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Hjelpeskjema som skal legges ved søknad om opphevelse/avvikling av stiftelse.
Stiftelsestilsynet må ha inn all dokumentasjon som går fram av dette skjemaet for å kunne behandle
søknaden. Manglende dokumentasjon vil føre til at søknaden blir avvist/avslått.
Kontroller derfor at følgende vurderinger er gjort, og de nødvendige dokumenter lagt ved:

1. 1. Stiftelsens navn og organisasjonsnummer: …………………………………………………………….….
Kontaktinfo: e-post: …………………………………………………………..…………..…

telf: ………………………

Kontrollspørsmål: Er dette utfylt?
2. Plikt til å vurdere mindre inngripende tiltak enn oppheving, jf stiftelsesloven § 47
Dersom stiftelsen kan fortsette å eksistere med endrede vedtekter, eller ved sammenslåing,
kan ikke stiftelsen oppheves. Styret må vurdere dette før det kan fattes vedtak om oppheving.
Kontrollspørsmål: Er dette gjort rede for i styrevedtaket?

kryss av








3. Uttalelse fra oppretter, jf. stiftelsesloven § 49
Om det ikke er oppretteren selv som har søkt om oppheving, skal det innhentes uttalelse fra
oppretter. 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 blir berørt
av endringen. Det er tilstrekkelig at styret fremlegger dokumentasjon på at oppretter er gitt
mulighet, innen en gitt frist, å avgi uttalelse. Dersom det ikke er mulig å innhente uttalelse fra
oppretter, skal stiftelsen forklare hvorfor.
Kontrollspørsmål: Er uttalelse fra berørte parter lagt ved, evt. gjort rede for i søknaden?
4. Vedtak fra styret / annet organ, jf stiftelsesloven § 48
Det er styret som søker om oppheving. Signert styreprotokoll må sendes inn. Protokollen må vise
klart at det er fattet styrevedtak om å oppheve stiftelsen, jf stiftelsesloven § 31 siste ledd. Det skal
legges ved vedtak fra det organ, ofte styret, som har kompetanse til å vedta oppheving.









Kontrollspørsmål: Er signert styreprotokoll lagt ved?
5. Begrunnelse for oppheving, jf. stiftelsesloven § 46
Vilkårene for oppheving går fram av stiftelsesloven § 46. Det må gis en begrunnelse fra styret eller
oppretter om hvorfor stiftelsen skal oppheves. Begrunnelsen må være knyttet til minst ett av
vilkårene i § 46 første ledd. Dersom begrunnelsen for oppheving er § 46 første ledd bokstav a, må
vi i tillegg få dokumentert beløpet på egenkapitalen på søknadstidspunktet.
Stiftelsetilsynet skal vurdere om vilkårene for oppheving er oppfylt.






Kontrollspørsmål: Er søknaden begrunnet i hht. krav i stiftelsesloven § 46?
6. Vedtak om bruk av resterende midler, jf stiftelsesloven § 47 andre ledd
Styret må vedta hvordan resterende midler i stiftelsen skal brukes. Midlene skal disponeres i tråd
med stiftelsens formål. Er ikke dette mulig, skal midlene gå til et lignende formål.
Kontrollspørsmål: Er bruk av restmidler vedtatt i styremøte?
Når kravene til dokumentasjon er oppfylt, sendes søknaden til Stiftelsestilsynet via Altinn.
Du kan også sende søknad til postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde
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7. Forslag til avviklingsstyre, med medlemmene sine fødselsdata, hjemstedsadresse,
og hvem som leder avviklingsstyret
Avviklingsstyret kan være samme som det sittende styret, og kan bestå av bare en person.





Kontrollspørsmål: Er personalia for avviklingsstyret oppgitt i søknaden?
8. Opplysning om kreditorer
Opplys om stiftelsen har kreditorer, eller om det vil kunne oppstå kreditorer under opphevingen.
Kontrollspørsmål: Er det gjort rede for eventuelle kreditorer i søknaden?

Når kravene til dokumentasjon er oppfylt, sendes søknaden til Stiftelsestilsynet via Altinn.
Du kan også sende søknad til postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde





