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Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 

§ 1 

Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. 

Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge». 

 

§ 2 

Stiftelsen skal ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til ideelle og allmennyttige 

formål for øvrig rettet mot offentligheten organiseres og gjennomføres på en betryggende 

måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig. 

Stiftelsen skal gjennomføre ulike informasjonstiltak overfor allmennheten om såvel enkelt-

saker av allmenn interesse som stiftelsens generelle arbeid.  

Innsamlinger organisert som en juridisk person, så som organisasjoner, foreninger, tros-

samfunn eller stiftelser kan søke om registrering i Innsamlingskontrollen. Innsamlinger 

registrert i annet lovhjemlet register kan alltid registreres i Innsamlingskontrollen. 

Innsamlinger til formål som er i strid med norsk lov, kan ikke registreres. 

Styret gir nærmere regler om organisering av innsamlinger som vilkår for registrering i 

Innsamlingskontrollen og hvordan kontrollen skal gjennomføres. 

 

Kap. 2. Stiftelsens grunnkapital. 

§ 3 

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000. 

 

Kap. 3. Stiftelsens styre. 

§ 4 

Styret er stiftelsens øverste organ og forestår forvaltningen av stiftelsen. Styret treffer de 

vedtak som ikke er lagt til årsmøtet. 

Styret skal påse at stiftelsens formål ivaretas i samsvar med vedtektene og styrets egne 

retningslinjer. Styret skal videre påse at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og 

forskrifter og at formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styret vedtar årsregnskap og årsberetning. 

Styret skal ha syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Hensynet til kjønnskvotering 

skal ivaretas. 
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Fire av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer skal være personer som verken 

direkte eller indirekte har noen tilknytning til innsamlingsvirksomhet. Den Norske 

Advokatforening og Den norske Revisorforening skal hver ha rett til å oppnevne ett medlem 

med personlig varamedlem. De resterende to medlemmer med personlige varamedlemmer 

og med uavhengighet til innsamlingsvirksomhet som angitt, bør være personer med juridisk, 

økonomisk, revisorfaglig eller annen relevant bakgrunn og med erfaring fra offentlig eller 

privat virksomhet, velges av årsmøtet. Dersom Den Norske Advokatforening og/eller Den 

norske Revisorforening ikke ønsker å benytte seg av sin rett, skal årsmøtet foreta valg av det 

nødvendige antall medlemmer med personlige varamedlemmer som fyller kravene i 

foregående pkt. 

Videre velger årsmøtet ytterligere tre styremedlemmer med personlige vara-medlemmer. 

Årsmøtet velger styrets leder.  

Styret velger selv sin nestleder. 

Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er 2 år. Styrets medlemmer og 

varamedlemmer kan ikke gjenvelges mer enn 2 ganger, dog slik at styrets leder alltid skal 

kunne gjenvelges en gang som leder for en ny 2-års periode. 

Begrensningene i foregående ledd gjelder ikke for medlemmer og varamedlemmer som er 

oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Den norske Revisorforening. 

 

§ 5 

Styret møter etter innkalling fra lederen, og/eller når minst 4 av styremedlemmene krever 

det. Med unntak for varamedlemmene oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Den 

norske Revisorforening har varamedlemmene rett til å delta i styrets møter. Så sant styret er 

fulltallig, har vara-medlemmene ikke stemmerett. 

Styret er beslutnings-dyktig når mer enn halvparten av 

styremedlemmene/varamedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder ikke 

dobbeltstemme. 

Et styremedlem som har slik tilknytning til en sak at han eller hun er inhabil etter reglene om 

habilitet i stiftelseslovens § 37, skal fratre ved styrets behandling og avgjørelse av saken. Et 

styremedlem plikter selv å gjøre styrets leder eller daglig leder oppmerksom på forhold som 

kan medføre inhabilitet. 

 

Kap. 4. Administrasjon. 

§ 6 

Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg til å behandle løpende saker. Arbeidsutvalget skal i så 

fall bestå av styrets leder, nestleder og ett medlem valgt av årsmøtet. 
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Stiftelsen skal ha et sekretariat. Daglig leder ansettes av styret, som fastsetter godtgjørelse 

og øvrige arbeidsvilkår. Det øvrige personale ansettes av daglig leder. 

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og treffer herunder 

beslutninger knyttet til registrering av innsamlinger og kontroll av organisasjonene innenfor 

de retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regn-

skaper er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en 

betryggende måte. 

 

Kap. 5. Årsmøtet. 

§ 7 

Årsmøtet har følgende oppgaver: 

a) Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet. 

 

b) Velge de medlemmer av styret med varamedlemmer som angitt i § 4 sjette ledd. 

