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Vedtak om registrering av sammenslåing av stiftelser i Stiftelsesregisteret -
ANTON NORDBYS LEGAT TIL TRÆNGENDE OG SYKE I NORDBY,
org.nr. 942 004 281, ENKEFRU ILAREN HOXMARKS LEGAT TIL
UBEMIDLEDE TUBERKULØSE I ÅS, org.nr. 977 120 667, HANS
BURUMS LEGAT (uregistrert), ASLAK ASCHEHOUGS LEGAT
(uregistrert), GRETHE ØKERNS LEGAT (uregistrert) og HANS &
ANETTE GAAVIMS LEGAT (uregistrert)
(Nytt navn etter sammenslåingen: Ås kommunes stiftelse for helse- og
omsorgsformål, org.nr. 942 004 281)

Vi viser til tidligere korrespondanse.

Dette brevet blir bare sendt ut til innsender. Stiftelsestilsynet forutsetter at stiftelsene blir gjort
kjent med innholdet i brevet.

Stiftelsestilsynet har vurdert saken og fattet vedtak om å registrere sammenslåingen.

1. Bakgrunn
Stiftelsestilsynet fattet vedtak om sammenslåing av stiftelsene 11.04.2014. Sammenslåingen
ble ikke kunngjort av Stiftelsestilsynet da det fremgikk av stiftelsenes regnskap at stiftelsene
ikke har kreditorer eller andre forpliktelser av betydning.

2. Lovgrunnlag
Når Stiftelsestilsynet mottar en formell uttalelse fra styre og revisor om at hensynet til
kreditorene ikke er til hinder for registrering av sammenslåing, skal Stiftelsestilsynet
registrere sammenslåingen i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 53.

3. Vår vurdering
Stiftelsen har lagt frem en formell uttalelse fra styrene og revisor om at hensynet til
kreditorene ikke er til hinder for registrering av sammenslåing. Dessuten har stiftelsen lagt
frem nye vedtekter for den overtakende stiftelsen, Anton Nordbys legat til trængende og syke
i Nordby (Nytt navn etter sammenslåingen: Ås kommunes stiftelse for helse- og
omsorgsforrnål), org.nr. 942 004 281, datert 20.09.2013. Vilkårene for sammenslåing er
dermed oppfylt.

Postadresse Kontoradresse Telefon Foretaksregisteret
Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen IB 57 82 80 00 982 391 490
Postboks 800 6800 Førde Telefaks E-post
6805 Førde 57 82 80 80 postmottak@lottstift.no
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4. Vedtak
På bakgrunn av detteog med hjemmel i stiftelsesloven §§ 8, 46 og 53, jf. § 7, har
Stiftelsestilsynet fattetfølgende vedtak:

1. Sammenslåing av de overdragende stiftelsene, Enkefru Karen Hoxmarks
legat til ubemidlede tuberkulose i Ås, 0rg.nr. 977 120 667, Hans Burums legat
(uregistrert), Aslak Aschehougs legat (uregistrert), Grethe Økerns legat
(uregistrert) og Hans & Anette Gaavims legat (uregistrert), med den

overtakende stiftelsen, Anton Nordbys legat til trængende og syke i Nordby,
org.nr. 942 004 281 (Nytt navn etter sammenslåingen: Ås kommunes stiftelse
for helse- og omsorgsformål), blir registrert i Stiftelsesregisteret.

2. Stiftelsestilsynet godkjenner endringene i vedtektene for Anton Nordbys legat
til trængende og syke i Nordby, org.nr. 942 004 281 (Nytt navn etter
sammenslåingen: Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål), datert
20.09.2013.

3. Den overdragende stiftelsen, Enkefru Karen Hoxmarks legat til ubemidlede
tuberkulose i Ås, org.nr. 977 120 667, blir slettet fra Stiftelsesregisteret.

4. Sammenslåingen trer i kraft ved registrering i Stiftelsesregisteret, dvs. fra
datoen i dette brevet.

5. Klagerett
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet, jf.
forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage fremsettes til Stiftelsestilsynet innen 3 uker
fra underretning om vedtaket er mottatt.

6. Mer informasjon
Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår:
“vmzsliftelsestilsvnetno.

   
irik Ha r ~ /‘7 f .

rådgiver 74 Qik '
Anja enate Myrvang
førstekonsulent

Vedlegg:
Nye, registrerte vedtekter for stiftelsen

Kopi med vedlegg:
Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret, Postboks 900, 8910 BRØNNØYSUND

Postadresse Kontoradresse Telefon Foretaksregisteret
Lotteri- og Stiftelsestilsynet Storehagen 1B 57 82 80 00 982 391 490
Postboks 800 6800 Forde Telefaks E-post
6805 Forde 57 82 80 80 p0stm0ttak@l0ttstifi.n0
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As kommunesstiftelse for helse-og omsorgsformál
§ 1 - Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er «As kommunesstiftelsefor helse- og omsorgsformál».Stiftelsen
ble opprettet i 2014 ved sammenslåingav 6 legaterder midler var tiltenkt trengende
eller syke.
§ 2 - Stiftelsens opprinnelse
Stiftelsen er dannet ved at følgende legater (stiftelser) med hjemmel i stiftelsesloven
er slått sammen til et legat for helse-og omsorgsformål:

