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VEDTEKTER 
for 

Elverum kommunes stiftelse for Helse-, omsorg- og pleieformål 
 

Vedtektene er fastsatt med virkning fra 1.1.2002, med senere endringer, senest den 20.02.2015.  

Vedtektene er endret per 1.1.2015 som følge av at Olaug Søbergs legat er slått sammen med 

kommunens stiftelse for Helse-, omsorg- og med virkning fra 1.1.2015.  

§ 1 
Elverum kommunes stiftelse for Helse-, omsorg- og pleieformål er en alminnelig stiftelse som ved 

avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til: 

 Enkeltmennesker i en vanskelig økonomisk situasjon 

 Institusjoner for å bedre bo- og arbeidsforhold 

 Lag og foreninger som på frivillig bases ønsker å bedre og forebygge medlemmers 

eller gruppers helse- og omsorgssituasjon 

 Nytte og glede for eldre i Elverum.  Dette kan også innebære støtte til organisasjoner 

og institusjoner som arbeider med eldre. 

Stiftelsens virkeområde er Elverum kommune. 

§ 2 
Stiftelsen er dannet ved at følgende stiftelser (legater), fond, testamentariske og andre gaver, med 

hjemmel i stiftelsesloven, er slått sammen: 

Navn: 

Legat for Moen Pleiehjem 

Peder O. Muruds legat 

Legat for psykisk- og fysisk utviklingshemmede 

Helge Steens legar 

Chr. Ottersen Skavhaugens legat 

Ole Carelius Hagens legat for veldedige formål 

Rolsdorphs fattiglegat 

Inger A. Nersveens legat 

Karinus Jørgensens Lilleårnes’ legat 

Ole T. Hernes legat 

Ingeborg og Nina Lømos legat 

Kirkesanger Wethalls legat 

Chr. og Inger Johnsons legat 

Ole K. Løkens gavebrev 

A. Aarnes og frues legat 

Olga Strandhagens legat 

Olga Møystads gave til eldre 
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Navn: 

Håkon Bergs gave 

Søster Solveigs Minnefond 

Gavebrev Jotunhaugen 

Disp. fond «Lions Bil» 

Olaug Søbergs legat 

 

Etter at driftsutgifter er dekket, skal 10 % av stiftelsens avkastning tillegges grunnkapitalen. 

Grunnkapitalen er urørlig. 

§ 3 
Tildeling av midler skjer ved offentlig utlysing i minst to av stedes aviser innen 10. september. 

Søknadsfristen er 1. oktober, med tildeling senest 1. desember. 

Styret kan selv foreslå tildeling av midler til formålet etter følgende fordelingsnøkkel: 

 Nytte og glede for eldre i Elverum  23 % 

 Øvrige formål    77 % 

§ 4 
Stiftelsen skal være underlagt stiftelsesloven med forskrifter. Stiftelsens midler skal plasseres i bank 

eller statsobligasjoner til best mulig betingelser. 

Regnskap skal føres av autorisert regnskapskontor, og revisjon skal utføres av registrert revisor. 

Årsmelding med revidert regnskap skal oversendes tilsynsmyndighet innen utgangen av februar. 

Kommunestyret skal behandle stiftelsens årsmelding. 

Styret skal ha godegjørelse i samsvar med det kommunale godtgjøringsreglementet. 

§ 5 
Stiftelsen skal ledes av et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av 

Elverum kommunestyre. 

Valgperioden er 4 år. 

Et medlem går ut etter 2 år, for senere å kunne velges for 4 år. 

Styret fører protokoll over sitt arbeid. 

Elverum kommune yter nødvendig sekretærhjelp.  

Faglig råd vedrørende tildeling skal gis av rådmann eller den han bemyndiger. 

 

 


