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Vedtak om sammenslåing av stiftelser - FROGNER MENIGHETS HJEM, org.nr.
971 525 401 og FROGNERHJEMMETS VELFERDSFOND, org.nr. 977 137 667
Vi viser til innsendt søknad.
Vi har fattet vedtak om å godkjenne søknaden om sammenslåing av stiftelsene.
1. Bakgrunn
Dere har søkt om å gjennomføre sammenslåingen ved at overdragende stiftelse FROGNERHJEMMETS
VELFERDSFOND, org.nr. 977 137 667, overdrar sine samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser til
overtakende stiftelse FROGNER MENIGHETS HJEM, org.nr. 971 525 401.
Frogner menighets hjems formål er å bygge, eie og drive hjem for eldre innen Frogner menighet på Den
norske Kirkes bekjennelse og Guds ords grunn.
Frognerhjemmets Velferdsfonds formål er å yte bidrag til velferdsarbeid og utsmykning på Frogner
menighets hjem (Frognerhjemmet) i Oslo.
Nærmere om søknadens begrunnelse
Det fremgår av søknaden at stiftelsen Frogner menighets hjem eier eiendommen Frognerhjemmet på
Schafteløkken i Oslo, og drev sykehjemmet Frognerhjemmet. Driften av sykehjemmet har hele tiden vært
basert på en avtale med Oslo kommune og det tilskuddet kommunen betaler etter avtalen. Avtalen med
Oslo kommune utløp 31. desember 2018. Frognerhjemmet tilfredsstiller ikke lenger de nye standardkrav
som kommunen har satt som krav til nye avtaler, og som er helt nødvendige for å kvalifisere for nye
avtaler og tjenestegjøring for Oslo kommune som sykehjem. Da stiftelsen, både av bygningstekniske og
økonomiske grunner, ikke har mulighet til å bygge om dagens bygg til å tilfredsstille de nye kravene, har
styret sett seg nødt til å avvikle driften fra 31. desember 2018 da avtalen med Oslo kommune løper ut.
Stiftelsens styre har hatt kontakt med den politiske og administrative ledelsen for sykehjemsetaten i Oslo
kommune for å kvalitetssikre at det ikke er grunnlag for videreføring av avtalen med kommunen. Dette er
bekreftet.
Frognerhjemmets Velferdsfonds formål faller bort fra 31. desember 2018 ettersom Frognerhjemmet ikke
lenger drives.
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Frogner menighets hjems virksomhet vil endre karakter etter at sykehjemmet er nedlagt. Styret legger
derfor til grunn at vilkåret for omdanning av formålet etter stiftelsesloven § 46 første ledd bokstav a er
oppfylt ettersom formålet ikke lenger lar seg etterleve.
Det nye formålet er følgende: Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner
menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord.
Stiftelsens karakter for øvrig vil også endres etter at sykehjemmet er nedlagt og formålet endret. Dette
betyr at de øvrige vedtektsbestemmelsene i det alt vesentlige ikke lenger passer, og foreslås endret.
Det søkes videre om at den sammenslåtte stiftelsen endrer navn til Frogner menighets diakonale stiftelse.
Det nye navnet gjenspeiler på en god måte den aktiviteten som stiftelsen for fremtiden skal drive.
Frogner menighets hjem ble opprettet av Frogner menighet. Frogner menighet sluttet seg til omdanningen
ved vedtak 8. oktober 2018 og 21. mai 2019. Når det gjelder Frognerhjemmets Velferdsfond, er
sammenslåingen forelagt representant for familien til oppretter, men det er ikke kommet bemerkninger i
form av svar på henvendelsen.
2. Lovgrunnlag
Sammenslåing av stiftelser anses som omdanning av stiftelsene. Derfor gjelder reglene i kapittel 6 av
stiftelsesloven:
▪ Vilkårene for omdanning følger av § 46.
▪ Reglene om saksbehandling følger av § 49. I tillegg gjelder det særlige regler for saksbehandling ved
sammenslåing av stiftelser etter § 53.
▪ Omdanningsvedtaket skal så langt som mulig tilpasses stiftelsens opprinnelige formål, jf. § 47.
3. Vår vurdering
Sammenslåing av stiftelser er omdanning i stiftelseslovens forstand. Sammenslåing av stiftelser med
ulikeartet formål skal vurderes etter § 46 første ledd. Sammenslåing av stiftelser med i det vesentlige
likeartet formål skal vurderes etter § 46 andre ledd, med mindre det er holdepunkter for at oppretteren
har lagt vesentlig vekt også på disse bestemmelsene. I sistnevnte tilfelle skal sammenslåingen vurderes
etter første ledd.
