2015. Våre arkiverings- og 
oppfølgingsrutiner blir kontinuerlig 
evaluert, og stadig mer av håndte-
ringen blir gradvis digitalisert.

PROSJEKT- 
KOORDINATORMØTER 
Prosjektkoordinatorene fra med-
lemsorganisasjonene får tilbud om 
to møter i året, ett heldagsmøte 
og ett halvdagsmøte, for infor-
masjon, erfaringsutveksling, nett-
verksbygging, tilbakemeldinger 
til sekretariatet og faglig påfyll. 
I 2015 var strategi hovedtemaet 
på halvdagsmøtet på våren, og på 
høstmøtet effekt- og resultatvur-
dering av prosjekter. Disse møtene 
er viktige også for sekretariatet, i 
arbeidet med forbedring av rutiner 

og systemer. Møtene er også viktig 
for sekretariatet for å holde kontakt 
med medlemsorganisasjonene og 
vite hva de er opptatte av.

RÅDGIVNING OG  
ORGANISASJONSBESØK
Gjennom hele året har sekretariatet 
en kontinuerlig rådgivningstjeneste 
overfor organisasjoner, prosjektle-
dere og potensielle søkere. Dette 
foregår mye via telefon og epost, 
i noen grad via brev og egne mø-
ter. De vanligste tema hvor det er 
behov for assistanse er prosjektidé-
er, søknadsskriving, retningslinjer, 
prosjektg jennomføring, søknad 
om endringer, rapportering og ikke 
minst bruken av det elektroniske 
søknadssystemet ExtraWeb.

Hvert år i forbindelse med at 
søknadsskjemaene åpnes blir det 
avholdt et opplæringsmøte for 
representanter fra søkerorgani-
sasjonene om bruk av elektronisk 
søknadssystem. Årets møte ble 
avholdt 26. mars med nærmere 90 
deltakere, vesentlig prosjektkoordi-
natorer. Møtet var todelt, der den 
andre delen besto av generelle råd 
og tips til søknadsskrivingen, noe 
som ikke minst er nyttig for små 

organisasjoner eller organisasjoner 
som har få søknader og derfor ikke 
kjenner kriteriene til ExtraStiftelsen 
så godt. 

Organisasjoner som får dårlig ut-
telling på sine søknader, og som har 
hatt et visst antall søknader, tilbys 
egne møter i sekretariatet hvor or-
ganisasjonen på forhånd kan plukke 
ut søknader de vil ha en grundig 
g jennomgang av og tilbakemelding 
på. Dette er ifølge et tidligere sty-
revedtak, og for å gi så god rettled-
ning som mulig før nye søknader 
skal skrives. Det ble avholdt møte 
med 5 organisasjoner, i tidsrommet 
januar til mars i 2015.

I tillegg er det foretatt en rekke 
prosjektbesøk i form av deltakelse 
på åpninger, lanseringer, kurs, kon-
feranser og doktorgradsdisputaser, 
mens mange av prosjektbesøkene 
har kommet i stand ved at Extra-
Stiftelsen selv har ønsket å besøke 
prosjektene. 

Kontakten med de ulike organisa-
sjonene gir nyttig informasjon om 
hva som fungerer godt og dårlig 
rundt søknadsprosess, oppfølging av 
prosjekter, rapportering og samar-
beid.
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RAPPORTERING 
Prosjektene skal regnskapsrappor-
tere hvert år og det ble mottatt og 
g jennomgått i alt 689 skjemaer i 
2015 for midler brukt i 2014. En 
del skjemaer krever ekstra opp-
følging med krav om rettelser. 
Ved vesentlige mangler eller for 
sen regnskapsrapportering ilegges 
organisasjonene gebyr etter en 
skala vedtatt av styret. Regnskaps-
skjemaene har tidligere blitt sendt 
inn per post. Fra 2015, med ny 
ExtraWeb, ble utfylt og underteg-
net regnskapsskjema lastet opp i 
løsningen og sendt inn elektronisk. 
Dette var en viktig forenkling for 
organisasjonene og for ExtraStif-
telsen.