 

c) Fastsette eventuell godtgjørelse til styremedlemmene. 

 

d) Avgi uttalelse til styret om årsavgiften som skal finansiere stiftelsens virksomhet etter 

forslag fra styret. Avgiften kan graderes etter organisasjonenes inntekter. 

 

e) Velge Valgkomiteens medlemmer med varamedlemmer, jf. § 11. 

 

f) Velge stiftelsens revisor, som skal være statsautorisert. 

 

g) Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen. 

 

h) Avgi uttalelse til styret etter anmodning fra styret eller på eget initiativ. 

 

i) Kan etter forslag fra styret beslutte omdanning av stiftelsen, herunder endring av 

vedtektene og oppløsning av stiftelsen, jf. § 13. 

 

j) Beslutte eventuell gransking av stiftelsen. 

 

Årsmøtet har ikke annen myndighet enn det som er fastsatt i foregående ledd. 

 

§ 8 

Innsamlingsorganisasjoner eller aksjoner som er registrert i Innsamlingskontrollen senest 

innen en måned før årsmøtet skal holdes, har rett til å møte. 
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Det avholdes ordinært årsmøtet senest innen utgangen av mai måned. Styret innkaller til 

årsmøte med minst 1 måneds varsel. Spørsmål som organisasjonene ønsker behandlet på 

årsmøtet må være meldt skriftlig til styret innen utløpet av februar. Årsmøtet velger selv 

møteleder. 

Valgkomiteens innstilling til medlemmer og varamedlemmer til styret, revisor og med-

lemmer og varamedlemmer til Valgkomiteen skal være organisasjonene eller aksjonene i 

hende senest en uke før årsmøtet. 

 

§ 9 

Årsmøtet kan bare treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. 

En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er bestemt i 

vedtektene. Valg avgjøres med simpelt flertall. Møtelederen har ikke dobbeltstemme. 

 

§ 10 

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøtet for behandling av en sak som hører under 

årsmøtets myndighetsområde og som er av en slik art at den ikke kan utsettes til behandling 

i ordinært årsmøte. Styret skal dessuten innkalle til ekstraordinært årsmøte når det kreves 

av minst en tredjedel av organisasjonene eller aksjonene som angitt i § 8 første ledd for 

behandling av et bestemt angitt spørsmål som hører under årsmøtets myndighetsområde. 

For ekstraordinære årsmøter gjelder reglene som er fastsatt for de ordinære årsmøter så 

langt de passer. 

 

Kap. 6. Årsmøtets valgkomité. 

§ 11 

Årsmøtet skal velge en valgkomité med en leder og to øvrige medlemmer samt ett 

varamedlem. 

Valgkomiteens medlemmer velges på årsmøtet for en periode på 3 år. 

Opphører vervet for et medlem av valgkomiteen før perioden er utløpt skal årsmøtet velge 

et nytt medlem for resten av perioden. I mellomtiden fungerer varamedlemmet i vervet. 

 

§ 12 

Valgkomiteen skal overfor årsmøtet avgi innstilling til styreleder og de medlemmer og 

varamedlemmer til styret som årsmøtet skal velge, samt revisor og medlemmer og vara-

medlem til valgkomiteen. Innstillingen skal være organisasjonene eller aksjonene som angitt 

i § 8 første ledd i hende senest en uke før årsmøtet. 
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Kap. 7. Omdanning, herunder vedtektsendringer og oppløsning av stiftelsen. 

§ 13 

Årsmøtet kan innenfor rammen av reglene om omdanning i stiftelsesloven kap. 6 vedta 

omdanning av stiftelsen, herunder vedta endringer av vedtektene og beslutte oppløsning av 

stiftelsen. Vedtak som angitt krever tilslutning fra minst ¾ av de avgitte stemmer. 

Årsmøtet kan bare behandle sak om omdanning etter forslag fra styret hvor forslaget må 

være vedtatt med tilslutning fra minst ¾ av de avgitte stemmer. 

Omdanningsvedtak skal godkjennes av Stiftelsestilsynet i samsvar med stiftelsesloven § 48 

annet ledd tredje punktum, jfr. § 51. 

Dersom stiftelsen opphører skal de midler som er igjen etter at kreditorene er dekket brukes 

på en måte som er i samsvar med stiftelsens formål, eller hvis dette ikke er mulig, til et 

allmennyttig formål. 

 

Kap. 8. Ikrafttredelse og overgangsregler. 

§ 14 

Vedtektsendringene trer i kraft fra det tidspunkt endringene er godkjent av Stiftelses-

tilsynet, jf. stiftelsesloven § 48 annet ledd tredje punktum og § 51. 

 

Juli 2012. 


