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Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål. Oppnevning 
av styre. 
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/02920-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Følgende personer oppnevnes til styre for Ås kommunes stiftelses for helse- og 

omsorgsformål, org.nr: 942 004 281: 

Medlem Vara 

1. Stein Ekhaugen (H) 
2. Else Jorunn Vestby (A) 
3. Hanne Wenche Hansen (leder 

av Nordby sanitetsforening) 

1. Ole Fredrik Nordby (H) 
2. Svein Eriksen (A) 
3. Anne Odenmarck (A) 

 
2. Som leder foreslås: ……………………………………. 
      Som nestleder foreslås: …………………………………….. 
 
3. Oppnevningen følger valgperioden for kommunestyrevalg og trer i kraft fra 

vedtaksdato. 
 
 
 
Ås, 07.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedtak om registrering av sammenslåing av legater med helse- og omsorgsformål 
samt vedtekter. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
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Kommunestyresak 20.11.2013, K-sak 72/13 Sammenslåing av legater og stiftelser i 
Ås kommune. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Brønnøysundregisteret 
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Valgte personer, villighetserklæring for utfylling vedlegges 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag/fakta: 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 72/13 av 20.11.2013: 

Under forutsetning av at det ikke mottas merknader, jf. pkt. 3, gir 
kommunestyret sin tilslutning til følgende: 

 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), 
slås sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål, 
tidligere M&H. Hoxmarks legat, Anders M. Brækkes legat, 
og Haakon & Marthe Smedbøhls legat. 
b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål, 
tidligere Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat, 
Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat, 
og H&A. Gaavims legat. 
2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene: 
a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 
(vedlegg3) 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 
offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 
4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med 
vedtekter, oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig 
godkjenning. 

 
Lotteri og stiftelsestilsynet har godkjent at Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton 
Nordbys legat, Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat, 
og H&A. Gaavims legat slås sammen til én stiftelse, jf. vedtak av Lotteri- og 
stiftelsestilsynet av 04.07.2014. Stiftelsens nye navn blir Ås kommunes stiftelse for 
helse- og omsorgsformål.   
Kommunestyret skal oppnevne styre- og varamedlemmer, jf. stiftelsens nye vedtekter 
§ 5.  
 
 
 
 
Vurdering: 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-11-2013.125478.MD1I203209oe173.pts.html
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I forslaget til nye styremedlemmer er følgende vektlagt: Styremedlemmer velges 
fortrinnsvis fra de legatstyrene som berøres av sammenslåingen. Dessuten er 
kjønnsrepresentasjon ivaretatt.  
Følgende medlemmer har bakgrunn fra de legatene som slås sammen: 

Anton Nordbys legat: Ole Fredrik Nordby, Else Jorunn Vestby 
Hans Burums legat: Svein Eriksen, Stein Ekhaugen 
Enkefru Karen Hoxmarks legat: Hanne Wenche Hansen 
Grethe Økerns legat: Anne Odenmarck 

Alle som er foreslått som medlemmer/varamedlemmer er forespurt og sagt seg 
villige. 
 
 
Alternativer: 
Det er mulig å foreslå andre medlemmer/varamedlemmer. Rådmannen anbefaler 
likevel oppsatt liste, slik at så mange som mulig med bakgrunn fra de sammenslåtte 
legatene blir representert i det nye stiftelsesstyret.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens forslag til medlemmer og varaer for nytt stiftelsesstyre anbefales 
vedtatt. I samråd med ordfører er alle forespurt og har sagt seg villige til å påta seg 
vervet. De som foreslås har hatt verv i legatene som slås sammen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 