Det var i alt 336 prosjekter av-
sluttet i løpet av 2014 som leverte 
sluttrapport i 2015. Sluttrapporte-
ne er viktige for prosjektdokumen-
tasjonen og bidrar til spredning av 
erfaringer. Sluttrapportene legges 
ut i ExtraStiftelsens prosjektbibli-
otek. Nytt prosjektbibliotek ble 
lansert i mars 2015.

Sluttrapportene gir et godt bilde 
av mangfoldet av aktiviteter i regi 

av norske frivillige organisasjoner. 
Sekretariatet har også i 2015 fulgt 
aktivt opp i hvilken grad prosjektene 
krediterer ExtraStiftelsen i omtaler, 
avisartikler, foredrag og sluttrap-
porter. Ved behov har prosjektle-
dere og/eller organisasjoner blitt 
kontaktet ved for dårlig kreditering.

EVALUERING 
Det ble i 2013 satt i gang en evalu-
ering av ExtraStiftelsens virksom-
het, utført av Handelshøyskolen 
BI. Denne evalueringen er første 
del av planlagte tre deler, og foku-
serte først og fremst på statistiske 
data, og foreslo videre opplegg for 
evalueringen. Del 2 og 3 fokuserte 
på henholdsvis effektevaluering og 
samfunnsmessig betydning. Rap-
port fra del 1 var ferdig i februar 
2014, og del 2 og 3 var ferdig i juni 
2015. 

Rapportene er viktige i det pågå-
ende arbeidet med utarbeiding av 
nytt søknadsskjema som en del av 
prosessen med sammenslåing av 
forebygging og rehabilitering til ett 
område. Spesielt er mer fokus på 
effektmåling av prosjekter en viktig 
anbefaling i rapportene.

I retningslinjer for fordeling av mid-
ler er det nedfelt at større prosjek-
ter bør evalueres. Det finnes ingen 
fullstendig statistikk over hvor 
mange og hvilke prosjekter som har 
egne evalueringsopplegg.

Avsluttede prosjekter innen fore-
bygging og rehabilitering har i 
mange år levert et enkelt egeneva-
lueringsskjema med 13 spørsmål og 
fem svarkategorier sammen med 
sluttrapporten, noe som bevisstg jør 
organisasjonene på viktigheten av 
evaluering. Resultatene fra disse 
egenevalueringsskjemaene syste-
matiseres i ExtraWeb.

ExtraStiftelsen har, som alltid g jen-
nom året, vært oppmerksom på vik-
tigheten av kontinuerlig egeneva-
luering av virksomhet og oppgaver. 
Dette hjelper stiftelsen til stadig å 
bli bedre. Det er også utarbeidet en 
rekke statistikker over årets søk-
nadsbehandling og tildeling.
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ORGANISASJONEN

Dette kapitlet presenterer ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner og demokratiske organer.

MEDLEMSORGANISASJONENE 
ExtraStiftelsen har 31 medlemsorganisasjoner, hvorav tre er nye i 2015. Medlemsorganisasjonene har bidratt med 
følgende innskudd til grunnkapitalen:

Fra 1993: Kreftforeningen kr 400 000 
Nasjonalforeningen for folkehelsen  kr 400 000 
Norges Blindeforbund kr 400 000

Fra 1995: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke kr 400 000
Rådet for psykisk helse kr 400 000
Redd Barna kr 400 000
Norske Kvinners Sanitetsforening kr 200 000
Norsk Revmatikerforbund kr 200 000

Fra 1996: Diabetesforbundet kr 400 000
Norsk Folkehjelp kr 400 000
ADHD Norge kr 400 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon kr 400 000
Landsforeningen uventet barnedød  kr 400 000
Landsforeningen for Nyrepasienter  
og Transplanterte  kr 100 000

Fra 1997: Norges Handikapforbund kr 400 000
Fra 1998: Norges Astma- og Allergiforbund kr 400 000

Norges Døveforbund kr 100 000
Foreningen for hjertesyke barn  kr 100 000
HLF Hørselshemmedes Landsforbund  kr 100 000

Fra 2000: Norges Bedriftsidrettsforbund  kr 100 000 
Multippel Sklerose Forbundet i Norge kr 200 000

