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[…] 

skal tjene som retreatsenter for menigheten.

Det opprettes en egen stiftelse med et styre bestående av 5 personer hvor domprosten i Tromsø er 
leder. To av styrets medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av menighetsrådet i 
Tromsøysund menighet, mens to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av 
bispedømmerådet i Tromsø. 

Styret i stiftelsen fastsetter nærmere retningslinjer for drift og forvaltning av senteret.

3.
[…]

Den faste eiendommen med innbo og løsøre kan ikke overdras eller leies ut til andre. Stiftelsen 
skal imidlertid kunne ta betaling av deltakere på det retreatsenteret som opprettes. 

[…]
8.
Som testamentsfullbyrder utpeker jeg advokat Torstein Rugtvedt, postboks 1062,9261 Tromsø, 
telefon 77 60 51 00 som også skal se til at opprettelsen og driften av retreatsenteret i pkt.2 skjer i 
testamentets ånd. Advokaten har fått nærmere instruks om hvordan jeg ønsker at skiftet skal 
gjennomføres.

[…]»

Testator døde i 2014, og menigheten overtok grunnbokshjemmelen til eiendommen 
21. september 2015. Den 9. november 2017 tok menigheten kontakt med Stiftelsestilsynet om 
rådighetsbegrensningen på eiendommen. Menigheten framholdt at de hadde forsøkt å oppfylle 
testators ønske om å etablere og drive et retreatsenter på eiendommen, men at de ikke var i 
stand til å påta seg oppgaven. Menigheten ønsket derfor å overdra eiendommen og det 
tilhørende ansvaret for retreatsenteret til Viken senter, og ba tilsynet vurdere om dette var 
mulig. 

Tilsynet besvarte menighetens henvendelse i brev datert 19. desember 2017. Tilsynet var av 
den oppfatning at testators formuleringer i testamentet kunne tolkes slik at testator hadde 
ment å opprette en stiftelse som skulle råde over midlene. Tilsynet viste imidlertid til at 
menigheten hadde forsøkt å finne ut av testators intensjon, blant annet gjennom utstrakt 
kontakt med advokat Torstein Rugtvedt. Tilsynet la til grunn at advokaten hadde en slik 
inngående kjennskap til testators intensjon med testamentet, at den forståelse av testamentet 
som var lagt til grunn for dødsboskiftet, herunder at det ikke ble opprettet en stiftelse, var i 
tråd med testators intensjon. Tilsynet var videre av den oppfatning at det viktigste var at 
testators intensjon bak ønsket om et retreatsenter ble respektert, og at menigheten 
tilsynelatende hadde tatt på alvor å oppfylle formålet bak testasjonen. Tilsynet mente at det 
ikke var grunnlag for innvendinger mot den foreslåtte prosessen.  

Den 29. november 2019 ba menigheten Stiftelsestilsynet om ny vurdering. Menigheten 
opplyste at også Viken senter var av den oppfatning at etablering og drift av retreatsenter på 
den faste eiendommen ikke lot seg gjennomføre ut fra de forutsetningene som var til stede. 
Menigheten ønsket likevel å overføre eiendommen til Viken senter, men slik at noe av 
kapitalen gikk til Finnkroken Kirkeforening og Finnkroken kirke. Menigheten viste til at 
denne løsningen ville oppfylle testators ønske om retreat og omsorg for kirke og bygd. 
Tilsynet besvarte menighetens henvendelse 19. desember 2019. Tilsynet oppfordret 
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testamentfullbyrderen å påse at stiftelsen ble opprettet etter retningslinjene i testamentet. Så 
langt nemnda forstår er det også slik testamentsfullbyrder har forholdt seg under skiftet, blant 
annet ved at grunnbokhjemmelen ble overført til Tromsøysund menighet. Ettersom dette 
imidlertid ikke er gjort til noen problemstilling i klagesaken, verken av tilsynet eller klageren, 
går ikke nemnda nærmere inn på denne problemstillingen. 

