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Vedtekter
for

Bergen bys
Utdanningslegat
§ 1 - Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er "Bergen bys Utdanningslegat". Stiftelsen ble opprettet i 2009 ved
sammenslaing av 18 legater med tilknytning til Bergen by. I tillegg kommer 3 legater pr.
01.01.201 1. En fullstendig liste over disse legatene freragir av § 10.
§ 2 - Stiftelsens formal
Stiftelsens formal er a gi statte til personer som tar heryere utdannelse, og er bosatt i Bergen.
Stiftelsen er en mild stiftelse etter skatteloven § 2-32 og har saledes ikke erverv til formal.
§ 3 - Stiftelsens kapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 9.235.295,-pr. 01.01.2011. Grunnkapitalen er urarlig.
Minst 10 % av den arlige netto avkastningen skal vsere urorlig og kan nar styret 0nsker det
tillegges grunnkapitalen Den resterende avkastningen kan deles ut til formalet
Stiftelsen skal ha en sunn kapitalforvaltning og styret plikter a pase at kaphalen ikke forvitrer.
For evrig vises til de rammer stiftelsesloven bestemmer.
§ 4 - Stiftelsens styre
Stiftelsen skal ha et styre pa 3-5 personer med personlige varamedlemmer. Styret oppnevnes
av Bystyret i Bergen som ogsa utpeker styrets leder. Styremediemmene oppnevnes for 4 ar.
Qppnevningen f01ger i utgangspunktet valgperioden for kommune- og fylkestingsvalgene,
dog slik at nyvalgte medlemmer tiitrer 1. januar. Hvis nye styremedlemmer er valgt innenfor
en valgperiode, skal likevel samtlige styremedlemmer velges pa nytt etter neste
kommunevalg Styremedlemmer kan gjenvelges
Styrets oppgaver fremgar av stiftelsesloven og omfatier blant annet:

-

a forest^ forvaltningen av Stiftelsens aniiggender
& pise at ekonomi og formuesforvaltning samt kontraktsforpliktelser er gjenstand for
betryggende kontroll. Regnskap fiares i overensstemmelse med regnskapslovens regler
I ha det overordnede 0konomiske og driftsmessige ansvaret for stiftelsen

§ 5 - Daglig leder Og administrasjon
Styret kan ansfttte de^lig leder/forretningsfiarer, og ansette eiier pa annen mate innga avtale
med det antall personer som er nedvendig for driften av stiftelsen. Styret kan inngS avtale
med selskap eller offentlig virksomhet om den daglige driften av stiftelsen.
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§6-Revisor
Stiftelsens reviser skal vaere registrert eiler statsautorisert og oppnevnes av Bystyret i Bergen
samtidig med oppnevning av styrerepresentantene Stiftelsen kan likevei benytte
kommunerevisjonen som reviser. Revisor oppnevnes for 4 Ir og oppnevningen f01ger normalt
valgperioden for kommune- og fyikestingsvalgene. Revisor kan byttes innenfor valgperioden,

§ 7 - Omdanning
Vedtektsendringer og annen omdanning av Stiftelsen krever 2/3 flertall i styret og tilslutning
fra Bergen Bystyre.
§8-Utdeling-vilklr
Stiftelsens Srlige netto avkastning - etter fradrag for 10 % som er ur0rlig - kan deles ut til
personer under utdanning som er bosatt i Bergen. Legatporsjonenes stcnrelse fastsettes etter
styrets skj0nn og deles ut en eller flere ganger pr. ar. Legatporsjoner som ikke kommer til
utdeling, kan legges til kapitalen eller deles ut senere ar
Utdeling fra Stiftelsen tilstis for ett ar av gangen og kan s0kes arlig.
Porsjoner til personer under hsyere utdannelse kan bare tilstas personer som enten er bosatt i
Bergen og har stemmerett her ved kommune- og fylkestingsvalg, eller er folkeregistrert i
Bergen og studerer ved andre norske eller utenlandske uni versiteter eller heyskoler.
§ 9 - Fortrinnsrett
Enkelte av stiftelsene omtalt under § 10 hadde bestemmelser om fortrinnsrett for enkelte
legatarer pa grunnlag av famiiie og andre forhoid. Disse fortrinnsrettighetene ved utdeling vil
bli viderefert for den sammenslatte stiftetse. S0kere som vil piberope seg fortrinnsrett, ml
dokumentere slik rett i forbindelse med ssknad. Ved utdeling, ma det tas hensyn til
vedkommende stiftelses bestemmelse om utm&ling, tidligere praksis for utmaling og
kapiialbidraget fra Stiftelsen til den sammenslttte stiftelse S0kere med fortrinnsrett, vil
f01gelig ikke fa tildelt st0rre porsjoner enn de ville hart krav pi overfor den opprinnelige
Stiftelsen.
§ 10 - Stiftelsene som danner grunnlaget for "Bergen bys Utdanningslegat"
Bergen by har en lang tradisjon for allmennyttige og milde stiftelser. Byens innbyggere har i
en lirekke stilt kapital til disposisjon for a hjelpe svake grupper i samfunnet og tilgodese
allmennyttige tiltak. "Bergen bys Utdanningslegat" er opprettet i den hensikt & videre&re
denne tradisjonen, og vil pa vegne av alle byens innbyggere takke alle som har opprettet
milde og allmennyttige stiftelser i byen,
Stiftelsen "Bergen bys Utdanningslegat" ble opprettet i 2009 ved sammenslaing av f01gende
stiftelser:
Direkt0r Bondes Utdanningsfond
Fondet Til Minne Om Ikrafttredelse Av Formannskapsloven 1837
Fotografrnester Enok Djupdraet Og Hustru Kerstin Djupdraets Stipendielegat
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Fraken Andrea Schrams Legat
Georg Og Elisabeth Rosenkildes Legat Til Utdannelse Av Gartnerelever
Hans Blytt Og Niels Chr. Evensens Legat
Hans Tanks Og Hustrus Legat
Johan Ghristofer Rogges Legat
Johanne Jebsens Fond For Pedagogisk Forskning
Kaptein Mentz Von Erpecoms Legat Til Utdannelse Av Sjafolk
Leif Nilssons Legat For Fremadstrebende Ungdom
Per Bredal-Bergesens Legat Til Minne Om Agronom Hans Bredal-Bergersen
Skolebestyrerinne Amalie Hansens Legat
Skomakermester Simon Simonsen Aarnes Legat
Skreddermester Elling Anthonissen Og Hustru Marie Andersens Legat
Sofie Haigjelles Legat For Studenter Ved Norges Handelsh0yskole
Steffens Legat Til Fordel For Medisinske Studenter Ved UiB

Stipendiefond For Kvinnelige Studenter Fra Bergen
I tillegg kommer pr. 01.01 2011
Paraplymaker Chr. Eriksens legat
Dirik Pihls legat
De unges forbunds legat

Bergen, 23.august 2011.
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