Fra 2001: Forbundet Mot Rusgift  kr 100 000
Fra 2003: Norsk Forbund for Utviklingshemmede kr 100 000
Fra 2005: Landsforbundet Mot Stoffmisbruk kr 100 000
Fra 2006: Den Norske Turistforening kr 100 000 
Fra 2007: Norsk Epilepsiforbund  kr 100 000
Fra 2009: Hest og Helse   kr 100 000
Fra 2012: Mental Helse  kr 100 000
Fra 2015: Norges Parkinsonforbund kr 100 000

Dysleksi Norge kr 100 000
Cerebral Parese-foreningen kr 100 000

OL_VINNER: Gullmedaljevinner fra sommer-
lekene i London i 2012, Sarah Louise Rung, 
innledet under LEV VEL-konferansen i 2015.
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REPRESENTANTSKAPETS 
ÅRSMØTE
Det ordinære årsmøtet ble avholdt 
22. april 2015 på Radisson Blu
Scandinavia, Oslo med totalt 43
deltakere fra 25 medlemsorganisa-
sjoner og styret. Generalsekretær
Anders Hegre fra HLF Hørsels-
hemmedes Landsforbund ble valgt
til møteleder.

Det ble dessuten avholdt ekstraor-
dinært årsmøte 8. desember 2015 
på Radisson Blu Scandinavia, Oslo 
med totalt 38 deltakere fra 26 
organisasjoner og styret. General-
sekretær Helene Thon fra Forenin-
gen for hjertesyke barn ble valgt til 
møteleder.

Representantskapets fremste opp-
gave er å føre tilsyn med stiftelsens 
virksomhet, g jennomføre valg, 
fastsette godtg jørelse til styret 
samt gi uttalelse om årsregnskap og 
årsberetning. 

Styrets leder Bjørnar Allgot øn-
sket velkommen og innledet om de 
viktigste begivenhetene i ExtraStif-
telsen i året som hadde gått.

ÅRSMØTESAKER
Årsmelding, regnskap og budsjett
Representantskapet hadde ingen 
anmerkninger verken til årsmelding, 
regnskap eller budsjett. 

VALG
Det ble g jennomført vedtektsfes-
tede valg av nye medlemmer og 
varamedlemmer til styret, valgko-
mité og valg av revisor.

VEDTEKTER
Det ble g jort vedtak om nye ved-
tekter på årsmøtet 8. desember. De 
viktigste endringene var i formål-
sparagraf §2 som måtte endres som 
følge av at stiftelsen skulle overdra 
eierskapet av Extra-spillet til Norsk 
Tipping fra 1. januar 2016. I tillegg 
ble det g jort endringer knyttet til 
valg av styrerepresentasjon, hvor 
de tre opprettorganisasjonene var 
villige til å oppgi sin faste styre-
representasjon. Denne endringen 
medfører at styret har 8 valgbare 
styremedlemmer, mens ett medlem 
fremdeles skal oppnevnes av Den 
Norske Advokatforeningen for tre 
år av gangen. 

Valgkomiteens størrelse ble av 
praktiske årsaker redusert fra fem 
til tre medlemmer, mens hoved-
utvalget for fordelingsspørsmål 
ble avviklet og erstattet av et nytt 
kontrollutvalg bestående av tre 
medlemmer. 

Opptak av nye medlemmer
Norges Parkinsonforbund og 
Dysleksi Norge ble tatt opp som 
nye medlemmer av representant-
skapet etter det ordinære årsmøtet 
22. april, mens Cerebral Pare-
se-foreningen ble tatt opp som
medlem etter det ekstraordinære
årsmøtet 8. desember. De har hver
én stemme, slik at representantska-
pet ble utvidet med i alt tre stem-
mer.

