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Notat - Om vedtektsendringer i stiftelser 
Da fagkomité 3 behandlet saken om endring av styrerepresentasjon i stiftelser tilknyttet 
Fossesholm ble det i komiteen bedt om en nærmere redegjørelse for reglene for endringer av 
vedtektsendringer i stiftelser. Hvor vanskelig er det å endre vedtektene? 
 
Reglene om endring av vedtekter finner vi i stiftelseslovens kapittel 6 – Omdanning. Å endre 
vedtektene er å regne som en omdanning, og må godkjennes av Stiftelsestilsynet (etter § 48). 
Det er meningen at dette skal være vanskelig, fordi stiftelser er selveiende. Andre skal ikke 
kunne utnytte stiftelser til egen vinning.  
 
§ 46 i stiftelsesloven gir vilkår for omdanning: 

§ 46.Vilkår for omdanning 
Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner 
grunnlaget for stiftelsen 
 
a) ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en 
rimelig måte, 
b) er åpenbart unyttig, 
c) er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi 
oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller 
d) er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig. 
 
Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, og det ellers må antas at det ved opprettelsen 
ikke er lagt vesentlig vekt på den, kan omdanning skje når bestemmelsen viser seg å være uheldig eller 
uhensiktsmessig. 

 
Etter § 49 skal oppretteren av stiftelse uttale seg før Stiftelsestilsynet fatter vedtak om 
omdanning. Hvis oppretteren er død, skal det om mulig innhentes uttalelse fra slektninger og 
andre som har stått oppretteren nær og fra organisasjoner, offentlige myndigheter og andre 
som blir berørt. Styret skal også uttale seg, hvis ikke de selv har søkt.  
 
Etter § 50 er det bare oppretteren eller styret som kan søke om omdanning. Stiftelsestilsynet 
skal etter § 51 sjekke om omdanningen vil være i tråd med loven og vedtektene.  
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I denne saken oppfatter Rådmannen at Eiker historielag har bedt om Øvre Eiker kommunes 
uttalelse i saken på forhånd, før det er snakk om å søke om omdanning. Rådmannen har i saken 
lagt opp til at kommunen er enig i forslaget til endring av vedtektene, fordi dagens 
bestemmelser kan være uheldige eller uhensiktsmessige. Samfunnets oppmerksomhet om 
habilitetskonflikter har økt, og Rådmannen mener det tilsier at det er fornuftig med en endring 
av vedtektene.  
 
Rådmannen har antatt at det ikke ble lagt vesentlig vekt på kommunens representasjon ved 
opprettelse av stiftelsene, men har ikke undersøkt dette nærmere. Det er fordi det vil kreve 
undersøkelser av stiftelsesdokumentene, som kommunen ikke har lett tilgjengelig. En slik 
undersøkelse vil uansett Eiker historielag/stiftelsene selv måtte gjøre. Spørsmålet for 
kommunestyret er om kommunestyret er enig i intensjonen bak forslaget.  
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