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SAMMENDRAG 
Kontrollutvalget ønsket å få kartlagt de testamentariske gavene til kommunen og vurdere om 

Bærum kommune følger opp intensjonene giverne har hatt med gavene.  

 

Rapporten er inndelt etter de ulike eiendommene det er knyttet intensjoner til og vedlagt er 

en oversikt over ulike andre eiendommer vi har sjekket.  

 

Hovedfunnene i undersøkelsen er: 

 Kommune følger generelt opp intensjonene i gaver på en god måte. 

 For to gaver er det usikkert om kommune følger opp givernes betingelse om navn. 

 For to gaver er det usikkert om kommunen følger opp givernes betingelse om bruk. 

 

Undersøkelsen viser at kommunen generelt er bevist ansvaret slike gaver medfører. At 

rådmannen i to saker innstilte på å takke nei til gaver pga. betingelsene knyttet til gavene, 

demonstrerer dette.  

 

For to gaver er det usikkert om kommunen følger opp givernes betingelse om navn  

 

Maren Thorine Conradis stiftelse 

Denne gaven hadde følgende statutt: hjemmet får benevnelsen «Maren Thorine Conradis 

stiftelse». For disse midlene ble Valler bo- og behandlingssenter bygget.  

 

Hans Øverland og Hustrus Minde 

Denne gaven ble gitt til kommunen på følgende betingelse: Hjemmets navn blir «Hans 

Øverland og Hustrus Minde». For disse midlene ble dagens Ekeberg velferdssenter og de 

tilstøtende velferdsboliger bygget.  

 

Betingelsen om navn er fremhevet i begge disse gavene og det må derfor antas at det ble lagt 

vesentlig vekt på dette fra giverens side. For giverne var antakelig intensjonen at noen de var 

glad i skulle bli husket for ettertiden. De fleste store gavene til kommunen inneholder 

betingelser om navn og kommunen har ivaretatt dette ved at navnet på institusjonen viser til 

navnet til den som skal minnes.  

 

Revisjonen mener rådmannen bør undersøke hvorfor disse to stedene ikke har navnene som 

giverne ønsket og vurdere om det finnes hensiktsmessige måter å rette opp eventuelle feil 

som er gjort. Herunder kan det vurderes om en kan endre navnet på stedene eller om det er 

nødvendig å søke Stiftelsestilsynet om å endre bestemmelsen om navn.  

 

For to gaver er det usikkert om kommunen følger opp givernes betingelse om bruk 

Henie Onstad 

Deler av de opprinnelige bygningene er i dag brukt til andre oppgaver enn eldre. 

 

Hans Øverland og Hustrus Minde 

Boligene som ble bygget ved Ekeberg som skulle være for eldre, men er i dag brukt til 

velferdsboliger som ikke er spesielt rettet mot eldre. 



 

 

 

 

Revisjonen mener det kan være usikkerhet om bruken av disse gavene er i tråd med givernes 

forutsetninger. Etter stiftelseslovens § 55 er det Bærum kommune selv som må vurdere om 

endringer i bruken kan være i strid med forutsetningene og eventuelt søke Stiftelsestilsynet 

om godkjenning. 

 

Dersom en ønsker å fjerne tvil om kommunens etterlevelse av givers intensjoner, kan det 

være fornuftig å søke Stiftelsestilsynet om godkjenning av endret bruk ved disse to gavene.  

 

Anbefalinger 

1. Rådmannen bør vurdere kommunens ivaretakelse av givers ønskede navn på 

institusjonene bygget for de to gavene: 

 Maren Thorine Conradis stiftelse 

 Hans Øverlands og hustrus Minde 

 

2. Rådmannen bør vurdere om det er foretatt endringer ved aldersboligene på Ekeberg 

som kan stride mot forutsetningene for gaven. 

 

3. Rådmannen bør vurdere om det er fremkommet nye saksopplysninger knyttet til 

Henie Onstad trygghet og rehabilitering som tilsier en ny vurdering av om kommunen 

etterlever betingelsene. 

 

 

 

Undersøkelsen er gjennomført av Morten Mjølsnes.
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1. INNLEDNING  
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å kartlegge de 

testamentariske gavene til kommunen og vurdere om Bærum kommune følger opp 

intensjonene giverne har hatt med gavene.
1
  

 

Det er flytende overganger mellom testamentariske gaver og andre gaver. Revisjonen antar at 

det primære for kontrollutvalget er å vurdere om Bærum kommune følger opp giveres 

intensjoner. Vi har derfor valgt å behandle gaver uavhengig om de er gitt i testament eller 

ikke.  

 

Rapporten er delt inn i de ulike gavene kommunen har fått. I hvert kapittel vil vi først 

presentere relevante fakta vi har samlet inn, for deretter å vurdere fakta opp mot kriteriene. 

Til slutt i rapporten vil vi gi en samlet konklusjon. 

1.1 Vurderingskriterier 

Vurderingskriteriene omfatter lovkrav, politiske vedtak, regelverk etc. som inneholder krav 

eller mål som skal oppfylles på området. 

1.1.1 Viktige lover og bestemmelser 
Dersom kommunen takker ja til en gave som inneholder betingelser, så forplikter kommunen 

seg samtidig til å etterleve betingelsene. 

 

Avtaleretten bygger på det overordnede prinsippet om at avtaler skal holdes.
2
 Dette skaper 

forutberegnelighet, og sikrer at omsetningslivet fungerer ved at folk innretter seg etter det 

som er lovt eller må være forberedt på å dekke verdien av mangelfull oppfyllelse. 

 

Gaver kan gis i form av en stiftelse. Lov om stiftelser (stiftelsesloven) sier at en stiftelse er 

en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt 

til rådighet for et bestemt formål.
3
 En rettsdannelse som oppfyller disse vilkårene, er en 

stiftelse, uavhengig av om den er betegnet som legat, institusjon, fond eller annet.
4
 En 

stiftelse skal ha et stiftelsesdokument og vedtekter som bl.a. angir stiftelsens formål.
5
 

 

Stiftelsens vedtekter kan endres eller omdannes
6
 dersom en bestemmelse ikke lar seg 

etterleve, er åpenbart unyttig, er i strid med hensikten, er åpenbart uheldig eller åpenbart 

ufornuftig
7
.  

 

Når endringen gjelder stiftelsens formål eller en annen bestemmelse som det må antas at det 

ble lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen av stiftelsen, skal omdanningen
8
 så langt som 

                                                 
1 Kontrollutvalget møte 16.12.13, sak 061/13 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2014. 
2 http://www.jusinfo.no/index.php?site=default/721/839/842 
3 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 2. Definisjon. 
4 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 2. Definisjon. 
5 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 9. Stiftelsesdokument. §10. Vedtekter. 
6 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 45. Omdanning. 
7 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 46. Vilkår for omdanning. 
8 Omdanning er endring eller opphevelse av stiftelsesdisposisjonen eller vedtektene. 

http://www.jusinfo.no/index.php?site=default/721/839/842
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mulig tilpasses det opprinnelige formålet eller det siktemålet som det må antas at lå til grunn 

for bestemmelsen.
9
 

 

I dag er det Stiftelsestilsynet som kan omdanne stiftelser.
10

 Reglene for omdanning i Lov om 

stiftelser gjelder tilsvarende for formuesverdier som ved avtale, testament, gavebrev eller 

annen privatrettslig disposisjon er overført til en bestående stiftelse eller en annen form for 

rettssubjekt (enkeltperson, forening, selskap, offentlig institusjon mv.), med bestemmelse om 

hvordan formuesverdien skal brukes.
11

  

 

Søknad om omdanning kan settes frem av den som forpliktelsen hviler på, eller den som 

ellers råder over de midler saken gjelder.
12

 

 

Om testamenter står det i Arveloven bl.a. at: Testament skal tolkast i samsvar med det 

testator meinte.
13

  

1.1.2 Politiske vedtak 

Revisjonen har ikke funnet vedtak i kommunestyret som gir generelle føringer for 

kommunens behandling av testamentariske gaver.  

1.1.3 Interne regler 

Kommunen har interne regler for håndtering av økonomiske gaver i kommunens regnskap. 

Gavemidler defineres som midler gitt i form av gaver, testamenterte pengebeløp m.v. som 

Bærum kommune administrerer/disponerer og hvor Bærum kommune har et ansvar for å 

påse at midlene brukes i tråd med forutsetningene.
14

  

1.1.4 Kriteriene som legges til grunn 

For denne undersøkelsen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 

 Bærum kommune skal påse at gaver brukes i tråd med forutsetningene. 

 

 Bestemmelser knyttet til en gave, kan endres på bestemte vilkår. 

 

 Dersom bestemmelser i gaver ønskes endret, skal en søke Stiftelsestilsynet. 

1.2 Avgrensinger 

Gjennomgangen tar kun opp enkeltgaver over en million. I gjennomsnitt får kommunen 200 

pengegaver på tilsammen 2 millioner i året.
15

 Gavene beløper seg fra en krone og oppover.
16

  

                                                 
9 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 47. Innholdet i omdanningsvedtaket. 
10 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 48. Hvem som kan foreta omdanning. 
11 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 55. Omdanning av annet enn stiftelser. 
12 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 55. Omdanning av annet enn stiftelser. 
13 LOV-1972-03-03-5 Lov om arv m.m. (Arvelova), § 65. 
14 Økonomihåndboken, Bærum kommune. 01.01.08, 5.3 Regler for bankkonti i kommunens regnskap, punkt 4. 
15 Beregnet ut fra innkomne pengegaver registrert i økonomisystemet de siste 5 år. 
16 Gavene gis særleig til institusjoner innen peleie og omsorg og Hospice Stabekk får nesten halvparten av gavene. 
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Revisjonen har kun sett på gaver der dagens verdi er over 1 million kroner.  

Vi har ikke behandlet intensjoner som er knyttet til eiendommer som ikke lenger er i 

kommunens eie eller heftelser av teknisk art. 

1.3 Anvendte metoder i prosjektet 

Undersøkelsen er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for 

forvaltningsrevisjon.
17

 

1.3.1 Datainnsamling 

Det finnes ingen oversikt over gaver i kommunen. Kommunen har en lang historikk og eier 

over 1 800 eiendommer. For å finne frem til aktuelle gaver har revisjonen søkt i følgende 

kilder: 

 Vi har gått gjennom samtlige herredsstyre- og kommunestyreprotokoller fra 1902
18

 

og fremover. Dette har vist seg å være den mest komplette kilden. 

 Vi har søkt gjennom kommunens elektroniske arkiver med søkeordene: testament, 

gave, donert og donasjon. Vi har søkt gjennom alle kommunestyrevedtak, 

handlingsprogram og årsrapporter fra og med 2007, dokumentarkivet
19

 og intranett.  

 Vi har søkt på internett med de aktuelle søkeordene koblet til Bærum.  

 I økonomisystemet har vi hentet ut oversikten over alle pengegaver fra 2009 og 

fremover.
20

 Her fant vi en gave over en million kroner. 

 Vi har snakket med ansatte på flere tjenestesteder og fått tips om aktuelle gaver. 

 

For å finne frem til giveres intensjoner og informasjon om kommunens ivaretakelse av disse, 

har revisjonen i tillegg søkt i følgende kilder: 

 Vi har hentet ut informasjon om aktuelle enkelte eiendommer i Bærum kommunes 

eiendomsoversikt.
21

 

 Vi har hentet ut data fra kirkebøker,
22

 Asker og Bærum leksikon
23

 Rik på historie, et 

kulturhistorisk riss
24

.  