AVTALE MED NORSK  
TIPPING OG STORTINGS- 
VEDTAK
Årsmøtet ga sin tilslutning i de 
pågående forhandlingene med 
Norsk Tipping om avtale vedrøren-
de overdragelse av eierskapet til 
Extra-spillet mot at Stortinget ved-
tok en varig andel av Norsk Tippings 
spilloverskudd. Forhandlingene var 

STYRET: Fra venstre: Hans Christian Lillehagen, Tove 
Gundersen, Nils Øveraas, Jan Egil Aase, Vibeke Johnsen, 
Bjørnar Allgot, Mona Enstad, Gunnar Haugsveen og Tone 
Granaas.
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ennå ikke ferdigstilte og vedtaket i 
Stortinget ennå ikke g jort. Innstil-
lingen fra familie- og kulturkomite-
en var enstemmig på at prosenten 
ville bli på 6,4%. Det ble dessuten 
opplyst om at Venstre ville fremme 
forslag om 7,7% til helseformål. 
Dette forslaget fi kk Venstres og 
Miljøpartiet De Grønnes stemmer 
og falt i plenumsbehandlingen. 

STYRET
De tre stiftende organisasjonene 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
Norges Blindeforbund og Kreftfo-
reningen, som i 1993 tok initiativet 
til å etablere ExtraStiftelsen, har til 
nå hatt faste styreplasser. Det sam-
me har Den Norske Advokatfore-
ning. Deres representanter i styret 
oppnevnes for tre år av gangen. De 
øvrige styremedlemmene blir valgt 
av årsmøtet og har funksjonsperio-
de på tre år. 

Etter det ordinære årsmøtet besto 
styret av følgende oppnevnte/valgte 
medlemmer:

Faste styremedlemmer: 
• Generalsekretær Gunnar

Haugsveen, Norges Blinde-
forbund, styremedlem

• Ass. generalsekretær Arnt Hol-
te, Norges Blindeforbund, vara

• Fagsjef Vibeke Johnsen, Nasjo-
nalforeningen for folkehelsen,
styremedlem

• Nestleder i fagavd. Kari-Ann
Baarlid, Nasjonalforeningen for
folkehelsen, vara

• Avdelingssjef Jan Egil Aase,
Kreftforeningen, styremedlem
(nestleder fra 02.06.14)

• Avdelingssjef Ole Alexander
Opdalshei, Kreftforeningen,
vara

• Advokat Petter Kramås, Den
Norske Advokatforening, styre-
medlem

• Advokat, Hanne Elmenhorst,
Lokaladvokaten, vara

Valgt styremedlem på årsmøte 
(2013-2015)
• Generalsekretær Bjørnar

Allgot, Diabetesforbundet,
styremedlem (styreleder fra
02.06.13)

• Nestleder i Sentralstyret Mari
Liavaag Holm, vara

Valgt styremedlem på årsmøte 
(2014-2016)
• Generalsekretær Tove Gunder-

sen, Rådet for psykisk helse,
styremedlem

• Rådgiver Hege Helene Bakke,
vara

• Generalsekretær Nils Øveraas,
Den Norske Turistforening,
styremedlem

• Fagsjef friluftsliv og politisk
rådgiver friluftsliv Anne-Mari
Planke, vara

Valgt styremedlem på årsmøte 
(2015-2017)
• Generalsekretær Mona Enstad,

Multippel Sklerose Forbundet i
Norge, styremedlem

• Leder marked Janne Engebret-
sen, vara

• Generalsekretær Tone Granaas,
Norsk Revmatikerforbund,
styremedlem

• Leder organisasjon og utvikling
Ingebjørg Borch, vara

I henhold til stiftelsesloven er alle 
styremedlemmer personlig valgt/
oppnevnt og personlig ansvarlig, og 
representerer ikke sine medlemsor-
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ganisasjoner. Det skal tilstrebes at 
begge kjønn er representert i styret 
med minst 40 %. Denne målsettin-
gen er ikke oppfylt.  Styret konsti-
tuerer seg selv på første styremøtet 
etter årsmøtet. 

På styremøtet 27. april 2015 ble 
Bjørnar Allgot, Diabetesforbun-
det enstemmig g jenvalgt til verv 
som styreleder og Jan Egil Aase, 
Kreftforeningen ble g jenvalgt som 
nestleder.  

Det ble avholdt 10 styremøter i 
2015 (7 ordinære møter, 2 tele-
fonmøter og 1 elektronisk). Styret 
har behandlet 90 saker. Styret har 
også deltatt på årsmøtet i april, 
ekstraordinært årsmøte i desember 
og styret var godt representert på 
Extra-tildelingen i november. 

