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Deres referanse

Maren Myrvang,
OPPDAL KOMMUNES SOSIALLEGAT
Kommunehuset
7340 OPPDAL

Vedtak om endring av vedtekter - OPPDAL KOMMUNES SOSIALLEGAT, org.nr.
986 173 889
Vi viser til innsendt søknad.
Vi har fattet vedtak om å godkjenne vedtektsendringen.
1. Bakgrunn
Søknaden gjelder endring av vedtektenes §6 og 7, vedtatt av styret 24. august 2021.
Endring i vedtektenes § 6:
Endres fra: «Grunnkapitalen skal forvaltes som en urørlig kapital. Midlene skal være plassert på en
rentebærende bankkonto til høyest mulig rente».
Endres til: «Det gis anledning til å benytte grunnkapitalen til utdeling. Midlene skal være plassert på
rentebærende bankkonto til høyest mulig rente.»
Endring i vedtektenes § 7:
Endres fra: «Renteavkastningen fra året før, - med fratrekk for offentlige gebyrer for stiftelsen, - kan deles
ut hvert år».
Endres til: «Det deles ut midler fra grunnkapital og renteavkastning med fratrekk for offentlige gebyrer
for legatet.»
Begrunnelsen for endringene er at renteinntektene kun litt større enn driftsutgiftene, at det de siste årene
der det har blitt utbetalt støtte fra sosiallegatet, har støttebeløpene per mottaker vært på kun noen få
hundre kroner. Det ble ikke delt ut midler fra legatet i 2020. Legatet har ca. 430 000 kroner i kapital.
Planen er å dele ut midlene over 4 år, for så å søke om oppheving.
Oppdal kommune er etter styrets opplysnings å anse som oppretter. Formannskapet i Oppdal kommune er
identisk med styret i stiftelsen.
2. Lovgrunnlag
Endring av vedtektene anses som omdanning av stiftelsen. Derfor gjelder reglene i kapittel 6 av
stiftelsesloven:
▪ Vilkårene for omdanning følger av § 46.
▪ Reglene om saksbehandling følger av § 49 og vedtektene.
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Omdanningsvedtaket skal så langt som mulig tilpasses stiftelsens opprinnelige formål, jf. § 47.
Styret har ikke vedtektsfestet omdanningskompetanse. Det er derfor Stiftelsestilsynet som har
kompetanse til å omdanne stiftelsen, jf. stiftelsesloven §§ 48 og 50.

3. Vår vurdering
For å kunne endre formålet med stiftelsen eller andre bestemmelser som oppretteren sannsynligvis la
vesentlig vekt på ved opprettelsen, må ett av vilkårene i § 46 første ledd være oppfylt.
Dette gjelder endring av vedtektenes §§ 6 og 7.
Når det gjelder endring av vedtektenes §§ 6 og 7, mener vi at vilkårene i § 46 første ledd bokstav a er
oppfylt. Vi viser til styrets begrunnelse.
Vi legger til grunn at endringene så langt som mulig er tilpasset det opprinnelige formålet eller siktemålet
som lå til grunn for bestemmelsene, jf. § 47 første ledd.
Vi legger videre til grunn styrets opplysninger om uttalelse fra oppretter / slektning / andre nærstående, jf.
§ 49.
4. Vedtak
På bakgrunn av dette og med hjemmel i stiftelsesloven §§ 7 og 50 fattet følgende vedtak:
1. Stiftelsestilsynet godkjenner endringene av §§ 6 og 7 i vedtektene til OPPDAL
KOMMUNES SOSIALLEGAT, org.nr. 986 173 889.
2. Vedtektene registreres i Stiftelsesregisteret.
Dette vedtaket godkjenner bare de vedtektsendringene som dere har søkt om.
5. Klagerett
Dere kan klage på dette enkeltvedtaket til Stiftelsesklagenemnda, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Send
i så fall klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at dere fikk dette vedtaket.
6. Mer informasjon
Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår: lottstift.no/stiftelsar/
De registrerte vedtektene følger vedlagt.
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Med hilsen
Øystein Fosstvedt
seniorrådgiver jurist

Kopi til:
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 2

Maren Myrvang
rådgiver jurist