 Vi har fått tilsendt dokumentasjon fra Riksarkivet
25

 og Statsarkivet.
26

  

 Vi har gått gjennom noen mapper i Planarkivet som inneholder dokumenter om 

oppmåling av tomt og bygninger.  

 Vi har hentet ut informasjon fra en rekke andre dokumenter som er gjengitt i 

kildelisten bak. 

 

                                                 
17 RSK 001, Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11 
18 Dokumentsenteret har ikke kommunestyreprotokoller lenger tilbake enn 1902. 
19 ACOS Websak fra 2005 og fremover. 
20 Oversikten går ikke lengre tilbake enn 2009 pga. omlegging av systemet. 
21 http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx 
22 http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=v&rr=3554 
23 http://www.ableksikon.no/ 
24 Rik på historie, et kulturhistorisk riss, Dokument 839757 Foreløpig. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versj

on=1&variant=A& 
25 riksarkivet@arkivverket.no   
26 statsarkivet.oslo@arkivverket.no    

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx
http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=v&rr=3554
http://www.ableksikon.no/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A&
mailto:riksarkivet@arkivverket.no
mailto:statsarkivet.oslo@arkivverket.no
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Vedlagt rapporten er en oversikt over eiendommer revisjonen har sjekket og funnet at de 

ikke inneholder intensjoner som kommunen skal ivareta. 

1.3.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

En stor utfordring i undersøkelsen har vært å finne frem til gavene. De største gavene har hatt 

vesentlig økonomisk betydning og revisjonen mener derfor at de med rimelig sikkerhet har 

blitt behandlet i egne saker i kommunestyret. Revisjonen har gått gjennom samtlige 

herredsstyre- og kommunestyreprotokoller fra 1902 og fremover. De største gavene har vi 

funnet omtale av i flere saker i kommunestyret. Revisjonen mener derfor at alle de største 

gavene kommunen har mottatt, er behandlet i denne rapporten.  

 

Mindre gaver over en million blir ikke nødvendigvis fremlagt til politisk behandling og vi 

antar at det kan være flere slike mindre gaver vi ikke har funnet. Tilbake i tid er tilgjengelig 

dokumentasjonen mangelfull og det er derfor sannsynlig at det er mindre og eldre gaver vi 

ikke har funnet.  

1.4 Rådmannens kommentarer 

Rådmannens kommentarer til rapporten er vedlagt. 
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2. AGNES TANUMS MINDE  

 

2.1 Fakta 

I 1961 testamenterer Agnes Tanum tomt til et menighetshus og midler til byggingen. Hun 

testamenterer også midler der avkastningen skal anvendes til sosiale formål.
27

 Hun ønsker 

dessuten at dersom hennes eiendom Arnesenga blir frigitt for boligbebyggelse, så skal et eller 

flere hus blir forbeholdt trengende, syke, gamle og barnerike familier.
 28

  

 

I 1965 behandler formannskapet en sak om Husbanklån – Aldersboligen Agnes Tanums 

Minne.
29

 I saken blir det opplyst at planen om oppføring av et menighetshus ble oppgitt etter 

at passende lokaler ble innpasset i nybygget ved Skui skole. Etter forhandlinger mellom 

kommunen og Agnes Tanums arvinger er det oppnådd enighet om oppføring av en blokk 

med leiligheter beregnet til alders- og uføretrygdede på tomten. Eiendommen skal forvaltes 

av en stiftelse. I 1966 gir kommunestyret kommunal garanti for lån til trygdeboligene i 

Arnesenga.
30

 Boligblokken stod ferdig på tomten i 1969.
 31

 

 

I 2012 ble stiftelsen oppløst og eiendommen overdradd fra Agnes Tanums Minnes Legat til 

Bærum kommune.
32

 Revisjonen får opplyst at blokken i dag blir brukt til velferdsboliger og 

brukes som boliger for eldre, flyktning og sosialklienter.
33

 

2.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener Bærum kommune har brukt gaven i tråd med forutsetningene. Agnes 

Tanum ønsket å støtte sosiale formål og at det skulle bygges bolig for trengende, syke, gamle 

og barnerike familier. Det har Bærum kommune ivaretatt ved at det i dag er velferdsboliger 

der. Det var også enighet med arvingene om løsningen. 

                                                 
27 Testament signert av Agnes Tanum 26.08.61. 
28 Testament signert av Agnes Tanum 26.08.61. 
29 Kommunestyret 28.06.65 sak 95/65 Husbanklån – Aldersboligen Agnes Tanums Minne. 
30 Kommunestyret 10.05.66 sak 44/66 Husbanklån – kommunal garanti for lån til Agnes Tanums Minnes legat – 

trygdeboliger i Arnesenga. 
31 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=64&bnr=58&Fnr=0 
32 http://forbruker.budstikka.no/eiendomsbasen/searchresult/display/offset/10/s/ARNESENGA 
33 E-post fra tjenestestedet Eiendom 04.06.14. 

http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=64&bnr=58&Fnr=0
http://forbruker.budstikka.no/eiendomsbasen/searchresult/display/offset/10/s/ARNESENGA
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3. ARILD SKJULSTOK 

 

(Foto: Akershusmuseet, Øivind Möller Bakken) 

3.1 Fakta 

Kommunen har siden 2007 bare mottatt en pengegave over en million kroner. I 2012 fikk 

kommunen 1,5 millioner fra Arild Skjulstoks dødsbo. I testamentet står det: Undertegnede 

…, bestemmer herved som min siste vilje at Emma Hjorth Museum v/ driver skal arve alt jeg 

måtte etterlate meg av verdier. Dersom museumsdriften opphører, skal arven i sin helhet 

tilfalle Tønsberg bibliotek.
34

 

Disse midlene har fått en egen kode i regnskapet (et eget objekt) og er plassert på Emma 

Hjort Museum i budsjettet.
 35

 Driften av museet er lagt under Regionalt aktivitetssenteret 

(REGA) som kommunen drifter. 

Det er frem til sommeren 2014 brukt ca. 30 000 av denne gaven til brosjyrer, digitalisering 

av materiale, festeavgift for Arild Skjulstoks grav, lamineringsmaskin/skanner og seminar 

HVPU-reformen 20 år etter og til smalfilm. 

3.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener Bærum kommune har brukt gaven i tråd med forutsetningene. Den eneste 

betingelsen i denne gaven er at pengene skulle gå til museet. Pengene har så langt gått til 

dette formålet.

                                                 
34 Testament fra Arild Skjulstok. Tønsberg tingrett testament 11-130245DFA-TONS: Avdøde Arild Skjulstok. 
35 Registrert på Ansvar 42140 REGA adm, på formål 3204 Aktivisering av funksjonshemmede og på art 8902 Gave/ Arv fra 

Private Postert 30.09.12 Bilagsnummer 00018337, objekt  
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4. FRU HJORTHS PLEIEHJEM  

 

4.1 Fakta 

Emma Hjorths Pleie- og Arbeidshjem for Åndssvake ble først drevet privat og bar navnet til 

grunnleggeren Emma Hjorth (1858-1921).
36

 I 1914 tilbød Emma Hjorth staten å overta 

hjemmet med 85 beboere. Gavebrevet ble undertegnet i 1915
37

 og der satte Emma Hjorth 

opp fire betingelser. Til gaven knytter jeg blot følgende betingelser:
38

  

1. At ovennævnte eiendom eller det beløp den kan omsættes til, altid anvendes til pleie- 

og arbeidshjem for aandssvake.  

2. At institusjonens navn «Fru Hjorths Pleiehjem» ikke forandres uten mit samtykke.  

3. At pleiehjemmet alltid kommer til at staa under samme administrasjon og kontrol 

som aandssvakeskolerne. 

4. At jeg blir indvalgt i en eventuel tilsynskomité for hjemmet. 

 

Med sykehusloven av 1969 ble omsorgen for psykisk utviklingshemmede overført fra staten 

til fylkene. Med HVPU
39

-reformen av 1988 skulle så ansvaret overføres fra 

fylkeskommunene til kommunene.  

 

I 1993 vedtok kommunestyret i Bærum en avtale med Akershus fylkeskommune om 

overtakelse av Emma Hjorths hjem.
40

 I avtalen står det bl.a.: Bærum kommune vil som ny 

eier være bundet av klausulen i Emma Hjorths gavebrev, som må forstås slik at de verdier 

som ligger i den klausulbelagte del av eiendommen skal komme de psykisk 

utviklingshemmede til gode.
41

 

 

                                                 
36 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-

idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/April---Emma-Hjorths-Hjem/ 
37 06.06.14 
38 St. prp. nr. 37 (1915) Om mottagelse av Fru Hjorths pleie- og arbeidshjem for aandssvake som gave m.v. 
39 HVPU er forkortelse for: Helsevernet for psykisk utviklingshemmede 
40 Kommunestyret 29.09.93 sak 62/93 Emma Hjorths hjem – avtale om overtakelse av eiendommen og driften. 
41 Kommunen overtok eiendommen året etter og det ble vedtatt reguleringsplan for området i: Kommunestyret 31.08.95 sak 

31/98 Reguleringsplan for området Emma Hjorth. 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/April---Emma-Hjorths-Hjem/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/April---Emma-Hjorths-Hjem/
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De klausulbelagte delene var definert som den eiendommen staten fikk fra Emma Hjort i 

1915 og var avmerket på kart vedlagt avtalen.
42

 Institusjonen var vesentlig utvidet siden 

1915. Naboeiendommen (Grini gård) var kjøpt og lagt til Emma Hjort og institusjonen var 

utvidet med en rekke bygninger. Da kommunen overtok var det bare to hus på eiendommen 

fra Emma Hjorts tid. 

 

I avtalen står det: Bærum kommune forpliktet seg til å utvikle eiendommen i tråd med 

utarbeidet disposisjonsplan …, herunder til å sørge for etablering og drift av et regionalt 

aktivitetssenter som kan komme de psykisk utviklingshemmede til nytte og som i tillegg til 

eksisterende aktivitetsbygg m/ svømmehall skal omfatte vandrerhjem, sansehus, kafe og 

ridesenter.  

 

Bærum kommunen opprettet i 1994 Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av: 

Emma Friskhus, Emma Gjestehus, Emma Sansehus, Emma kafé, og Emma Hjorth Museum.  

Friskhus er aktivitetsbygget m/ svømmehall. Vandrerhjem viste seg å være en beskyttet tittel 

og kalles derfor gjestehus, men med samme funksjon som et vandrerhjem. Ridesenteret var 

privat drevet og ble senere nedlagt. REGA betaler nå for ridetimer på Tanum Rideskole 

isteden. Emma Hjort museum ble i 1998 tillagt REGA. Det regionale aktivitetssenteret er 

100 % drevet av Bærum kommune. 

 

Avtalen sier at utgiftene til det regionale aktivitetssenteret forutsettes dekket av den 

avkastning eiendommen gir. Disposisjonsplanen la opp til at det kunne bygges 200 nye 

boliger og etableres 200-300 arbeidsplasser innenfor området. Bærum kommune har skilt ut 

en rekke eiendommer og til sammen er det bygget 195 nye boliger.
43

  

 

I tillegg fikk de som bodde på Emma hjort før nedleggelsen bli boende. I dag bor ca. 50 

psykisk utviklingshemmede på området i egne livsløpsboliger. Mange av aktivitetene for 

psykisk utviklingshemmede som lå på Emma Hjort er også videreført bl.a. Emma 

Arbeidssenter, Emma dagtilbud, Dissimilis og Vivil. 

