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Melding om tilsyn - FØDT FRI, org.nr. 920 464 912 
 
1. Bakgrunn 
Vi viser til at Kunnskapsdepartementet har besluttet å stanse utbetalinger til stiftelsen etter 
undersøkelser som Ernst & Young AS har gjort på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi). På bakgrunn av rapporten utarbeidet av Ernst & Young AS har IMDi vurdert at det foreligger 
mangler ved økonomistyringen i stiftelsen, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i 
tråd med formålet for tilskuddsordningen.  
 
Etter Stiftelsestilsynets vurdering er det grunnlag for å føre tilsyn med om styrets forvaltning av 
stiftelsen er i samsvar med stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter.  
 
2. Lovgrunnlag 
Styret er stiftelsens øverste organ, og har ansvaret for forvaltningen av stiftelsen jf. stiftelsesloven § 
30. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med 
vedtektene, samt påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
I tillegg til stiftelseslovens krav, kommer krav i annen lovgivning, blant annet arbeidsmiljøloven og 
eventuelle krav fra tilskuddsgivere. Stiftelsestilsynet er ikke tillagt myndighet for andre lovområder 
enn stiftelsesloven, men kontrollerer om styret etterlever relevant regelverk på en måte som sikrer 
forsvarlig forvaltning for stiftelsen. 
 
3. Tema for tilsynet 
Tema for tilsynet er styrets utføring av forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret i stiftelsen, både i tiden 
før IMDi har undersøkt bruken av tildelte statlige midler og framover nå etter at rapporten foreligger.  
 
Styret har forvaltningsansvaret i stiftelsen. Forvaltningsansvaret går ut på at styret skal fastsette 
strategi, planer, budsjett og retningslinjer for virksomheten Styret har videre et tilsyns-/kontrollansvar 
som går ut på at styret skal føre tilsyn med daglig leder og stiftelsens virksomhet. 
 
Stiftelsesloven åpner for at den samlede internkontrollen med planleggings- og rapporteringsrutiner 
kan tilpasses stiftelsens art, innhold og omfang. Det er styret som må vurdere og beslutte hva som er 
forsvarlig for den enkelte stiftelse.  
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Vi viser til mer informasjon om styrearbeid på våre nettsider: https://lottstift.no/stiftelsar/styrearbeid-
i-stiftelsar/ 
 
4. Redegjørelse og dokumentasjon fra stiftelsen 
Vi ber om styrets redegjørelse for hvordan styret har ivaretatt forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret 
i stiftelsen. Vi ber også om styrets redegjøre for hvordan styret skal håndtere situasjonen framover nå 
som stiftelsen ikke lenger mottar statlige midler. 
 
I tillegg til redegjørelsene ber vi om at styret oversender følgende opplysninger og dokumentasjon: 
 
- Samtlige styringsdokumenter i stiftelsen, blant annet  

o strategier,  
o styreinstruks, instruks for daglig leder 
o plan for formålsrealisering,  
o plan for kapitalforvaltning,  
o rutiner for økonomistyring/-kontroll (budsjett, regnskapsrapportering, annen 

internkontroll) 
o rutiner for vurdering av habilitet 

- Rapporter om formålsrealisering/bruk av statlige midler, både interne og eksterne 
- Styreprotokoller fra styremøter avholdt i 2018, 2019 og 2020 

 
Vi ber om styrets tilbakemelding innen 10. oktober 2020.  
 
5. Videre forløp i tilsynssaken 
Når Stiftelsestilsynet har mottatt etterspurte opplysninger og dokumentasjon, vil vi vurdere om de 
aktuelle forhold er i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven. Det kan i den forbindelse bli 
behov for å supplere innsendt dokumentasjon i telefon-/videomøte. 
 
Når tilsynssaken er ferdig behandlet vil stiftelsen motta brev eller tilsynsrapport. Stiftelsen vil få 
anledning til å gi sine kommentarer før endelig avslutning av saken. 
 
Avvik kan følges opp med vedtak, dersom det foreligger hjemmel for dette i stiftelsesloven. Eventuelt 
vedtak kan påklages. 
 
6. Opplysningsplikt og klagerett 
Etter stiftelsesloven § 7 første ledd andre punktum bokstav b skal Stiftelsestilsynet føre tilsyn og 
kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og 
stiftelsesloven. 
 
Stiftelsen, dens tillitsvalgte og ansatte og stiftelsens revisor har plikt til å gi Stiftelsestilsynet de 
opplysninger og annen bistand som er nødvendig for at Stiftelsestilsynet skal kunne gjennomføre sine 
oppgaver etter loven, jf. stiftelsesloven § 7 andre ledd. 
 

https://lottstift.no/stiftelsar/styrearbeid-i-stiftelsar/
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Dette er et pålegg i medhold av stiftelsesloven § 7 og stiftelsen har rett til å klage på pålegget innen 
tre dager fra dette brev er mottatt, dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi 
opplysninger, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage rettes til Stiftelsestilsynet. Klageinstans 
for Stiftelsestilsynets vedtak er Stiftelsesklagenemnda, jf. stiftelsesloven § 7a. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
May Helen Vik  
seniorrådgiver  
 

 
 
 
Karsten Karlsen Sunde  
seniorrådgiver  
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