Det skal velges nytt styre på neste 
ordinære årsmøte 27. april 2016.

VALGKOMITEEN
Valgkomiteens medlemmer ble 
valgt av årsmøtet i 2015 for en 
treårsperiode. Valgkomiteen består 
av følgende personer etter årsmø-
tet 2015:

• Generalsekretær Helene Thon,
Foreningen for hjertesyke barn,
leder

• Organisasjonskonsulent Jørn
Madla Sibeko, Norsk Epilepsi-
forbund, medlem

• Organisasjonssjef Tone Lill

Hammerlund, Norsk Forbund 
for Utviklingshemmede, med-
lem

• Generalsekretær Bjørn A. Kris-
tiansen, Norges Døveforbund,
medlem

• Generalsekretær Grete Herlof-
son, Norske Kvinners Sanitets-
forening, medlem

• Generalsekretær Arnstein
Grendahl, Norges Handikapfor-
bund, 1. vara

• Medlem Lillian Vicaneck, Hør-
selshemmedes Landsforbund,
2. vara

REVISOR
Revisor velges for ett år av gangen, 
i følge ExtraStiftelsens vedtekter.

Revisorfirma RSM Hasner AS ved 
statsautorisert revisor Ketil By-
strøm har vært ExtraStiftelsens re-
visor siden september 2009. RSM 
Hasner AS ble g jenvalgt i 2015.

FINANSUTVALGET
Finansutvalget oppnevnes av styret 
for en treårsperiode. Utvalget er 
oppnevnt for perioden 2013 – 
2015. Utvalgets mandat er å bistå 
sekretariatet og styret med finansi-
elle plasseringer. Utvalget består av 
følgende medlemmer:

• Administrasjonssjef Bente
Hagen, Nasjonalforeningen for
folkehelsen, leder

• Økonomisjef Anne Cecilie Gra-
ver Bjelke, Kreftforeningen

• Økonomisjef Rune Hagerup,
LHL

Finansutvalget har hatt to møter i 
2015. Det har vært arbeidet med 
å utvikle og implementere investe-
ringsstrategi for stiftelsens plasse-
ringer. Det har dessuten vært et 
stort fokus på å etablere og hånd-
tere etiske retningslinjer for plasse-
ringene som følger anbefalingene i 
Statens Pensjonsfond Utland.

Det ble oppnevnt nytt finansutvalg 
på styremøte 14. desember 2015 og 
det nye finansutvalget består av 

• Økonomisjef Anne Cecilie Gra-
ver Bjelke, Kreftforeningen

• Økonomisjef Rune Hagerup,
LHL

• Økonomisjef Berit M. Dalvik,
Norges Blindeforbund



37

I2015 har sekretariatet bestått av 
en stab med følgende medarbei-
dere: 

• Generalsekretær Hans
Christian Lillehagen

• Fagsjef forebygging/assis-
terende generalsekretær Jan
Melby

• Fagsjef forskning Eli Drivdal
• Fagsjef rehabilitering Jan H.

Gulbrandsen
• Kommunikasjonssjef Pia Kristi-

ne Prestmo 
• Kommunikasjonsrådgiver Sara

Wilsgaard (til 01.09.15)
• Kommunikasjonsrådgiver Hege

B. Braaten (fra 01.08.15)
• IT-leder Bergsvein Vollan
• Økonomileder Stig Lidsheim

(60% stilling)
• Kontorleder Eva Næss
• Administrasjonssekretær

Ann-Karin Olsen
• Prosjektmedarbeider Håkon

Dagestad (til 30.04.15)
• Praktikant Amanda Schei (fra

17.08.15 til 31.01.16)

5.1. Arbeidsmål og spesielle utfor-
dringer
I 2013 ble det utarbeidet og ved-
tatt en treårig strategi med mål og 
delmål samt detaljert handlingsplan. 
På styremøtet i desember 2015 la 
sekretariatet frem sak om målopp-
nåelse med oppfølgingen av målene 
i handlingsplanen. Sekretariatet har 
utviklet oppfølgingsverktøy for å 
implementere strategien g jennom 

årlige handlingsplaner og rapporte-
ring g jennom måloppnåelse.