 

Bærum kommune bruker området også til andre grupper og tjenester. Kommunen har bygget 

Emma Hjort skole og to barnehager på området, og flere kommunale tjenestesteder har flyttet 

inn i bygningene som var der.  

 

I to reguleringssaker på Emma Hjorth i Formannskapet i juni 2014, er det i saken redegjort 

for klausulene på eiendommen.
44

 

4.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener Bærum kommunen har ivaretatt intensjonene med gaven fra Emma 

Hjorth. Med avtalen kommunen inngikk med fylkeskommunen i 1993 ble Bærum kommune 

bundet av klausulene i Emma Hjorths gavebrev. De to siste av de fire klausulene, var da blitt 

                                                 
42 Kommunestyret 29.09.93 sak 62/93 Emma Hjorths hjem – avtale om overtakelse av eiendommen og driften. 
43 De fleste eiendommene ble solgt i 1997 og det ble bygget hovedsakelig leiligheter men også rekkehus og noen 

eneboliger. 
44 Kommunestyret 25.06.14 sak 106/14 Jens Holes vei, del av gnr 47 bnr 4 m.fl. – detaljregulering – 2. gangs behandling, 

og sak 107/14 Emma Hjorts vei – del av gnr 47 bnr 4 – detaljregulering - 2. gangs behandling. 
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uaktuelle fordi institusjonen allerede hadde endret administrasjon flere ganger, samt at 

personen Emma Hjort ikke kunne sitte i styret. I tillegg opphørte aandssvakeskolerne å 

eksistere. 

 

Den første betingelsen var at eiendommen eller de pengene som kommer ut av den ved salg 

alltid skulle komme psykisk utviklingshemmede til gode. I avtalen kommunen inngikk med 

fylkeskommunen ble det angitt tiltak for disse som kommunen skulle etablere og drive, og 

som skulle dekkes av inntekter fra salg av boligtomter og utleie på eiendommen. Kommunen 

har etablert disse tiltakene og drifter disse i dag. I tillegg er det en rekke andre tilbud til 

psykisk utviklingshemmede på eiendommen som har fortsatt. Revisjonen mener derfor at 

både eiendommen og pengene fra salg kommer psykisk utviklingshemmede til gode og at 

denne klausulen dermed er ivaretatt av Bærum kommune.  

 

Emma Hjorth ønsket at hennes navn skulle være knyttet til institusjonen. I dag bærer en 

skole, en barnehage og flere andre institusjoner på området Emma Hjorts navn. I tillegg er en 

vei og hele området oppkalt etter henne. Denne betingelsen i gavebrevet synes derfor svært 

godt ivaretatt av Bærum kommune. 
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5. GRANALLEEN 

 

5.1 Fakta 

Kommunestyret fikk i 1976 fremlagt en sak om en testamentarisk gave fra Marie Ruud 

Smith der pkt. 1 i testamentet sa: Eiendommen… tilfaller Bærum kommune til bustad for 

soknepresten ved Høvik Kyrkje, sådan som den da er montert med malerier, lysekroner, 

bokreoler med bøker.
45

 Finansrådmannen konkluderer med at kommunen ved å ta imot 

eiendommen på de aktuelle vilkår, måtte påta seg en betydelig økonomisk byrde til 

oppussing og at det ikke var behov for boligen.
46

 Forslaget var at Bærum kommune ikke tok 

imot gaven og dette ble også vedtatt av formannskapet. 

 

Året etter kom saken opp på nytt.
47

 Høvik menighetsråd hadde meldte at en av prestene 

hadde behov for ny bolig og at kostandene kunne reduseres bl.a. ved å fraskille en tomt. 

Formannskapet vedtok nå at kommunen skulle motta gaven. Kommunen overtok 

eiendommen samme år.
48

 

 

Eiendommen ble regulert til tre boligtomter ved reguleringsplan i 1978.
49

 I 1980 overtok Høvik 

menighet vederlagsfritt en tomt til oppføring av bolig for ansatte i menigheten.
50

 I 1985 ble 

det bevilget penger for å oppføre ny sogneprestbolig på den andre utskilte tomten… den 

søndre tomten, mot Snoveien, er reservert med henblikk på ny sogneprestbolig til erstatning for 

boligen i Prestegårdsveien.
 51

 Denne ble i 2002 solgt til private.
52

 Tomten med det 

opprinnelige huset, ble solgt i 2010.
53

  

                                                 
45 Kommunestyret 26.02.76 sak 17/76 Eiendommen Granalleen 1, Høvik. 
46 Skal ha vært behandlet i Formannskapets møte 03.06.75. 
47 Kommunestyret 26.02.76 sak 17/76 Eiendommen Granalleen 1, Høvik 
48 http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx 
49 Kommunestyret 28.08.85 sak 107/85 Salg av sogneprestbolig i Høvik – bygging av ny bolig. 
50 Kommunestyret 28.08.85 sak 107/85 Salg av sogneprestbolig i Høvik – bygging av ny bolig. Dette er boligeiendommen: 

Gnr/ brn 11/1333, Granallen 44. 
51 Kommunestyret 28.08.85 sak 107/85 Salg av sogneprestbolig i Høvik – bygging av ny bolig. 
52 Dette er boligeiendommen: Gnr/ brn 11/1334, Snoveien 4. 
53 Gnr/ brn 11/1335 og Gnr/ brn 11/119, Granalleen 42. 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx
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Revisjonen får opplyst fra Eiendomsavdelingen at Oslo bispedømmeråd vurderer og avgjør 

om boliger tilfredsstiller kravene til prestebolig.
54

 Dersom de ikke er tilfredsstillende må 

kommunen (som eier boligene) selge eiendommen og kjøpe en annen egnet bolig. Inntektene 

fra salget inngår i det den nye boligen kjøpes for.  

 

I sak til sektorutvalg Eiendom og administrasjon står det at boligene på Høvik som tidligere ble 

benyttet til prest/kirkelige tilsatte var blitt uegnet.
55

 Etter kirkens ønske hadde kommunen kjøpt 

egnede boliger annet sted i soknet. Når kommunen, som er forpliktet til å skaffe presteboliger, 

har erstattet funksjonen et annet sted, må arealet anses som frigitt til annet formål og er ikke 

gjenstand for hjemmelsoverføring.
 56

  

5.2 Revisjonens vurdering 

Eiendommen ble testamentert til Bærum kommune til bosted for soknepresten ved Høvik 

Kirke. Eiendommen(-e) er siden solgt av kommunen. Den ene delen gikk vederlagsfritt til 

menigheten og presteboligen som ble bygget på en av de fraskilte tomtene ble siden solgt 

fordi den ikke tilfredsstilte kravene til prestebolig. Det er Oslo bispedømmeråd som avgjør 

om en bolig er egnet som prestebolig. Da pengene fra dette salget er brukt til ny prestebolig, 

mener revisjonen at intensjonen er ivaretatt av Bærum kommune. 

 

                                                 
54 Telefonsamtale med Henrik Jean Mette på Eiendom marked. 08.08.14. 
55 Sektorutvalg eigedom og administrasjon 12.06.12 Sak 032/12: Overføring av hjemmel til kirkelige eiendommer i Bærum 

kommune. 

 
56 Sektorutvalg eigedom og administrasjon 12.06.12 Sak 032/12: Overføring av hjemmel til kirkelige eiendommer i Bærum 

kommune. 
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6. HANS ØVERLANDS OG HUSTRUS MINDE 

 

6.1 Fakta 

Kommunen får i 1920 et brev fra Caroline Øverland der hun for å minnes sine foreldre, gir 

penger til et gamlehjem i Bærum.
57

 I brevet står det: …jeg stiller til Bærums kommunes 

disposition en sum stor 200 000.- paa følgende betingelser: For summen opføres et hjem for 

ældre Bærumsfolk, som tidligere har set bedre dage (Pauvre honteux). Hjemmets navn blir 

«Hans Øverland og Hustrus Minde». Det står så noe om styrets sammensetning som skal 

velges av Bærum formannskap. Det står også at de nærmere detaljer ved legatets statutter 

skal utferdiges av formannskapet. Departementet mente at legatet ikke skulle offentlig 

stadfestes og dermed ikke ble underlagt statlig tilsyn.
58

 

 

Legatet kjøper i 1924 gården Ekeberg
59

 og i 1927 blir det opparbeidet vei på Legatgården 

Ekeberg.
60

 

 

I 1936 godkjenner Bærum formannskap statutter for legatet.
61

 Her fremgår det at legatet har 

kjøpt eiendommen Ekeberg i Bærum. Videre fremkommer det at det på eiendommen skal 

oppføres et hjem og at Hjemmets virksomhet skal ta sikte på å skaffe hus med lys og brensel 

til eldre folk som kan stelle sig selv og som ikke trenger stadig pleie. Det står ingenting om 

hjemmets navn i disse statuttene.  

 

                                                 
57 Brev av 02.06.20 fra Caroline Øverland til Bærum kommune. 
58 Brev av 19.07.20 fra Oslo stiftsdireksjon til Bærum formannskap. 
59 Kommunestyret 15.05.24 sak 29/24 Om garanti for konverteringslaan stort kr. 60 000 mot pant i Ekeberg tilhørende 

Hans Øverland og hustrus minde. 
60 Kommunestyret 10.02.27 sak 04/27 Om veiopparbeidelser på Ekeberg. 
61 Formannskapets møte 01.12.36. 
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I 1961 søker formannskapet om husbanklån for legatet.
62

 Det står i saken at legatstyret 

planlegger oppføring av 40 små leiligheter for eldre med inngang fra terrenget slik at de eldre 

unngår trapper. Leilighetene skulle være uten innskudd og med moderat leie. 

 

1964 selger legatet to tomter for å sluttfinansiere aldersboligene på Ekeberg.
63

 Revisjonen 

kan ikke se at disse aldersboligene har eller har hatt noe navn. De 40 boligene er fordelt på 5 

bygninger med hvert sitt gatenummer.  

 

I 1971 vedtar kommunestyret å bygge et velferdsbygg på Ekeberg.
 64 

Det står i saken at i 

reguleringsplanen på området Ekeberg
65

 som bl.a. omfatter trygdeboliger for Hans Øverland 

og Hustrus Mindes Legat, var det også satt av plass til et fellesbygg for trygdeboligene. Da 

trygdeleilighetene ble bygget, ble oppføringen av fellesbygget foreløpig stilt i bero bl.a. fordi 

legatet hadde dårlig økonomi. I saken opplyses at mesteparten av kostandene med 

velferdsbygget må dekkes av kommunen.  

 

Ekeberg Helse- og Velferd sentral ble åpnet i 1973 som et servicesenter for beboerne i de 

kommunale aldersboligene i området.
 66

 Senteret heter Ekeberg seniorsenter i dag og er 

brukerdrevet. 

 

I området går Hans Øverlands vei og Caroline Øverlands vei. Hans Øverlands vei fikk sitt 

navn i 1930 etter Hans Øverland, som var far til Caroline som stiftet legatet «Hans Øverland 

og Hustrus Minde».
67

 Caroline Øverlands vei fikk sitt navn i 1949 etter Caroline Øverland.
68

 

Hennes mor het også Caroline Øverland og var altså Hans Øverlands hustru. 