Vi legger til grunn at sammenslåingen i denne saken gjelder stiftelser med ulikeartet formål. Søknaden
skal derfor vurderes etter § 46 første ledd.
Det har vært stilt flere spørsmål ved omdanningsprosessen, og Stiftelsestilsynet har i flere omganger bedt
om ytterligere dokumentasjon i saken. Ut ifra samlet dokumentasjon på vedtakstidspunktet, legger vi til
grunn at Frognerhjemmet ikke tilfredsstilte de nye standardkravene Oslo kommune har satt for drift av
sykehjem. Vi finner derfor at stiftelsesloven § 46 første ledd bokstav a er oppfylt for Frogner menighets
hjem. Ettersom Frognerhjemmet ikke lenger drives etter 31. desember 2018, er formålet til
Frognerhjemmets Velferdsfond bortfalt. Stiftelsesloven § 46 første ledd bokstav a er også oppfylt for
denne stiftelsen.
Stiftelsene har endret formålet i de nye vedtektene. Øvrige vedtektsbestemmelser er også endret på grunn
av at sykehjemmet er nedlagt. Navnet endres for å gjenspeile den aktiviteten som stiftelsen skal drive i
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fremtiden. Vi har vurdert vedtektsendringene og finner at stiftelsesloven § 46 første ledd bokstav a og d er
oppfylt. Vi finner også at sammenslåingen og formålsendringen er i samsvar med stiftelsesloven § 47.
Vi har bedt om å få vurderingene styret har gjort med tanke på størrelsen på årlige utdelinger som
pengeutdelende stiftelse, og regulering av utdelingsadgangen i vedtektene. Til dette har styret gitt
følgende tilbakemelding i brev av 14. februar 2019
Til det er å si at utgangspunktet for styrets gjennomføring av formålet, herunder utdelinger fra
stiftelsen, er stiftelsesloven §§ 19 og 30 tredje ledd om at styret skal sørge for at stiftelsens formål
ivaretas og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Det vil klart være i strid med disse
bestemmelsene om styret «tømmer» stiftelsen for midler slik at den ikke lenger kan realisere formålet.
Styret vil selvsagt forholde seg til dette uten at det er presisert i vedtektene.
Stiftelsestilsynet er enig og deler styrets synspunkt på dette.
Vi legger videre til grunn styrets opplysninger om uttalelse fra oppretter, jf. § 49.
Vi mener at sammenslåingen oppfyller vilkårene i § 53 tredje ledd.
4. Vedtak
På bakgrunn av dette og med hjemmel i stiftelsesloven § 7, jf. § 50, har Stiftelsestilsynet fattet følgende
vedtak:
1. Overdragende stiftelse
FROGNERHJEMMETS VELFERDSFOND, org.nr. 977 137 667
slås sammen med overtakende stiftelse
FROGNER MENIGHETS HJEM, org.nr. 971 525 401.
2. Sammenslåingen skjer med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019.
5. Videre saksgang
Den videre saksgangen følger av stiftelsesloven § 53 fjerde til sjette ledd, og innebærer i hovedtrekk at
styrene i hver enkelt stiftelse må sende oss bevitnelser om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for
gjennomføring av sammenslåingen. Hver bevitnelse skal være underskrevet av styret og revisor.
Medlemmene av styrene er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med sine oppgaver og sitt ansvar.
6. Kunngjøring
Vedtaket om sammenslåing vil bli kunngjort, jf. stiftelsesloven § 53. Vi vil gi stiftelsene melding om
kunngjøringsfristen og fristen for innsending av bevitnelser.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at sammenslåingen ikke trer i kraft før den er godkjent av
Stiftelsestilsynet og registrert i Stiftelsesregisteret. Vi gjør oppmerksom på at stiftelsenes ordinære plikter
etter stiftelsesloven og andre lover (bl.a. regnskaps- og revisjonslovene) gjelder inntil sammenslåingen er
registrert i Stiftelsesregisteret.
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7. Klagerett
Dere kan klage på dette enkeltvedtaket til Stiftelsesklagenemnda, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Send
i så fall klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at dere fikk dette vedtaket.
8. Mer informasjon
Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår:
www.stiftelsestilsynet.no.
Med hilsen
Øystein Fosstvedt
seniorrådgiver
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