Sekretariatet har arbeidet spesielt 
med følgende utfordringer i 2015:

Strategiprosessen – Strategiplanen 
for 2013-2015 ble vedtatt på sty-
rets møte 13.03.13 og skulle ta for 
seg prioriterte arbeidsområder for 
stiftelsen i en treårsperiode. Arbei-
det med den framtidige finansier-
ingen av stiftelsens tildelinger ble 
intensivert i 2015, og kulminerte 
med ekstraordinært årsmøte 10. 
desember og endelig sanksjonering 
av ny lov 18. desember.

Det har vært et g jennomgående 
ønske fra styret at ExtraStiftelsen 
overdrar Extra-spillet til Norsk Tip-
ping mot en varig g jenytelse g jen-
nom lovendring i pengespillovens 
paragraf 10. Dette ble g jennom-
ført uten overgangsordning og et 
akseptabelt nivå på 6,4% av Norsk 
Tippings overskudd til helseformål 
fordelt g jennom ExtraStiftelsen. 

Kommunikasjon – Kommunika-
sjonsfeltet ble spesielt viktig i 2015 
med viktige veivalg for stiftelsen 
som er avhengig av politiske ram-
mebetingelser. Det ble dessuten 
et skifte i staben som kommunika-
sjonsrådgiver i august og det oppsto 
behov for ekstra bistand ettersom 
de politiske prosessene krevde 
all kapasitet. Extra-tildelingen i 
november ble avholdt som planlagt 

og mediedekning av prosjektbesøk 
ble prioritert. Planlegging av LEV 
VEL-konferansen i januar 2016 ble 
også viktige arbeidsoppgaver for 
kommunikasjonsansvarlige i sekre-
tariatet. Kommunikasjonsarbeidet 
har dreid seg til å bli heldigitalt 
g jennom satsing på sosiale medier 
og nett. Dette har medført endrede 
arbeidsoppgaver med fokus på å nå 
målgruppene til stiftelsen.  

ExtraWeb - Sekretariatet leg-
ger store ressurser i å ha gode 
IT-systemer og søknadssystemet 
ExtraWeb var inne i sitt andre leve-
år med fremdeles store tilpasninger 
og utvikling av nye arbeidsproses-
ser. Implementeringen av systemet 
har vært svært arbeidskrevende og 
kommet i tillegg til ordinære opp-
gaver, men også fungert avlastende 
både for sekretariatet og prosjekt-
ledere. 

Søknadssystemet ExtraWeb har 
fungert etter intensjonene og gir 
helt nye muligheter for tildelings-
ordningene som man ikke har hatt 
tidligere. Sekretariatet har dessuten 
arbeidet en god del med rappor-
teringsrutinene, innfasing av ny 
tildelingsordning (ExtraExpress) og 
forberedelser til nytt årshjul med 
tre søknadsfrister og fem tildelinger 
fra 2016. 

Søknadsprosesser og virksomhets-
områder – ExtraExpress ble vedtatt 
som permanent ordning fra 15. sep-

SEKRETARIAT OG ADMINISTRASJON
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tember 2015 med to årlige utlys-
ninger a kr fem millioner pr utlys-
ning. Ny innretning av forskningen 
ble også diskutert g jennom hele 
året med åpning for en styrking av 
forskning på og i primærhelsetje-
nestene, samt forskning på sam-
handlingsmodeller og videreføring 
av klinisk helseforskning. Sammen-
slåing av virksomhetsområdene 
forebygging og rehabilitering og 
samtidig åpne for to årlige utlysnin-
ger. Alle endringene la grunnlaget 
for at det ble behov for en ledende 
fagsjef fra 1. januar 2016. Anset-
telsesprosessen ble g jennomført 
i november 2015. Endringene har 
også medført ekstra innsats på rap-
porteringsoppfølging på regnskaps-
området. Stillingen som økonomi-
leder ble derfor vedtatt økt til 80% 
stilling fra 1. januar 2016.

NYANSETTELSER I 2015 
Sara Wilsgaard sluttet i stilling 
som kommunikasjonsrådgiver med 
webansvar fra ca 01.09.15 Hege B. 