 

Av eiendomsregisteret fremgår at eiendommen ble overført til kommunen i 2012.
69

 Vi har 

ikke funnet dokumentasjon på oppløsningen av legatet.  

 

Ved søk på kommunens hjemmeside eller på internett får en i dag ikke treff på Hans 

Øverland og hustrus minde. Dette er ikke en benevnelse på kart eller andre steder. 

 

I 2010 opphørt kategorien eldrebolig og kommunen fikk velferdsbolig og bolig med service 

(omsorgsbolig) som benevnelser.
70

 I dag blir boligene brukt til velferdsboliger som er for de 

som ikke kan skaffe eller beholde en bolig på det ordinære boligmarkedet.
71

  Boliger med 

service er boliger tilpasset bevegelseshemmede og som er tilrettelagt slik at beboeren skal 

kunne motta heldøgns omsorg etter behov.
72

  

 

                                                 
62 Kommunestyret 28.11.61 sak 154/61 Husbanklån – Hans Øverland og hustrus Mindes Legat. 
63 Kommunestyret 10.09.64 sak 84/64 Caroline Øverlands legat – innløsning av friareal og veigrunn.. 
64 Kommunestyret 24.08.71 sak 105/71 Velferdsbygg Ekeberg – forprosjekt. 
65 Gnr. 8, bnr 2. 
66 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Seniorsentere/Ekeberg-seniorsenter/Om-oss/ 
67 http://www.ableksikon.no/Hans_%C3%98verlands_vei. 
68 http://www.ableksikon.no/Caroline_%C3%98verlands_vei. 
69 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=8&bnr=984&Fnr=0 
70 Sektorutvalg bistand og omsorg 30.09.10 sak 055/10 Kommunal utleiebolig – målgrupper og tildelingskriterier. 
71 https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/Kommunal-bolig/ 
72 https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/Bolig-med-service/ 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Seniorsentere/Ekeberg-seniorsenter/Om-oss/
http://www.ableksikon.no/Hans_%C3%98verlands_vei
http://www.ableksikon.no/Caroline_%C3%98verlands_vei
http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=8&bnr=984&Fnr=0
https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/Kommunal-bolig/
https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/Bolig-med-service/
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Revisjonen får opplyst at boligene ikke brukes til Bolig med service fordi de ikke er egnet til 

det. De er ikke tidsmessig riktige til rulatorer, rullestolbrukere etc.
73

 Videre bruk av boligene 

skal opp til politisk behandling i høst under «Behovsplan for bo- og behandlingssentre, 

omsorgsboliger og velferdsboliger 2014 – 2033. Planen konkluderer med at kommunen 

særlig vil trenge flere plasser i bolig med service og i bo- og behandlingsentre. 

6.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen er usikker på om en følger opp intensjonen og bestemmelsen for denne gaven når 

en ikke bruker navnet Hans Øverlands og Hustrus Minde på bygningene. Revisjonen er også 

usikker på om bruken av disse boligene til omsorgsboliger er i tråd med betingelsen om hjem 

for ældre Bærumsfolk. 

 

Gaven ble gitt til Bærum kommune og ved å takke ja til gaven forpliktet kommunen seg til å 

bruke midlene i samsvar med bestemmelsene. Den ene av de to hovedbetingelsene knyttet til 

gaven var: Hjemmets navn blir «Hans Øverlands og Hustrus Minde». Boligene har ikke noe 

navn og velferdsbygget som ble bygget på området heter i dag Ekeberg velferdssenter.  

 

Når navnet er en av to betingelser , må en anta at navnet ble vesentlig vektlagt ved 

opprettelsen. Siktemålet med betingelsen var antakelig å sikre at Hans Øverland og hustru 

ble minnet for ettertiden. En kan hevde at Hans Øverland er minnet ved at en vei i nærheten 

er oppkalt etter han og at Hustruen er minnet med Caroline Øverlands vei.  

 

Den andre av de to hovedbetingelsen for gaven fra Caroline Øverland i 1920 var at: For 

summen opføres et hjem for ældre Bærumsfolk som tidligere har set bedre dage. Boligene 

brukes i dag til velferdsboliger. Disse er ikke spesielt innrettet mot eldre. Revisjonen mener 

det kan være usikkert om bruken av aldersboligene som velferdsboliger er i tråd med 

givernes betingelse. Etter stiftelseslovens § 55 er det Bærum kommune selv som må vurdere 

om endringene kan være i strid med forutsetningene og eventuelt søke Stiftelsestilsynet om 

godkjenning. Revisjonen mener det kan være fornuftig å gjennomføre en slik vurdering. 

 

                                                 
73 E-post av 15.08.14 fra tjenestestedet Eiendom bolig til revisjonen.. 
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7. HENIE ONSTAD 

 

7.1 Fakta 

Formannskapet behandlet i 1969
74

 en sak om en gave fra Sonja Henie og Niels Onstad som 

de ønsket benyttet til beste for våre eldre. Giverne ønsket at midlene skulle gå til reisning av 

aldersboliger der de eldre kan få sin egen leilighet.
75

 Det står også at: Hjemmet bør inneholde 

betjeningsboliger, hyggelige fellesrom og en sykestue. Kanskje også hobbyrom. 

Fellesrommene bør være såpass rommelige at de kan benyttes som møtested for strøkets 

eldre. De forutsatte at det ble etablert et samarbeid med dem når det gjelder planene og deres 

utforming. Vider ønsker giverne at deres navn blir knyttet til anlegget tilsvarende det som 

skjedde ved kunstsenteret.  Giverne forutsatt at det ble etablert et samarbeid med dem når det 

gjaldt planene og deres utforming. Kommunestyret vedtok å motta gaven med takk på de 

vilkår og forutsetninger som er nevnt i brevet. Sonja Henie døde fire måneder senere, mens 

Niels Onstad levde under byggingen og døde først i 1978. 

 

I 1971 behandlet kommunestyret en sak om arkitektkonkurransen for aldersboligene.
76

 Saken 

gir en detaljert beskrivelse av aldersboligene, alderspensjonatet, funksjonærboligene og 

Helse- og velferdssentralen. Det fremgår også av saken at en vesentlig del av kostnadene til 

byggingen må komme fra kommunen.  

Bygget ble innviet i 1976.
77

  

 

På eiendommen ligger i dag rekkehus med leiligheter, Henie-Onstad seniorsenter og Henie 

Onstad trygghet og rehabilitering. Rekkehusene har  mindre leiligheter som er boliger med 

service. Seniorsenteret er åpent for alle pensjonister over 60 år og har flere aktivitetstilbud. 

Henie Onstad trygghet- og rehabiliteringssenter har 12 sengeplasser på trygghetsavdelingen 

                                                 
74Kommunestyret møte 11.06.96 sak 90/96 Omsorg for de eldre. – Gave fra Sonja Henie og Niels Onstad. 
75 Brev av 10.06.69 fra Sonja Henie og Niels Onstad. 
76 Kommunestyret 30.09.71 sak 127/71 Alderssenter på Høvikodden. 
77 Kommunestyret 26.02.76 sak 18/76 Alderssenter på Høvikodden – driftsform og bemanning. 
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og 20 rehabiliteringsplasser.
78

 Bygningene har i hovedsak samme bruk i dag som da de ble 

bygget. 

 

I 2011 mottok kommunen et brev fra en innbygger som påpekte at flere deler av Henie 

Onstad var solgt eller tatt i bruk til oppgaver som ikke var spesielt knyttet til eldre. 

Vedkommende mente dette var i strid med forutsetningene i gaven og bad om en juridisk 

vurdering.
79

   

 

Stiftelsestilsynet opplyser på generelt grunnlag at dersom gavemottaker ønsker å endre 

bruken av gavemidler som inneholder betingelser, så må det søkes Stiftelsestilsynet om 

godkjenning. Det vises til reglene i stiftelsesloven § 55 første ledd bokstav a).
80

 Samtidig 

opplyses det at det er Bærum kommune selv som må ta stilling til om endringen er av en slik 

karakter at det må søkes.
81

  

 

Kommuneadvokaten vurderte spørsmålet og konkluderer med at de endringene som er gjort 

ikke var i strid med betingelsene i gaven og at det derfor ikke var grunn til å søke 

Stiftelsestilsynet om godkjenning av endringene.
 82

 

7.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener Bærum kommune har brukt midlene gitt av Sonja Henie og Niels Onstad, 

i tråd med forutsetningene giverne hadde. Det er bygget aldersboliger og et møtested for 

strøkets eldre, og stedet bærer deres navn.  

 

Det kan være usikkert om de senere omdisponeringene, er i samsvar med forutsetningene for 

gaven. Etter stiftelseslovens § 55 er det Bærum kommune selv som må vurdere om 

endringene kan være i strid med forutsetningene og eventuelt søke om godkjenning. 

 

Revisjonen registrerer at kommuneadvokaten har vurdert dette spørsmålet og konkludert 

med at det ikke er nødvendig å søke Stiftelsestilsynet om godkjenning. 

 

 

                                                 
78 Nettsiden til Henie Onstad bo- og rehabilitering: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-

omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Henie-Onstad-senior--og-

rehabiliteringssenter/Rehabiliteringssenter/ 
79 Brev fra Olga Berit Falkanger av 30.11.11. 
80 Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 04.11.13 ref. 13/00577-8/721. 
81 Stiftelsesloven § 55 tredje ledd. 
82 Brev fra Kommuneadvokaten av 06.11.12 ref. 12/18421/HWE. 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Henie-Onstad-senior--og-rehabiliteringssenter/Rehabiliteringssenter/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Henie-Onstad-senior--og-rehabiliteringssenter/Rehabiliteringssenter/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Henie-Onstad-senior--og-rehabiliteringssenter/Rehabiliteringssenter/
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8. HØVIK BIBLIOTEK 
 

 

8.1 Fakta 

Konsul Georg Iversen ga i 1919 midler til Bærum kommune til bygning for Høvik 

folkeboksamling.
83

 Det meste av tomten til biblioteket ble gitt vederlagsfritt til kommunen.
84

 
85

 Høvik bibliotek ble overlevert i 1923 og formannskapet sendte et takkebrev til Konsul 

Iversen der det bl.a. står at hans navn vil være uløselig knyttet til Bærums historie.
86

  

 

I 1961 vedtok kommunestyret reguleringsplanen for den nye E18.
 87

 Av saken fremgår at 

reguleringen forutsetter at bl.a. Snoveien 2 med biblioteket, må rives. Det fremgår samtidig 

at det ved Høvik kirke er regulert inn et areal for bl.a. nytt bibliotek.
88

 Kostnadene til 

ekspropriasjonen synes å skulle dekkes av hovedveianlegget. Av sak til formannskapet 

fremgår det at et nytt bibliotek skulle bygges til erstatning for konsul Iversens gave. 
89

 

Kommunen bygget så nytt bibliotek på denne tomten, som åpnet i 1972.  Ordføreren sa under 

åpningen at biblioteket i sin opprinnelige skikkelse var en gave fra konsul Iversen.
90

 

8.2 Revisjonens vurdering 

Bærum kommune mottok både midlene til bibliotekbygningen og størstedelen av tomten, på 

betingelse av at de skulle gå til Høvik bibliotek. Revisjonen mener kommunen har ivaretatt 

betingelsene på en god måte. Da den opprinnelige bygningen måtte rives bygget Bærum 

kommune nytt bibliotek like ved. Bibliotek på Høvik er der den dag i dag.

