
Vedtekter
1”Støtte til utdanning”

                             2”Fond for økonomisk støtte”

Legatets navn er:
1. Fond for støtte til ungdom under utdanning m.v.. og
2. Overhalla kommunes fond for økonomisk støtte i Overhalla

Legatets kontorkommune er Overhalla.
Legatet er dannet etter sammenslåing av følgende gamle stiftelser:

 Ranem og Skage sokns legat
 Jakob Opdal`s legat
 Ellen Frøvik`s legat
 Mikal O. Risviks legat
 Andreas og Ole K. Rygh`s legat
 Edvard Blengslien`s legat
 Adolf og Johanna Blengslien`s legat
 Kjerstina og Ola Føynum`s legat.
 Haakon Adelsten Sveinssen Tetliens legat.

§ 2 Egenkapital 
Legatets egenkapital, utgjør etter sammenslåingen pr. 01.01.2011 kr. 1 382 449,98 NOK
Legatets egenkapital fordeler seg med 70 % og 30 %, henholdsvis mellom formål 1 og formål 
2.
Legatets grunnkapital utgjør 1 250 000 norske kroner (NOK).
Legatets midler plasseres på rentebærende konto i bank, til best oppnåelige rentevilkår.

§ 3 Formål
Legatets formål er:

1. Å gi støtte til ungdom som er heimehørende i Overhalla og som søker
      videregående og/eller høyere utdanning.

Støtte kan gis til begge kjønn i Overhalla fra og med det året de fyller 18 år.
2. I første rekke gi økonomisk støtte til personer i Overhalla som av uforskylte 

årsaker og økonomiske grunner ikke er i stand til å ivareta en normal levestandard.
Midler kan også gis til enkeltpersoner, lag og foreninger til anskaffelse av utstyr og 
deltakelse innen fritidsaktiviteter, kultur, husflid, miljø og forebyggende tiltak
Støtte kan gis til begge kjønn i Overhalla fra og med det året de fyller 18 år.

§ 4 Kapitalforvaltning.
Kapitalen forvaltes av styret.  
Avkastningen etter fradrag for driftsutgifter til administrasjon, kunngjøringer mv, anvendes slik :
10 % av den årlige renteavkastningen tillegges legatets grunnkapital.
90 % utdeles i henhold til legatets formål, eller overføres til fri egenkapital for utdeling 
senere år. 



Det kan utdeles midler fra den frie kapitalen til legatets formål dersom dette er ønskelig så lenge legatets 
grunnkapital ikke blir berørt.
Midler fra legatet utdeles etter søknad en gang i året, innen utgangen av november.

§ 5 Ytelsene fra legatet.
Midler som hvert år avsettes til formålet fordeles etter styrets skjønn.

§ 6 Legatets styre.
Styret består av 3 medlemmer; ordfører i Overhalla og to folkevalgte. Disse velges av kommunestyret for 
4 år om gangen og følger valgperioden.
Styrets leder er ordfører.

§ 7 Styrets rettigheter og plikter.
Styret forvalter legatets midler i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret har 
endelig beslutningsmyndighet ved valg av tilskuddsberettigede i henhold til vedtektene.
Styret kan ansette forretningsfører. Kostnader knyttet til dette blir da å belaste av potten for 
administrative kostnader.
Legatet skal registreres i og godkjennes av lotteri- og stiftelsestilsynet.
Legatstyret dekker sine utgifter av disposisjonskonto og har samlet kr. 10.000,- til årlig disposisjon for å 
dekke administrative kostnader. Beløpet indeksreguleres hver 4. år.

§ 8 Revisor
Legatet skal ha registrert eller statsautorisert revisor.

§ 9 Kunngjøring
Opplysninger om ledige midler fra dette legat skal kunngjøres på Overhalla kommunes hjemmeside og i 
lokalavisa innen 1. oktober hvert år, med søknadsfrist 1. november. 
Søknad rettes til ordfører i Overhalla, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, merket ”Fond for økonomisk støtte i 
Overhalla”, og/eller ”støtte til utdanning”.

§ 10 Omdanning/vedtektsendringer.
Etter forslag fra styret kan legatet omdannes, herunder foreta vedtektsendringer, oppløsning, 
sammenslåing og deling.. Det forutsettes offentlig samtykke etter bestemmelsene i stiftelsesloven kapitel 
VI.