Braaten startet i stilling som kom-
munikasjonsrådgiver med weban-
svar fra 01.08.15.

Amanda Schei ble ansatt som 
praktikant innen kommunikasjon i 
perioden 17.08.15-31.01.16

Jan-Ole Hesselberg ble ansatt i 
nyopprettet stilling som ledende 
fagsjef fra 01.01.16.

PERSONALPOLITIKK 
Sekretariatet har en lav bemanning 
i forhold til de oppgaver som skal 
utføres. Det ble utført ca 11 årsverk 
i ExtraStiftelsens sekretariat i 2015. 

ExtraStiftelsen har et sekretariat 
som vektlegger en god personal-
politikk. Det g jelder både i forhold 
til lønns- og arbeidsvilkår samt et 
godt og trygt arbeidsmiljø. Statens 
personalhåndbok legges til grunn 
for de ansattes lønns- og arbeids-
vilkår. Det er utarbeidet et eget 

lønnssystem for de ansatte med 
egne lønnsrammer for de ulike stil-
lingskategoriene. Det ble g jennom-
ført medarbeidersamtaler i mars og 
individuelle lønnssamtaler i juni. 

Gjennom HMS-systemet g jen-
nomføres årlig vernerunde. Det er 
utarbeidet egen personalhåndbok 
og en samling av prosedyrer og ruti-
nebeskrivelser. Disse håndbøkene 
er modne for revisjon i 2016.

Å forebygge sykefravær er viktig i 
et lite sekretariat. For å stimulere 
de ansatte til fysisk aktivitet og 
bidra til bedre helse, får alle ansatte 
tilbud om refusjon av en del av ut-
gifter til trening. ExtraStiftelsen har 
en bedriftslegeordning som utfører 
en årlig helsekontroll. 
I tillegg er det avtale med Stamina 
Helse om bistand etter behov og 
ønske både for bedrift og ansatt. 
Sykefraværet blant de ansatte i 
2015 var på 1,3% ned fra 3,4% året 
før, noe som må betegnes som me-

ÅRSMØTET 2015: Fagsjef i ExtraStiftelsen, Jan Melby står ved talerstolen, og 
ved ordstyrerbordet sitter generalsekretær i HLF, Anders Hegre, sammen med 
styreleder i ExtraStiftelsen og generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar 
Allgot, og Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i ExtraStiftelsen.
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get tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet 
vurderes som godt og ExtraStiftel-
sen er IA-bedrift. 

ExtraStiftelsen avsluttet en kollek-
tiv ytelsesbasert pensjonsordning 
for de ansatte. Det foreligger en 
kollektiv pensjonsavtale g jeldende 
fra fylte 67 år, samt en egen før-
tidspensjonsordning fra fylte 65 år. 
Nye innskuddsbaserte avtaler ble 
innført fra 1. januar 2016. I tillegg 
har man gruppelivsforsikring og 
personalforsikring for alle ansatte. 

Det oppfordres til kompetansehe-
vende kurs. Hvert år g jennomføres 
et faglig internseminar for hele se-
kretariatet og årets seminar ble lagt 
til Reykjavik over 3 dager i august.

Begge kjønn er representert med 
minst 40 % i ExtraStiftelsens 
utvalg, slik det er nedfelt i retnings-
linjene for fordeling av midler. Ved 
årets slutt var det 6 kvinner og 5 
menn ansatt i sekretariatet (inkl 

praktikant).

MILJØ
Sekretariatet har en bevisst hold-
ning til miljøet. Det tas g jennom 
praktiske tiltak sikte på ikke å bidra 
til forurensning. Fretex henter alt 
papiravfall og avfall til makulering 
fra sekretariatet, og plast sorteres 
spesielt. Kopiering og portoutsen-
delser er redusert til et absolutt 
minimum.

Glass, metall, utdatert datautstyr 
og annet spesialavfall blir levert til 
egne depoter for spesialavfall. 