                                                 
83 Formannskapet 06.04.22 sak 50/22 Ang. tomt til bibliotekbygning ved Høvik kirke.  
84 Skjøte av 28.04.23 tinglyst 25.05.23. 
85 Tomten var eid av flere partshavere og de fleste gav sin andel vederlagsfritt, mens kommunen innløste de øvrige. 
86 Formannskapet 29.11.23 referatsak 141. 
87 Kommunestyret 09.05.61 sak 60/61 Reguleringsplan for Drammensveien med sideveier fra Bjerkealléen til 

Blommenholmsveien. 
88 Kommunestyret 09.05.61 sak 60/61 Reguleringsplan for Drammensveien med sideveier fra Bjerkealléen til 

Blommenholmsveien. 
89 Formannskapet sak 15/61 Bebyggelse av triangeltomten ved Høvik kirke. 
90 Artikkel i Asker og Bærum budstikke 16.04.62 Ordfører Greiner om bibliotekes tilblivelse og konsul G. Iversen. 
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9. HØVIK KOMMUNALE BAD 

 

9.1 Fakta 

Konsul Georg Iversen  stilte i 1910 også midler til disposisjon for oppføring, drift og 

vedlikehold av Høvik bad.
91

  

I 1911 vedtok formannskapet statutter for konsul Georg Iversens gave slik de var foreslått av 

giverens advokat.
92

 Her står det bl.a. at Bærum kommunen forplikter seg til: I 6 af 

vintermaanederne at yde gratisbad en dag om ugen til børn af folkeskolerne i østre Bærum, 

gutter den ene uge og piger den anden. 

 

Det står også:§ 3. Skulde kommunestyret senere beslutte at nedlægge badet, skal aktiernes 

aarlige udbytte anvendes til et eller to stipendier for elever der afgaar fra Høviks folkeskole 

med gode karakterer i «orden og flid» til videre uddannelse i praktisk gjerning, og da 

specielt i gartnerfaget. 

 

Samme år ble Høvik kommunale bad tatt i bruk som en del av Høvik skole.
93

 Få boliger 

hadde innlagt vann på denne tiden, men skolebarna kunne nå bade hver 14. dag.
 94

 Bærum 

kommune oppførte både før og etter bad for skolebarna ved de fleste skolene etter samme 

retningslinjer.
95

 

                                                 
91 Kommunestyret 24.11.1910 sak 29/1910 Ang badeanstalten ved Høvik skole og 

http://www.ableksikon.no/Konsul_Iversens_vei. 
92 Kommunestyret 14.03.11 sak 10/1911 Ang. statuter for «Consul Iversens gave» og Marie Plahtes minde» og oversikt 

over legater innen Bærum kommune, tilsendt fra Statsarkivet. 
93 Rik på historie, et kulturhistorisk riss. Dokument 839757 Foreløpig, side 58. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versj

on=1&variant=A& 
94 Rik på historie, et kulturhistorisk riss, Dokument 839757 Foreløpig, side 58. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versj

on=1&variant=A& 
95 Kommunestyret 24.11.10 sak 29/1910 Ang. badeanstalten ved Høvik skole, 10.12.19 sak 88/1919 Ang. igangsættelse av 

forskjellige skolebad, 03.06.20 sak 63/20 Ang. indredning av bad på Evje skole og 14.06.21 sak 57/21 Ang. bad ved Tanum 

skole og skolebad ved Stabæk skole. 

http://www.ableksikon.no/Konsul_Iversens_vei
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A&
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Høvik kommunale bad ble nedlagt i 1981 og midlene overført til et legat for videre 

utdanning slik § 3 i statuttene sa. Lov om stiftelser sier at en stiftelse kan avvikles eller slås 

sammen med én eller flere andre med i det vesentlige likeartede formål.
96

 Vilkårene for slik 

omdanning er i følge § 46 for eksempel at stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese 

dens formål på en rimelig måte. 

 

I 1985 hadde Formannskapet oppe en sak om sammenslåing av legater til utdannelse.
97

 Det 

er her redegjort for bl.a. denne gaven og nedleggelsen av badet. Det ble vedtatt å slå legatet 

sammen med 8 andre legater til et samlet legat til videregående utdanning. Begrunnelsen for 

sammenslåingen var at mange av legatene var små og hadde høye administrasjonskostnader. 

Kapitalen i Georg Iversens gave var f.eks. da 9 000 kroner. Sammenslåingen ble godkjent av 

fylkesmannen.  

9.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener intensjonen med denne gaven er ivaretatt av Bærum kommune. Behovet 

for skolebadene ble borte etter hvert som innlagt bad ble vanlig. Forutsetningene for gaven 

ble dermed vesentlig endret. Statuttene åpnet for at midlene i stedet kunne brukes til stipend 

for videre utdannelse, noe de fortsatt blir brukt til selv om stipendet av økonomiske og 

praktiske grunner senere ble slått sammen med andre legater.

                                                 
96 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 45. Omdanning, 
97 Referanse 015A.2 BN/bf datert 03.12.85 
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10. MAREN THORINE CONRADIS LEGAT 

 

10.1 Fakta 

I 1880 selger Andreas Carinius Conradi gården Nedre Valler
 98

 og oppretter et legat for hele 

sin formue til fordel for Bærum kommune som skal bestyres av kommunestyret.
 99

 Legatet 

skal efter min afdøde Hustru bære navnet «Maren Thorine Conradis legat».
 
Maren Thorine 

hadde dødd tre år tidligere, 37 år gammel.
100

 Kapitalen skal stå urørt i 50 år og tillegges 

renter.
101

 Det skal så kjøpes inn en større landeiendom i Bærum som kan tjene til et godt 

hjem for gamle svakelige personer. Det er videre en rekke bestemmelser knyttet til drift av 

hjemmet. Testamentet blir konfirmert ved kongelig resolusjon i 1891 

 

Det å kjøpe en gård der eldre kunne bo og arbeide, var et vanlig tiltak i eldreomsorgen den 

gangen gaven blir gitt.
 102

  

 

I 1939 vedtar kommunestyret å kjøpe en eiendom som kan selges til Conradis legat
103 

Etter å 

ha vurdert flere gårder
104

 blir Nedre Valler kjøpt i 1946.
105

 I 1948 oppretter kommunestyret 

en komite for legatet
106

 og senere et styre for stiftelsen. Kommunestyret vedtar 

reguleringsplan for eiendommen i 1951. 

 

                                                 
98 Husmannsplasser i Bærum Del 4 Østre Bærum, Arne Mohus, side 42. 
99 Andreas Conradis testament av 18. februar 1880, stadfæstet ved kgl. Res. 20. mai 1891.  
100 http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=v&rr=3554 og 

http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=b&RR=11613 
101 Andreas Conradis testament av 18. februar 1880, stadfæstet ved kgl. Res. 20. mai 1891.  
102 Rik på Historie, Et kulturhistorisk riss, Dokument 839757, side 60. 
103 Det var vanlig praksis den gangen at kommunen kjøpte og videresolgte.. 
104 Dønski, Helgerud og Bryn. 
105 Kommunestyret 12.11.46 sak 82/46 Kjøp av 64 mål av Valler gård. 
106 Kommunestyret 12.12.46 sak 94/46 Styret for Conradis legat. 

http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=v&rr=3554
http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=b&RR=11613
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Bærum kommune ønsker å bruke pengene til å bygge et gamlehjem – ikke en landeiendom, 

og kommunestyret søker i 1958 sosialdepartementet om godkjenning av endring av 

statuttene.
107

 I søknaden står det også: Det vil fra kommunens side ikke være noe til hinder 

for at gamlehjemmet får betegnelsen Maren Thorine Conradis stiftelse.  

 

I 1959 samtykker departementet i endringen i bestemmelsene for legatet slik at legatets 

kapital som etter testamentet skulle anvendes til innkjøp av landeiendom, i stedet blir 

anvendt til bygging av et hjem uten landeiendom.
108

En forutsetter at driften av hjemmet 

garanteres av kommunen og at hjemmet får benevnelsen «Maren Thorine Conradis 

stiftelse». 

 

I 1961 er det en sak fra finansrådmannen der hjemmet omtales som Valler aldershjem.
109

 I en 

annen sak samme år brukes betegnelsen: aldershjem (Maren Thorine Conradis legat)
110

 og 

noen år senere brukes aldershjem (Conradis legat).
111

 

 

I 1968 åpner hjemmet med navnet Valler aldershjem.
112

 Hvorfor institusjonen nå har fått 

dette navnet og ikke Maren Thorine Conradis stiftelse har revisjonen ikke funnet omtale av. 

I 1992 blir navnet endret til Valler bo- og behandlingssenter, som det heter i dag.
113

 

 

I 1963
114

 og i 1985
115

 endres statuttene.
116

 Begge ganger sendes forslaget til departementet 

og blir godkjent. Bestemmelsen i statuttene om at hjemmet skal hete Maren Thorine 

Conradis stiftelse, blir ikke foreslått endret. 

 

I 1995 søker styre om å oppløse stiftelsen og overføre ansvaret for driften til kommunen, for 

å rydde opp i uklare ansvarsforhold. Dette godkjennes av fylkesmannen.
117

 Av styrets vedtak 

fremgår at stiftelsens formål skal videreføres av Bærum kommune.
118

  

 

Conradis vei, som ligger nedenfor hjemmet er oppkalt etter Andreas Carinius Conradi, som 

opprettet legatet.
119 

 

Ved søk på kommunens hjemmeside og på internett får en i dag ikke treff på Maren Thorine 

Conradi. Dette er ikke en benevnelse på kart eller andre steder. 

                                                 
107 Kommunestyret 12.02.59 sak 10/59 Conradis legat – endring i statuttene (testamentet). 
108 Brev av 13. august 1959 fra Oslo Stiftsdireksjon. 
109 Kommunestyret 06.06.61 sak 93/63 Sosialkurator ved Bærum sykehus, pleiehjemmet og Valler aldershjem. 
110 Kommunestyret 28.10.61 sak 149/61 Ny Vallervei. 
111 Kommunestyret 10.09.64 sak 91/64 Endelig godkjenning av planene for Valler aldershjem (Conradis legat). 
112 Husmannsplasser i Bærum Del 4 Østre Bærum, Arne Mohus, side 42. 
113 Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. http://www.ableksikon.no/Vallerhjemmet_bo-_og_behandlingssenter. 
114 Kommunestyret 03.10.63 sak 93/63 Nye statutter for Maren Thorine Conradis stiftelse 
115 Kommunestyret 25.09.85 sak 124/85 Endring av statuttene for «Maren Thorine Conradis stiftelse» (Valler aldershjem) 

og Fylkesmannen i Oslo og Akershus Offentlig stadfesting av stiftelse Jnr. 1 og 50/86 162.1. 
116 Først bestemmelsen om refusjon fra beboerne og så bestemmelsen om styresammensetningen. 
117 Vedtatt av fylkesmannen 24.07.95. 
118 Brev av 16.02.95 fra styret for Maren Thorine Conradis Stiftelse til kommunaldirektøren. Formannskapet møte 07.12.94 

sak 187/94 Vallerhjemmet – fremtidig eierstruktur. Vedtak: Formannskapet er innforstått med at Bærum kommune tar over 

driften av Vallerhjemmet 
119 http://www.ableksikon.no/Conradis_vei. Veien fikk navnet i 1957.  

http://www.ableksikon.no/Vallerhjemmet_bo-_og_behandlingssenter
http://www.ableksikon.no/Conradis_vei
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10.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener pengene er brukt i tråd med intensjonen, men det er usikkert om 

kommunen følger opp intensjonen og bestemmelsen for gaven, når en ikke bruker navnet 

Maren Thorine Conradis stiftelse på institusjonen.  

