
VEDTEKTER FOR 

EIVIND SANNES’ LEGAT FOR STUDERENDE UNGDOM I 

FAUSKE KOMMUNE 
 

VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 30.06.1992 I SAK 103/92 MED SENERE 

ENDRINGER 10.12.92 I SAK 139/92 OG 08.02.2007 I SAK 10/07. 

 

1.  

Ved gave fra Eivind Sannes, Molde er det opprettet et legat til fordel for studerende ungdom 

bosatt i Fauske kommune. 

 

2. 

Eivind Sannes’ legat for studerende ungdom i Fauske har pr. 01.07.92 en grunnkapital på kr. 

837.257,-. 

 

3. 

Legatets kapital skal til enhver tid være anbrakt på best mulige vilkår og med betryggende 

sikkerhet. 

 

4. 

Hvert år kan det deles ut inntil 5 stipend til studerende ungdom bosatt i Fauke kommune. 

 

Hver år kan det deles ut stipend for beløp tilsvarende maksimum 90 % av årets renteinntekt. 

Hver student kan årlig tildeles stipend som tilsvarer inntil 1 % av legatets grunnkapital. 

 

5. 

Stipendet tildeles studerende ungdom som tar høyere utdanning på høyskole- eller 

universitetsnivå i inn- eller utland. 

 

Søker som tidligere er tildelt stipend, skal prioriteres etter søkere som ikke tidligere er tildelt 

stipend. En og samme student kan maksimalt tildeles stipend tre ganger. 

 

For øvrig prioriteres studenter som tar langvarig utdanning eller fag som har lokal 

tilknytning/interesse/behov. 

 

6.  

Legatet administreres for forvaltes av et styre på tre personer. 

Rådmannen er fast medlem og leder. De 2 øvrige medlemmer med varamedlemmer velges av 

Fauske kommunestyre. Valget gjelder for kommunevalgperioden. 

 

Legatstyret har ansvaret for at stipend deles ut hvert år så fremt styret finner fram til aktuelle 

søker(e). 

 

Alle tildelinger av stipend avgjøres ved stemmeflerhet. For at gyldig vedtak kan treffes må 

styrets tre medlemmer (herunder regnes innkalte varamedlemmer) være tilstede. 

 

Sentraladministrasjonen er sekretariat for legatstyret. 

Utgifter til forvaltning og drift av legatet dekkes over kommunens budsjett. 

 



7. 

Legatstyret foretar hensiktsmessig kunngjøring av stipendet og fastsetter søknadsfrist. 

 

8. 

Som revisor for legatet fungerer revisjonssjefen i Fauske revisjonsdistrikt. 

 

9. 

Årsrapport om drift av legatet og tildeling av stipend forelegges kommunestyret som referat. 

 

10. 

Endringer i vedtektene kan gjøres av kommunestyret etter innstilling fra legatstyret. En 

eventuell omdanning må holdes innenfor de rammene som er fastsatt i stiftelseslovens §§ 35 

og 36, jfr. § 34. 

 

 

 

Fauske, 08.02.2007 