LOKALER 
Sekretariatet holder til i leide 
lokaler i Karl Johans gt. 23B i Oslo. 
Husleieavtalen g jelder til 2018. 
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Det ble solgt Extra-spill for 
kr 900.811.350 i 2015 
(2014: 955.863.982).  
Det var budsjettert med 

en omsetning på 921.477.000 
kroner. Omsetningen har vært jevn 
g jennom året, men tendensen er 
synkende. Det har vært lite utvik-
ling av spillet, få kampanjer og liten 
satsing på reklame for spillet i 2015. 
Dette påvirker omsetningen.
Regnskapet for 2015 ble avslut-
tet med totale inntekter på kr 
910.696.993 (2014: 968.141.535), 
kostnader på kr 695.383.885 
(2014: 735.756.042) og et resultat 
på kr 235.092.868 etter tilbake-
førte midler (2014: 250.664.376). 
Det var budsjettert med et resultat 
på kr 224.442.000. Resultatet 
ble ca 10,6 millioner høyere enn 
budsjettert. 

Extra-spillets overskudd til Extra-
Stiftelsen (overføring fra Norsk 
Tipping) endte på kr 231.338.369 
(2014: 245.527.140).  Det var 
budsjettert med et overskudd på 
225 millioner kroner. Den stør-
ste endringen i budsjett er lavere 
interne operatørkostnader og lave 
utviklingskostnader i Norsk Tipping. 

UTVIKLINGSKOSTNADER 
EXTRA-SPILLET
Extra-spillet er avhengig av at det 
brukes midler til utvikling av spil-
let. Extra-spillets andel av Norsk 
Tippings utviklingskostnader lå 
på kr 1.649.013 i 2015 (2014: 

5.126.462).  Det var budsjettert 
med 5 millioner kroner. Det var 
ikke øvrig utvikling av Extra-spillet 
i 2015. 

BEVILGNING TIL  
PROSJEKTER
Det ble bevilget kr 234.952.300 
til organisasjonene i den ordinæ-
re søknadsrunden i 2015 (2014: 
237.154.100). 4,6 millioner ble i til-
legg bevilget til ExtraExpress-pro-
sjekter. Det innebar at ExtraStiftel-
sen hadde en rekordutdeling i 2015 
med tildelinger på 239,6 millioner 
kroner! Det har blitt bevilget 2,5 
millioner mer i 2015 til organisasjo-
nenes helseprosjekter, og det har 
vært mulig å g jennomføre ved at vi 
har måttet avsette fra egenkapita-
len. Dette er likevel langt mindre 
enn budsjettet for 2015 la opp til. 

19,8 millioner ble tilbakeført fra or-
ganisasjonene som følge av avbrutte 
prosjekter fra alle tre virksomhets-
områdene, herunder dobbeltfinan-
siering innenfor forskningsområdet. 
I 2014 var dette tallet på 18,3 
millioner kroner.  Avsetningen til 
sikkerhet for flerårige prosjekter 
har stått fast på 75 millioner kroner 
siden 2010. 

SEKRETARIAT,  
ORGANISASJON OG UTVALG
Driftskostnadene for sekretariat, 
organisasjon og utvalg beløper seg 
i regnskapet til kr 25.910.904 
(2014: 22.428.690). Dette er godt 

innenfor budsjettrammene på 27,7 
millioner kroner. Søknadssystemet 
ExtraWeb har blitt tatt i bruk og 
det er brukt en del mer enn plan-
lagt i utviklingskostnader. Kom-
munikasjonskostnadene har også 
vært en del høyere enn tidligere, 
særlig dreier dette seg om bidrag 
til ExtraExpress (1,2 mill kroner) og 
etablering av nye nettsider i 2015. 
Juridisk bistand er også en ekstraor-
dinær kostnad knyttet til overdra-
gelsen av eierskapet av Extra-spillet 
til Norsk tipping fra 1. januar 2016. 
Det forventes av driftskostnadene 
kommer ned på mer normalt nivå i 
2016.

FINANSINNTEKTER 
Stiftelsens midler fikk en avkast-
ning på kr 9.885.643 (2014: 
12.264.053). Budsjettet var på kr 
11,0 millioner kroner. Til tross for 
svært lave renter og en turbulent 
periode for aksjemarkedet g jennom 
hele 2015 gav plasseringene en 
tilfredsstillende uttelling. 

ØKONOMI
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