 

Både før og etter åpningen av institusjonen vises det til bestemmelsene i stiftelsen, der det 

står at hjemmet får benevnelsen «Maren Thorine Conradis stiftelse». Til tross for dette heter 

hjemmet Valler aldershjem når det står ferdig i 1968. Revisjonen har ikke funnet noen 

omtale eller forklaring på hvorfor institusjonen fikk dette navnet i stede. Det var sentralt 

tilsyn med denne stiftelsen og det kom ingen reaksjoner på at bestemmelsen om navn ikke 

ble fulgt.  

 

Stiftelsesloven åpner for at vedtekter kan endres dersom en bestemmelse er åpenbart unyttig 

eller er i strid med hensikten.
120

 Stiftelsens vedtekter ble endret flere ganger, men 

bestemmelsen om navnet på hjemmet ble ikke endret. Dersom en ønsket å endre 

bestemmelsen om navnet skulle en søke og fått godkjent dette fra sosialdepartementet. Dette 

ble ikke gjort.  

                                                 
120 LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) § 46. Vilkår for omdanning. 
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11. MARIE PLAHTES MINDE 

 

11.1 Fakta 

I 1905 vedtok herredsstyret å ta i mot en gave fra fru Plahte.
121

 I saken står det at gaven er til 

et sykehjem for tæringssyke og: Denne sum er af Plathe i anførte øiemed undergivet 

kommunens fri raadighed uden andet forbehold end det, at sygehjemmet skal bære navnet: 

«Marie Plahtes Minde». Marie var hennes datter som hadde dødd av tuberkulose 19 år 

gammel.  

 

Statuttene for sykehjemmet «Marie Plahtes Minde» ble vedtatt av formannskapet i 1911. Her 

står det i punkt 9: Skulde udviklingen medføre, at hjemmet ikke længere er paakrævet for 

pleie af tæringspasienter, har Bærums herredsstyre …, ret til at bestemme pleiehjemmets 

virksomhed i tilsvarende aand.
122

 

 

Fru Plahte ga i 1917 ytterligere midler til tuberkulosehjemmet som ble bygd ut og ble mer å 

anse som en kuranstalt.
123

 Det var i bruk som tuberkulosehjem frem til 1951 og var så i 

kortere tid pleiehjem, poliomyelittavdeling og en avdeling av Bærum sykehus.
124

 

 

I 1963 behandlet formannskapet sak om fremtidig bruk av eiendommen som konkluderte 

med at en pleieavdeling vil være best både fordi denne plan må sies å harmonere best med 

statuttene og fordi behovet for pleiehjemsplasser er stort.
125

 

Representanten for familien Plahte i sykehusstyret hadde ikke innvendinger mot endret bruk 

men håpet at navnet kunne beholdes. Sosialrådmannen bemerker bl.a.: Det bør være en 

                                                 
121 Kommunestyret 30.03.05 sak 07/1905 Ang. overtagelse af enkefru Plahtes gave til sygehjem for tuberkuløse. 
122 Kommunestyret 14.04.11 sak 10/ 1911 II Statuter for pleiehjemmet «Marie Plahtes minde» i Bærum.  
123 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-

idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/Juli---Marie-Plahtes-Minde/ 
124 Kommunestyret sak 94/63 Marie Plahtes Minde 
125 Kommunestyret sak 94/63 Marie Plahtes Minde 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/Juli---Marie-Plahtes-Minde/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/Juli---Marie-Plahtes-Minde/
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selvfølge at navnet «Marie Plahtes minde» beholdes. I 1963 ble institusjonen en del av 

Dønski bo- og behandlingssenter, men med navnet Marie Plahtes aldershjem.
 126

  

 

I 2009 åpnet Mariehaven bo- og behandlingssenter i hagen rett nedenfor Marie Plahtes 

Minde.  

 

I 2011 åpnet Marie Plahte familie- og aktivitetssenter i den gamle bygningen.
127

 Her flyttet 

bl.a. Marie Plahte helsestasjon og Marie P (fritidssenter) inn. Bygningen Marie Plahtes 

Minde er i dag registrert som bygning for Helse- og sosialtjenester i planarkivet.
128

 

11.2  Revisjonens vurdering 

Kommunen har ivaretatt intensjonen med denne gaven. Institusjonene som har hatt tilhold i 

bygningen har hett Marie Plahte og gjør det fortsatt. Navnet på det nye bo- og 

behandlingssenteret i hagen til viser også til navnet Marie Plahte.  

 

Gaven og statuttene understreker at bruken av gaven er opp til kommunen å bestemme så 

lenge det er i tilsvarende ånd. Da penicillinet gjorde tuberkulosehjem overflødige ble 

institusjonen fra 1951 brukt til pleie av andre syke. Etter at det ble bygget nytt bo- og 

behandlingssenter på tomten blir bygningen brukt til helsestasjon og fritidssenter. Begge 

deler må sies å være i ånden til gaven. 

 

 

                                                 
126 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-

idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/Juli---Marie-Plahtes-Minde/ 
127 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-

behandlingssentre/Mariehaven-bo--og-behandlingssenter/Kulturavdelingen-informer/Apning-av-Mariehaven/ 
128http://10.200.100.192/Webmatrikkel/Matrikkelenhet.aspx?matrikkelid=02190008000010000000&knr=219&gnr=80&bn

r=1&fnr=0&snr=0 

 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/Juli---Marie-Plahtes-Minde/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2010/Juli---Marie-Plahtes-Minde/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Mariehaven-bo--og-behandlingssenter/Kulturavdelingen-informer/Apning-av-Mariehaven/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Mariehaven-bo--og-behandlingssenter/Kulturavdelingen-informer/Apning-av-Mariehaven/
http://10.200.100.192/Webmatrikkel/Matrikkelenhet.aspx?matrikkelid=02190008000010000000&knr=219&gnr=80&bnr=1&fnr=0&snr=0
http://10.200.100.192/Webmatrikkel/Matrikkelenhet.aspx?matrikkelid=02190008000010000000&knr=219&gnr=80&bnr=1&fnr=0&snr=0
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12.  SOLVIK BO- OG BEHANDLINGSSENTER 

 

12.1 Fakta 

Stiftelsen Solvik ble stiftet i 1961 og drev Solvik aldershjem. Stiftelsens kapital kom fra 

menighetspleiene i Høvik, Eik, Jar og Haslum, legatmidler og kommunale midler.  

I statuttene for stiftelsen stod det i § 1: Stiftelsen Solvik Aldershjem har til formål å eie og 

drive aldershjem på Høvikodden. Solvikvn. 21. g.nr 11. b.nr. 2. i Østre Bærum og andre 

oppgaver knyttet til omsorgen for eldre innen Bærum kommune.
129

 

  

I 2002 ønsket stiftelsen å oppløse stiftelsen og tilbød kommunen å overta driften.
 130

 

Gjenværende egenkapital skulle anvendes i samsvar med stiftelsens formål.  

 

Kommunestyret vedtok å overta eiendommen og virksomheten, og å videreføre bo- og 

behandlingssenteret i kommunal regi. Formuleringen: Disse midlene kan kun benyttes til 

beste for omsorgen for eldre innen Bærum kommune, ble tatt inn i avtalen med stiftelsen. 

 

Bygningen blir for tiden fornyet og utvidet, og skal være innflytningsklar i mars 2015. 

12.2  Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener stiftelsens formål er videreført av kommunen. Stedet er fortsatt et bo- og 

behandlingssenter, og midlene benyttes dermed til omsorg for eldre innen Bærum kommune.

                                                 
129 Reviderte statutter for stiftelsen Solvik aldershjem (Vedtatt i styremøte 3. juni 1988). 
130 Kommunestyret 30.10.02 sak 082/02 Kommunal overtakelse av Solvik bo- og behandlingssenter. 
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13. VILLA WALLE 

                            

13.1 Fakta 

Formannskapet behandlet i 1970 en sak der det opplyses at Margit Walle hadde testamentert 

alt hun etterlot seg unntatt innbo og løsøre, til Bærum kommune.
131

 Dette omfattet i 

hovedsak eiendommen med villa. I testamentet som gjelder kommunens arv står det: Min 

eiendom Anthon Walles vei 37, Sandvika og hvad jeg for øvrig etterlater meg, skal tilfalle 

Bærum kommune og midlene anvendes til Hospital (hjem) for nerveslitne. Hvis ikke Bærum 

kommune kan finne anvendelse for midlene i samsvar med denne bestemmelse, skal de 

anvendes på Bærum sykehus og fortrinnsvis til utbygging av en avdeling for nerveslitne... Da 

dette også er min manns ønske, vil jeg sette pris på at våre navn blir knyttet til hospitalet 

(hjemmet) eller til det som kommunen får i stand i henhold til dette testament. 

 

Rådmannen anbefalte ikke å ta i mot gaven, men å gi den til Bærum sykehus og 

Formannskapet vedtok å utsette saken.
132

 Da saken kom opp på nytt en måned senere ble det 

i saksfremstillingen bl.a. påpekt at gavesalg av eiendommen til fylket ikke ville være i tråd 

med testators ønsker.
 
Dersom kommunen ikke ville ha gaven måtte den gå til Bærum 

sykehus. Formannskapet vedtok å takke ja til gaven og bevilget penger til oppussing. 

 

Huset ble i noen år brukt av Utekontakten.
133

 Stiftelsen Villa Walle ble opprettet i 2004 etter 

initiativ fra Mental helse Asker og Bærum.
134

 Villa Walle er i dag et tilbud til personer med 

moderate og lettere psykiske lidelser som bor i Bærum og som ønsker å ta i bruk sine 

kreative evner. Huset er organisert som en offentlig stiftelse med eget styre.  

                                                 
131Kommunestyret 25.08.70 sak 127/70 Margit Walles dødsbo – eiendommen Anthon Walles vei 37. 
132 Kommunestyret 25.08.70 sak 127/70 Margit Walles dødsbo – eiendommen Anthon Walles vei 37. 
133 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-

idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2007/Manedens-kulturminne-januar-2007-Homewood/ 
134 Villa Walle sin nettside: http://89.221.244.58/~villawal/about/  

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2007/Manedens-kulturminne-januar-2007-Homewood/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2007/Manedens-kulturminne-januar-2007-Homewood/
http://89.221.244.58/~villawal/about/
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13.2  Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener Bærum kommune bruker denne gaven i tråd med forutsetningene. Giverne 

ønsket primært et hospital (hjem) men sier også at gaven kan brukes til det som kommunen 

får i stand i henhold til dette testament. Målgruppen for gaven var nerveslitne. Bygningen i 

dag brukes for innbyggere med moderate og lettere psykiske lidelser, vil antakelig være 

innenfor denne gruppen. Navnet til giverne - Walle, er også knyttet til stedet ved at 

institusjonen heter Villa Walle. 
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14. REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
Kontrollutvalget ville vurdere om Bærum kommune følger opp intensjonene giverne har hatt 

med de testamentariske gavene kommunen har mottatt.  

14.1 Hovedfunn 

 Kommune følger generelt opp intensjonene i gaver på en god måte. 

 For to gaver er det usikkert om kommunen følger opp givernes betingelse om navn. 

