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Legges ved søknad om sammenslåing av 

ikke-pengeutdelende stiftelser med likeartet formål. 
 

Stiftelsestilsynet må ha all dokumentasjon som er nevnt i dette skjemaet for å behandle søknaden. Manglende 
dokumentasjon vil føre til at søknaden blir avvist/avslått. Kontrollér derfor at følgende vurderinger er gjort, og at de 
nødvendige dokumenter lagt ved:  
 
                  

1. Stiftelsenes navn og organisasjonsnummer 

Overtakende stiftelse:  

• …………………………………………………………………………………… 

Overdragende stiftelse(r): 

• …………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………………… 

Kontrollspørsmål: Er dette utfylt? 

 

2. Uttalelse fra oppretter fra hver av stiftelsene, jf. stiftelsesloven § 49 

Det skal innhentes uttalelse fra oppretteren fra hver av stiftelsene som deltar i 
sammenslåingen. Er oppretteren død, skal det om mulig innhentes uttalelse fra 
slektninger og andre som har stått han eller henne nær, fra organisasjoner, offentlige 
styresmakter og andre som berøres av sammenslåingen.  

Dersom det ikke er mulig å innhente uttalelse fra oppretter m.v., skal stiftelsen begrunne  
dette. 

Kontrollspørsmål:  
Er uttalelse fra berørte parter lagt ved, eventuelt gjort rede for i søknaden? 

 

3. Vedtak fra styret/annet organ, jf. stiftelsesloven § 48 

Det er styret for de enkelte stiftelsene som søker om sammenslåing. Dere må derfor 
legge ved signert styreprotokoll fra hver stiftelse som viser at det er fattet styrevedtak om 
å slå sammen stiftelsene, jf. stiftelsesloven § 31 siste ledd. 

Har stiftelsen et annet organ etter vedtektene som har kompetanse til å vedta 
sammenslåingen, må stiftelsen legge ved vedtak fra dette organet, jf. stiftelsesloven 
§§ 36 og 48. 

Kontrollspørsmål: Er signert protokoll fra styret/annet organ lagt ved? 

 

4. Vedtekter, gjeldende og nye/reviderte  

Stiftelsene må legge ved gjeldende vedtekter og nye/reviderte vedtekter for overtakende 
stiftelse. Nye/reviderte vedtekter skal være daterte. 

Kontrollspørsmål: Er gjeldende vedtekter og nye/reviderte vedtekter lagt ved? 

 

5. Begrunnelse for sammenslåing, jf. stiftelsesloven § 46  
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Det må legges ved en begrunnelse for hvorfor stiftelsene skal slås sammen. Vilkårene for 
sammenslåing fremgår av stiftelsesloven § 46, og begrunnelsen må være knyttet til minst 
ett av vilkårene i § 46 første eller andre ledd.  

Kontrollspørsmål: Er søknaden begrunnet i hht. krav i stiftelsesloven § 46? 

6. Uttalelse fra ansatte 

Det skal opplyses i søknaden om stiftelsene har ansatte. Dersom de har ansatte, må det 
legges ved skriftlige uttalelser fra de ansatte eller representanter for de ansatte, jf 
stiftelsesloven § 53.  

Kontrollspørsmål:  
Når stiftelsen har ansatte, er det innhentet uttale fra disse og er denne lagt ved? 

 

7. Årsregnskap  

Siste godkjente årsregnskap for hver av stiftelsene skal legges ved.  

Kontrollspørsmål: Er det lagt ved godkjente årsregnskap for stiftelsene? 

 

8. Regnskapsmessig virkningstidspunkt for sammenslåingen 

Det skal opplyses i søknaden om regnskapsmessig virkningstidspunkt for 
sammenslåingen. 

Kontrollspørsmål: Er det regnskapsmessig virkningstidspunkt oppgitt i søknaden? 
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