Saken gjelder dermed ikke omdanning av en stiftelse, men omdanning av 
rådighetsbegrensning i testament. Søknaden må da vurderes med utgangspunkt i 
stiftelsesloven § 55. Etter stiftelsesloven § 55 første ledd (a) gjelder reglene om omdanning i 
stiftelsesloven kapittel 6 tilsvarende for enkelte privatrettslige disposisjoner. Bestemmelsen 
omfatter blant annet formuesverdier som ved testament er overført til enkeltpersoner, 
foreninger, selskap, offentlige institusjoner, mv. med pålegg om hvordan formuesverdien skal 
brukes, dvs. en faktisk eller juridisk rådighetsbegrensning. Bestemmelsen kommer derfor til 
anvendelse på søknaden om oppheving av rådighetsbegrensninger for bruken av den faste 
eiendommen og andre verdier som tilfalt Tromsøysund menighet som testamentsarving etter 
testator. I testamentet er det blant annet bestemt at den faste eiendommen med innbo og 
løsøre, herunder to båter «… skal tjene som retreatsenter for menigheten» og «… kan ikke 
overdras eller leies ut til andre».

I vedtaket av 31. mai 2021 finner Stiftelsestilsynet at vilkårene for omdanning i stiftelsesloven 
§ 46 første ledd (a) er oppfylt i saken. Dette er ikke bestridt av klageren. Det er fordelingen av 
vederlaget fra salget av den faste eiendommen som klager er uenig i og som klagen gjelder. 
Stiftelsesklagenemnda går derfor ikke nærmere inn på spørsmålet om vilkårene for 
omdanning i stiftelsesloven § 46, jf. § 55 første ledd (a), er oppfylt. 

Det spørsmålet Stiftelsesklagenemnda må vurdere er om menighetsrådets vedtak om 
fordelingen av salgssummen for den faste eiendommen er innenfor rammen i stiftelsesloven 
§ 47 av hva omdanningsvedtaket kan gå ut på. 

Etter stiftelsesloven § 47 skal «omdanningen så langt som mulig tilpasses det opprinnelige 
formålet eller det siktemålet som det må antas lå til grunn for bestemmelsen».

Stiftelsesklagenemnda peker innledningsvis på at Stiftelsestilsynets oppgave i 
omdanningssaker er å foreta en legalitetskontroll av omdanningen det er søkt om. Søknaden 
skal etterkommes om de lovbestemte vilkårene for omdanning i stiftelsesloven § 46 er oppfylt 
og omdanningsvedtaket det er søkt om ligger innenfor de lovbestemte rammene i 
stiftelsesloven § 47. Innenfor de rettslige rammene skal ikke tilsynet foreta noen nærmere 
vurdering av hensiktsmessigheten av omdanningsvedtaket. I denne sammenheng er det av 
betydning at utformingen av stiftelsesloven § 47 åpner for et visst skjønn. Det betyr at det er 
først når omdanningsvedtaket det er søkt om ligger utenfor rammen av § 47 at tilsynet skal 
nekte godkjenning av en søknad om omdanning. Stiftelsesklagenemnda vil dessuten tilføye at 
for det tilfelle at tilsynet avslår en søknad om omdanning, betyr ikke det at tilsynet selv kan 
treffe et nytt vedtak om innholdet av omdanningen som er et annet enn det er søkt om. 
Tilsynets myndighet går ikke lenger enn til å avslå søknaden om omdanning, slik at det i 
tilfelle blir opp til søkeren å fremme en ny søknad om omdanning.  

Stiftelsesloven § 47 innebærer at fordelingen av salgsvederlaget så langt som mulig skal 
tilpasses formålet med testasjonen til Tromsøysund menighet eller det siktemålet som det må 
antas at lå til grunn for testamentbestemmelsen. Det er derfor bestemmelsen i testamentet som 
er utgangspunktet for vurderingen av om menighetens vedtak ligger innenfor rammen av 
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9 Vedtak
Stiftelsesklagenemnda treffer etter dette følgende vedtak:

Stiftelsestilsynets vedtak av 31. mai 2021 opprettholdes. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vedtaket er enstemmig. 

Oslo, 10. juni 2022

Gudmund Knudsen  
Leder