 For to gaver er det usikkert om kommunen følger opp givernes betingelse om bruk. 

 

Kommune følger generelt opp intensjonene i gaver på en god måte 

Undersøkelsen viser at Bærum kommune i all hovedsak følger opp intensjonene giverne har 

hatt med gaver. Bærum kommune er bevisst ansvaret slike gaver medfører. At rådmannen i 

to saker innstilte på å takke nei til gaver pga. betingelsene knyttet til gavene, demonstrerer 

dette.  Politiske saker knyttet til gavene kommunen har mottatt, fokuserer på givers intensjon 

og det er egne rutiner for å sikre at økonomiske gaver brukes til det de er ment for.  

 

Intensjonen i noen av gavene har over tid blitt uhensiktsmessige. Bruken av flere gaver er 

derfor tilpasset samfunnsutviklingen. Revisjonen mener tilpasningene av bruken har vært i 

tråd med givernes intensjon med gavene. 

 

For to gaver er det usikkert om kommunen følger opp givernes betingelse om navn 

 

Maren Thorine Conradis stiftelse 

Denne gaven hadde følgende statutt: hjemmet får benevnelsen «Maren Thorine Conradis 

stiftelse». For disse midlene ble Valler bo- og behandlingssenter bygget.  

 

Gaven med betingelsen om navnet ble gitt til Bærum kommune i testament. Stiftelsen 

kommunen opprettet fikk vedtekter, der første punkt sier at hjemmet skal hete Maren 

Thorine Conradis stiftelse. Det ble i flere omganger søkt om og godkjent, endring av flere av 

bestemmelsene. Det ble ikke søkt om endring av bestemmelsen om navnet. I 1968 åpner 

hjemmet med navnet Valler aldershjem. I 1995 ble stiftelsen oppløst og driften overført til 

kommunen. Av styrets vedtak fremgår at stiftelsens formål skal videreføres av Bærum 

kommune.  

 

Hans Øverland og Hustrus Minde 

Denne gaven ble gitt til kommunen på følgende betingelse: Hjemmets navn blir «Hans 

Øverland og Hustrus Minde». For disse midlene ble dagens Ekeberg velferdssenter og de 

tilstøtende velferdsboliger bygget.  

 

Betingelsen om navnet fremkommer i begynnelsen av gavebrevet. Kommunen opprettet en 

stiftelse for gaven men av vedtektene fremgår ikke bestemmelsen om navnet. Boligene stod 

ferdig i 1964 og Ekeberg Helse- og Velferd sentral ble åpnet i 1973. Også denne stiftelsen 

ble oppløst og overført til kommunen. 

 

Betingelsen om navn er fremhevet i begge disse gavene og en må derfor anta at det ble lagt 

vesentlig vekt på dette fra giverens side. For giverne var antakelig intensjonen at noen de var 

glad i skulle bli husket for ettertiden. De fleste store gavene kommunen har mottatt 
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inneholder betingelser om at navnet skal vise til bestemte personer. Kommunen har ivaretatt 

dette ved at institusjonen bærer navnet til den som skal minnes. For Emma Hjorth og Marie 

Plahte har kommunen gjort variasjoner på navnet, men likevel slik at det viser til personen 

som skal huskes. 

 

De to stedene vi har funnet frem til, har hatt dagens navn i mange år og navnene er en 

innarbeidet praksis. Det er også praktisk at institusjonsnavn angir type institusjon og 

geografisk plassering. Et eventuelt navnebytte har dessuten en økonomisk kostnad. 

 

Revisjonen mener rådmannen bør undersøke hvorfor disse to stedene ikke har navnene som 

giverne ønsket og vurdere om det finnes hensiktsmessige måter å rette opp eventuelle feil 

som er gjort. Herunder kan det vurderes om en kan endre navnet på stedene eller om det er 

nødvendig å søke Stiftelsestilsynet om å endre bestemmelsen om navn.  

 

For to gaver er det usikkert om kommunen følger opp givernes betingelse om bruk 

Henie Onstad 

Deler av de opprinnelige bygningene er i dag brukt til andre oppgaver enn til beste for våre 

eldre. 

 

Hans Øverland og Hustrus Minde 

Boligene som ble bygget ved Ekeberg skulle være et hjem for ældre Bærumsfolk, men er i 

dag brukt til velferdsboliger som ikke er spesielt rettet mot eldre. 

 

Det kan være usikkehet knyttet til om bruken av disse gavene er i tråd med givernes 

forutsetninger. Etter stiftelseslovens § 55 er det Bærum kommune selv som må vurdere om 

endringer i bruken kan være i strid med forutsetningene og eventuelt søke Stiftelsestilsynet 

om godkjenning. 

 

Dersom en ønsker å fjerne tvil om kommunens etterlevelse av givers intensjoner, kan det 

være fornuftig å søke Stiftelsestilsynet om godkjenning av endret bruk av disse to gavene.  

14.2 Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at Kontrollutvalget vedtar følgende anbefalinger til rådmannen: 

 

1. Rådmannen bør vurdere kommunens ivaretakelse av givers ønskede navn på 

institusjonene bygget for de to gavene: 

 Maren Thorine Conradis stiftelse 

 Hans Øverlands og hustrus Minde 

 

2. Rådmannen bør vurdere om det er foretatt endringer ved aldersboligene på Ekeberg 

som kan stride mot forutsetningene for gaven. 

 

3. Rådmannen bør vurdere om det er fremkommet nye saksopplysninger knyttet til 

Henie Onstad trygghet og rehabilitering som tilsier en ny vurdering av om kommunen 

etterlever betingelsene.



Gaver til kommunen Kilder 

Bærum kommune  Bærum kommunerevisjon 

Kilder 

Lov 

LOV-1972-03-03-5 Lov om arv m.m. (Arvelova). 

LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser (Stiftelsesloven). 

 

Kommunestyre 

Kommunestyret 30.03.1905 sak 07/05 Ang. overtagelse af enkefru Plahtes gave til sygehjem 

for tuberkuløse. 

Kommunestyret 24.11.1910 sak 29/10 Ang badeanstalten ved Høvik skole. 

Kommunestyret 29.03.1911 sak 10/11 Ang. statuter for «Consul Iversens gave» og «Marie 

Plahtes minde» i Bærum.  

Kommunestyret 25.06.1914 sak 106/14 Jens Holes vei, del av gnr 47 bnr 4 m.fl. – 

detaljregulering – 2. gangs behandling. 

Kommunestyret 15.05.1924 sak 29/24 Om garanti for konverteringslaan stort kr. 60 000 mot 

pant i Ekeberg tilhørende Hans Øverland og hustrus minde. 

Kommunestyret 10.02.1927 sak 04/27 Om veiopparbeidelser på Ekeberg. 

Kommunestyret 12.11.1946 sak 82/46 Kjøp av 64 mål av Valler gård. 

Kommunestyret 12.12.1946 sak 94/46 Styret for Conradis legat. 

Kommunestyret 12.02.1959 sak 10/59 Conradis legat – endring i statuttene (testamentet).  

Kommunestyret 09.05.1961 sak 60/61 Reguleringsplan for Drammensveien med sideveier 

fra Bjerkealléen til Blommenholmsveien. 

Kommunestyret 28.10.1961 sak 149/61 Ny Vallervei. 

Kommunestyret 28.11.1961 sak 154/61 Husbanklån – Hans Øverland og hustrus Mindes 

Legat. 

Kommunestyret 06.06.1961 sak 93/63 Sosialkurator ved Bærum sykehus, pleiehjemmet og 

Valler aldershjem. 

Kommunestyret 03.10.1963 sak 93/63 Nye statutter for Maren Thorine Conradis stiftelse. 

Kommunestyret 03.10.1963 sak 94/63 Marie Plahtes Minde 

Kommunestyret 10.09.1964 sak 84/64 Caroline Øverlands legat – innløsning av friareal og 

veigrunn.. 

Kommunestyret 10.09.1964 sak 91/64 Endelig godkjenning av planene for Valler aldershjem 

(Conradis legat). 

Kommunestyret 28.06.1965 sak 95/65 Husbanklån – Aldersboligen Agnes Tanums Minne. 

Kommunestyret 10.05.1966 sak 44/66 Husbanklån – kommunal garanti for lån til Agnes 

Tanums Minnes legat – trygdeboliger i Arnesenga. 

Kommunestyret 25.08.1970 sak 127/70 Margit Walles dødsbo – eiendommen Anthon Walles 

vei 37. 

Kommunestyret 24.08.1971 sak 105/71 Velferdsbygg Ekeberg – forprosjekt. 

Kommunestyret 30.09.71 sak 127/71 Alderssenter på Høvikodden. 

Kommunestyret 26.02.1976 sak 17/76 Eiendommen Granalleen 1, Høvik 

Kommunestyret 26.02.1976 sak 18/76 Alderssenter på Høvikodden – driftsform og 

bemanning. 

Kommunestyret 28.08.1985 sak 107/85 Salg av sogneprestbolig i Høvik – bygging av ny 

bolig. 

Kommunestyret 25.09.1985 sak 124/85 Endring av statuttene for «Maren Thorine Conradis 

stiftelse» (Valler aldershjem).  
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Kommunestyret 29.09.1993 sak 62/93 Emma Hjorths hjem – avtale om overtakelse av 

eiendommen og driften. 

Kommunestyret 31.08.1995 sak 31/98 Reguleringsplan for området Emma Hjorth. 

Kommunestyret 11.06.1996 sak 90/96 Omsorg for de eldre. – Gave fra Sonja Henie og Niels 

Onstad. 

Kommunestyret 30.10.02 sak 082/02 Kommunal overtakelse av Solvik bo- og 

behandlingssenter. 

 

Formannskapet 

Formannskapet 06.04.1922 sak 50/22 Ang. tomt til bibliotekbygning ved Høvik kirke.  

Formannskapet 29.11.1923 referatsak 141. 

Formannskapet sak 15/61 Bebyggelse av triangeltomten ved Høvik kirke. 

Formannskapet sak om sammenslåing av legater til utdannelse. Referanse 015A.2 BN/bf 

datert 03.12.85. 

Formannskapet møte 07.12.94 sak 187/94 Vallerhjemmet – fremtidig eierstruktur. 

 

Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget 16.12.13, sak 061/13 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2014. 

 

Sektorutvalg bistand og omsorg 

Sektorutvalg bistand og omsorg 30.09.10 sak 055/10 Kommunal utleiebolig – målgrupper og 

tildelingskriterier. 

