
VEDTEKTER FOR FELLESLEGATET FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG I LARVIK KOMMUNE 
 

Org. Nr. 977 150 116 

 

 

§ 1 

Legatet er opprettet ved sammenslåing av følgende legater: 

Grosserer Thøger Andersens legat 

Frøknene Bulls legat 
Julie Bøs legat 
Fredrik og Thrine Bøhmes legat 
Bankdirektør Elligers legat til sjøfolk og fiskere 
Anna, Christian og Jørgen Fjeldstads legat 
Urmaker Aksel Gundersens legat 
Seilmaker Adolf Joseph Halvorsens legat 
Kjøpmann A.C. Hansen og hustru Olivias legat 
Karl B. Løwe og hustru Anna Løwes legat 
Grosserer Adolph Schjold og hustru Mimmi Schjolds legat 
Hans Hansen Rømmingens legat 
Lærerinne Martha Alms legat 
I. Chr. Smedsrud legat 
H. og F. Hansens legat 

Z. Backer og hustrus legat til Larvik Diakonisseforening 

Z. Backer og hustrus legat til underhold av private sykepleiere 

Bankdirektør Elligers legat til funksjonærer i Larvik Sparebank 

Stiftelsen for veldedige øyemed i Larvik  

Kjøpmann J.P.J.A. Backers legat 

Lauritz Knudsen Kleppens legat 

Jacob Nilsen Hagen og hustrus legat 

Nils E. Amundrøds legat 

Johannes og Hedvig T. Skalleberg og barns legat til veldedige øyemed i Tjølling 

Fru Cecilie Oppens legat for sykepleie 

Kathinka Severine Nilsens legat. 

 

 

§ 2 

 

Legatets kapital var ved opprettelsen pr. 01.01.94 på kr. 2 217 007,08.  

Fondet består av en urørlig kapital og en fri kapital. Felleslegatets urørlige kapital utgjør pr. 31.12.12 

kr. 1 091 189, mens Kathinka Severine Nilsens legat har en urørlig kapital på kr. 26 096 pr. 

31.12.2012. Ved sammenslåing av legatene utgjør urørlig kapital kr. 1 117 285.  

 

 

 



§ 3 

 

Legatets formål skal være å hjelpe vanskeligstilte hjemmehørende i Larvik kommune, fortrinnsvis 

personer med forsørgeransvar for barn opptil 18 år. Legatet kunngjøres i byens avis(er) med 

søknadsfrist 1. oktober hvert år. Utdeling av legatets midler skjer pr. 1. november hvert år.  

 

 

§4 

 

Styret skal ha følgende sammensetning: 

 

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg 

Leder for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 

1 representant for Formannskapet 

 

Leder for Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg fungerer som legatets formann. 

Sekretariatet tillegges administrasjonen i helse- og sosialadministrasjonen. 

 

 

§ 5 

 

Av legatets renteavkastning legges 10% til kapitalen hvert år. Resten av avkastningen kan utdeles 

etter at administrasjonsutgifter er trukket fra. 

Dersom ikke hele avkastningen blir utdelt ved den årlige utdelingen pr. 01.11., kan styret beslutte at 

midlene skal utdeles i løpet av året til påkommende tilfeller innenfor rammen av formålet. 

 

 

§ 6 

 

Legatets midler forvaltes slik som bestemt i lov om stiftelser av 15. juni 2001 med forskrifter.  

 

 

§ 7 

 

Regnskapsavdelingen i Larvik kommune er regnskapsfører for legatet. Legatregnskapet revideres av 

kommunerevisjonen. Årsregnskapet sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er 

godkjent av styret.  

 

 

§ 8 

 

For øvrig gjelder lov om stiftelser av 15. juni 2001 med forskrifter. 

 

Endret og vedtatt av styret i Felleslegatet for helsevern og sosial omsorg i Larvik kommune i møte den 
14.08.2013 (sak 02/2013) og den 25.08.2014 (sak 01/2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