NAVN Testamentert Kapital pr.
grunnkapital 31.12.2012

EnkefruKarenHoxmark,til Kras000,- Kr.33398,00
'31./!Un99§y'34T__ _____ _ _____ _ _ __.__ _ _ “ ________-__

Anton Nordby, tiltrengende _ Kr 141_3_2g—___ _” _ lgQ4‘6;Q1_1A,AQ_Q_*____

..H@vE_E¥.u_wrLLil,'LenesMs. _ 5516.091-._ ___ _ . 1<.r_-_1_2_3_-§2Z_02___ _

As-_la_kA§cQe.nc>_uas_._ti&n9snQe___*ir_§_176,- KL9-474.®____ _,
i
Leetm»9a.=mI_trengenge____+sr_5_<m-_____l.t<f_1§.a8_4.0<z_____l
I l
l H&A.Gaavimltil trengende _ _ kispgcpi _ _____ _ ' T+g5.1_3_4._2_1_1ggA___
SUM ny grunnkapital for T

.s_t.ift5=l§e_n..p.t3112.-.29.1.2=__ _ _ i lSr_2§1_591_.-_____ _._K_f-5§'$_095_.-____ _ _

§ 3 —Stiftelsen kapital og forvaltning
Stiftelsensgrunnkapitaler kr 252 501,- pr. 01.01.2013.Grunnkapitalener urørlig.
Etter at driftsutgifterer dekket skal 10 % av stiftelsens avkastningtillegges hvert år
bundet fond for framtidig forhøyelseav grunnkapitalen.Den resterendedelen av
avkastningen, 90 %, skal deles ut til formålet. Avkastning som eventuelt ikke blir delt
ut, kan overføres til utdeling i senere ár. Stiftelsens midler skal plasseres i norsk bank
til best mulig betingelser.Stiftelsener underlagtstiftelseslovenmed forskrifter.

§ 4 - Stiftelsen formål
Stiftelsen formål er å gi økonomiskhjelp til vanskeligstilteenkeltpersoneri Ås
kommune. Herunder menes blant annet de som sliter økonomisk på grunn av dårlig
helse, funksjonshemming eller av ulike sosiale årsaker.

Tildelingen skjer etter en skjønnsmessig vurdering. Dersom enkelte av stiftelsene
omtalt i § 2 har bestemmelser om fortrinnsrett på grunnlag av familie eller andre
forhold, blir disse fortrinnsrettighetene videreført for den sammenslåtte stiftelsen.

Søkere som vil påberopeseg slik fortrinnsrett,må dokumenteredette.
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Stiftelsen er en mild stiftelse etter skattelovens § 2-32 og har således ikke erverv til
formål.

§ 5 —Stiftelsen styre
Stiftelsensstyre skal bestå av 3 medlemmermed 3 varamedlemmer.Styret
oppnevnes av Ås kommunestyre, som også utpeker styrets leder og nestleder.
Styremedlemmene oppnevnes for 4 år. Oppnevningen følger valgperioden for
kommunestyrevalget.

§ 6 Stiftelsens administrasjon og forretningsfører
Ås kommunev/økonomikontoreter forretningsfører.
Ås kommune v/service- og kommunikasjon utgjør sekretariatet for stiftelsen.

Styret forestår administrasjonen,oppnevnerforretningsførerfor stiftelsenog inngår
nærmere avtale om forretningsførselen for stiftelsen.

Forretningsfører og sekretariat har ansvaret for:
o å annonsere for søknad om midler og legge frem for styret innkomne søknader til

behandling,samt skrive referatfra styremøtene,jf. stiftelsesloven§ 7.

o å avlegge regnskapog årsmeldingoverfor styret, samt innhente
revisjonsberetning,senest innenden 30.juniåret etter regnskapsåret.

0 at godkjent regnskap, årsmelding og revísjonsberetníng sendes til offentlige
registre og tilsynsmyndigheter senest innen 31.juli áret etter regnskapsåret.

§ 7 Stiftelsens utdeling av midler
Utdelingen av midler fra stiftelsen skjer etter offentlig utlysing på kommunens nettside
innen 15.septembermed søknadsfrist1.oktoberhvert år. Styretstildeling skal skje
innen to måneder fra søknadsfristens utløp.

§ 8 Stiftelsens revisor
Regnskapet for stiftelsen skal revíderes av revisor for Ås kommune.

§ 9 Stiftelsens vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever flertallsvedtak i styret og kommunestyret.

Ås, 20.09.2013.