 

Nettsider 

Nettside med informasjon om alle eiendommer i kommunen: 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx 

Nettsiden med informasjon om kommunale tjenester: 

https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/  

Nettside til kommunens presentasjon av kulturminner: 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-

idrettsforvaltningen/Kulturvern/ 

Nettsiden til Budstikkas eiendomsbase: http://forbruker.budstikka.no/eiendomsbasen/ 

Nettsiden til Jusinfo: http://www.jusinfo.no/index.php?site=default/721/839/842 

Nettsiden til Ekeberg seniorsenter: 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Seniorsentere/Ekeberg-

seniorsenter/Om-oss/ 

Nettsiden til Mariehaven bo- og behandlingssenter: 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-

omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Mariehaven-bo--og-

behandlingssenter/Kulturavdelingen-informer/Apning-av-Mariehaven/ 

Nettsiden til Registreringssentral for historiske data, som bl.a. inneholder kirkebøker og 

folketellinger: http://www.rhd.uit.no/index.html  

Nettsiden til Asker og Bærum leksikon: http://www.ableksikon.no/ 

Nettsiden til Henie Onstad trygghet og rehabilitering: 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-

omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Henie-Onstad-senior--og-

rehabiliteringssenter/Rehabiliteringssenter/ 

Nettsiden til Riksarkivet: riksarkivet@arkivverket.no  

Nettsiden til Statsarkivet: statsarkivet.oslo@arkivverket.no  

https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/Bolig-med-service/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/
http://forbruker.budstikka.no/eiendomsbasen/
http://www.jusinfo.no/index.php?site=default/721/839/842
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Seniorsentere/Ekeberg-seniorsenter/Om-oss/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Seniorsentere/Ekeberg-seniorsenter/Om-oss/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Mariehaven-bo--og-behandlingssenter/Kulturavdelingen-informer/Apning-av-Mariehaven/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Mariehaven-bo--og-behandlingssenter/Kulturavdelingen-informer/Apning-av-Mariehaven/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Mariehaven-bo--og-behandlingssenter/Kulturavdelingen-informer/Apning-av-Mariehaven/
http://www.ableksikon.no/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Henie-Onstad-senior--og-rehabiliteringssenter/Rehabiliteringssenter/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Henie-Onstad-senior--og-rehabiliteringssenter/Rehabiliteringssenter/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Sykehjembo--og-behandlingssentre/Henie-Onstad-senior--og-rehabiliteringssenter/Rehabiliteringssenter/
mailto:riksarkivet@arkivverket.no
mailto:statsarkivet.oslo@arkivverket.no
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Nettsiden til Villa Walle: http://89.221.244.58/~villawal/about/  

 

Diverse kilder 

Andreas Conradis testament av 18. februar 1880, stadfestet ved kgl. Res. 20. mai 1891.  

Artikkel i Asker og Bærum budstikke 16.04.62 Ordfører Greiner om biblioteks tilblivelse og 

konsul G. Iversen. 

Boligkontorets årsmelding 2013, Bærum kommune: 

http://ansattportal.baerum.kommune.no/PageFiles/94453/Boligkontoert årsmelding2013.doc 

Brev av 02.06.1920 fra Caroline Øverland til Bærum formannskap. 

Brev av 19.07.1920 fra Oslo stiftsdireksjon til Bærum formannskap. 

Brev av 13.08.1959 fra Oslo Stiftsdireksjon til Bærum kommune. 

Brev av 10.06.1969 fra Sonja Henie og Niels Onstad til Bærum kommune. 

Brev av 16.02.1995 fra styret for Maren Thorine Conradis Stiftelse til kommunaldirektøren.  

Brev av 30.11.11fra Olga Berit Falkanger. 

Brev av 06.11.12 fra Kommuneadvokaten ref. 12/18421/HWE. 

Brev av 04.11.13 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet ref. 13/00577-8/721. 

Epost av 26.05.14 fra tjenestestedet Eiendom til revisjonen. 

Epost av 04.06.14 fra tjenestestedet Eiendom til revisjonen. 

E-post av 15.08.14 fra tjenestestedet Eiendom bolig til revisjonen. 

Husmannsplasser i Bærum Del 4 Østre Bærum, Arne Mohus: 

http://www.nb.no/nbsok/nb/760aeee2afbb37ecc5a26097e9925128.nbdigital?lang=no#3 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Offentlig stadfesting av stiftelse Jnr. 1 og 50/86 162.1. 

Oversikt over legater innen Bærum kommune, tilsendt fra Statsarkivet. 

NOU 1998:7 Om stiftelser: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1998/nou-1998-7.html?id=141252 

Reviderte statutter for stiftelsen Solvik aldershjem. Vedtatt i styremøte 3. juni 1988. 

Rik på historie, et kulturhistorisk riss, Dokument 839757 Foreløpig: 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009

154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A& 

RSK 001, Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11: 

http://www.nkrf.no/rsk_001_standard_for_forvaltningsrevisjon 

Skjøte av 28.04.23 tinglyst 25.05.23. 

St. prp. nr. 37 (1915) Om mottagelse av Fru Hjorths pleie- og arbeidshjem for aandssvake 

som gave m.v. 

Testament fra Arild Skjulstok. Tønsberg tingrett testament 11-130245DFA-TONS: Avdøde 

Arild Skjulstok. 

Testament signert av Agnes Tanum 26.08.1961. 

Økonomihåndboken, Bærum kommune. 01.01.08: 

http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-

handboker/Okonomihandboken/ 

 

http://89.221.244.58/~villawal/about/
http://ansattportal.baerum.kommune.no/PageFiles/94453/Boligkontoert%20årsmelding2013.doc
http://www.nb.no/nbsok/nb/760aeee2afbb37ecc5a26097e9925128.nbdigital?lang=no#3
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1998/nou-1998-7.html?id=141252
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2009154662&dokid=839757&versjon=1&variant=A&
http://www.nkrf.no/rsk_001_standard_for_forvaltningsrevisjon
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-handboker/Okonomihandboken/
http://ansattportal.baerum.kommune.no/Felles-informasjon/Felles-handboker/Okonomihandboken/
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VEDLEGG: UTSJEKKEDE EIENDOMMER 
Kommunen eier over 1 800 eiendommer. Følgende eiendommer har revisjonen av ulike 

grunner undersøkt og funnet at det ikke er betingelser fra giver/ selger som kommunen skal 

ivareta. 

BJØRNEGÅRD  

Formannskapet vedtar i 1997 å kjøpe gården.
135

 Eierne har vedtatt å avvikle driften av 

ettervernshjemmet og har annonsert eiendommen for salg. Det er ikke opplyst om heftelser/ 

betingelser for bruken i saken, takst, salgskontrakt eller hjemmelsopplysninger. 

BORØYA 

I 1937 vedtar Formannskapet å søke om kgl. tillatelse til å avholde forsøkstakst med 

henblikk på avståelse av Kalvøya med Jernholmene, Borøya og eventuelt Torvøya.
136

 

Formannskapet vedtar så i 1949 å kjøpe Borøya etter prisnemdas takst.
 137

 Revisjonen kan 

ikke se at det er varige heftelser på bruken. 

DANMARK 

I 1916 fikk kommunestyret henvendelse fra Selskabet for Sandvikens Vel som tok initiativ 

til at kommunen skulle bygge et sjøbad i Sandvika beliggende ved kommunens eiendom, øen 

«Danmark».
138

 Kommunen står oppført som eier av Danmark fra 1912.
139

 Revisjonen har 

ikke funnet dokumentasjon om kjøpet eller eventuelle betingelser.  

DØNSKI GÅRD 

Bærum kommune kjøper Dønski gård i 1879
140

 og anlegger fattiggård der.
141

 Så langt 

revisjonen kan se var dette et ordinært kjøp uten at det fulgte betingelser med bruken. I 1898 

skiftet Fattiggården navn til Bærums fattig- og pleiehjem, og videre til Bærums gamlehjem i 

1915. I dag har institusjonen navnet Dønski bo- og behandlingssenter.  

FURUHOLMEN 

Denne øya gis som gave ved generalforsamlingen til Selskabet til Sandvikens Vel i 1946 av 

bakermester G. H. Østbye og fru Olava, til minne om hennes avdøde søster, Petra 

Tjernslie.
142

 Bærum kommune er oppført som eier først fra 2010.
143

 Kommunestyret hadde 

også vurdert å kjøpe øya da Selskabet til Sandvikens Vel kjøpte den i 1936.
144

  

GARLAUS 

Eiendommen blir ekspropriert sammen med grunnen til Steinskogen gravlund i 2000.
145

 

Revisjonen finner ingen betingelser knyttet til kjøpet. Huset er i dag ikke i bruk. 

                                                 
135 Formannskapet 19.11.97 sak 194/97 Kjøp av eiendommen Bjørnegård. 
136 Formannskapet 28.09.37 sak 75/37 Ervervelse av friluftsområder i fjorden m.v. 
137 Formannskapet 22.03.49 sak 32/49 Kjøp av Borøya. 
138 Kommunestyret 12.06.16 sak 50/1916 Ang. badehustomt i Sandviken.  
139 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=7&bnr=4&Fnr=0 
140 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=80&bnr=45&Fnr=0 
141 Rik på Historie, Et kulturhistorisk riss, Dokument 839757, side 60. 
142 http://www.ableksikon.no/Furuholmen_(tre_holmer_i_Asker_og_B%C3%A6rum) 
143 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=52&bnr=19&Fnr=0 
144Kommunestyret sak 54/35 Innkjøp av Furuholmen.  
145 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=26&bnr=7&Fnr=0 

http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=7&bnr=4&Fnr=0
http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=80&bnr=45&Fnr=0
http://www.ableksikon.no/Furuholmen_(tre_holmer_i_Asker_og_B%C3%A6rum)
http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=52&bnr=19&Fnr=0
http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=26&bnr=7&Fnr=0
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GYSSESTAD 

Formannskapet vedtar å kjøpe eiendommen på forkjøpsrett i 1952.
146

 Eiendommen var 

utbudt til salg og kommunen kjøpt den til ordinær pris uten betingelser som fulgte med. 

GYSSESTADKOLLEN 25 

Eiendommen blir kjøpt av kommunen i 2002
147

 fra et oppløst legatet på ordinære vilkår men 

billig. Eneste heftelse var at dersom kommunen solgte i løpet av 10 år så skulle selger ha en 

million mer i salgssum. Denne betingelsen gjelder ikke lenger. Legat var knyttet til psykiatri 

og bygningene var oppført som dette. Kommunen bruker fortsatt bygningene til denne 

målgruppen.  

GUPU 

Denne eiendommen kjøpes på forkjøpsrett i 1917. Gårdstunet blir solgt i 1990 mens 

kommunen fortsatt eier skogen. 

HELLERUD GÅRD 

Området ble regulert til offentlig friområde/golfbane i 1986.
 148

 Bærum kommune vedtok å 

kjøpe området av de tre grunneierne i 1988.
149

 Bærum kommunen står oppført som eier fra 

1989 og Bærum golfklubb som fester fra 2000.
150

 Det fremkommer ikke spesielle betingelser 

knyttet til bruken i kjøpekontrakten. 

HØVIKODDEN 

Eiendommen tilhører kommunen mens kunstsenteret er eid av to stiftelser som Niels Onstad 

og Sonja Henie opprettet i 1961.
151

 Eiendommen ble kjøpt av i 1950 fra Selskapet for Norges 

vel. I 1961 var det bare en del heftelser knyttet til vei- og strandrettigheter på eiendommen. 

KADETTANGEN 

Kommunen vedtok å leie Kadettleiren i 1903 for å skaffe Bærums befolkning 

tilfredsstillende adgang til sjøen.
152

 Kommunen kjøper så i 1915 Kadettangen med påstående 

hus av Forsvarsdepartementet.
153

 Kommunen overlot driften til idrettslaget Mode i 1947.
154

 

Det medfulgte ikke spesielle betingelser knyttet til bruken.  

KALVØYA 

I 1937 vedtar kommunestyret å søke om Kgl. tillatelse til å avholde forsøkstakst med 

henblikk på avståelse av Kalvøya med Jernholmene, Borøya og eventuelt Torvøya.
155

 

Formannskapet vedtar så i 1939 å kjøpe Kalvøya til takst. Revisjonen kan ikke se at det var 

varige heftelser på bruken.
156

 

                                                 
146 Formannskapet 08.04.52 sak 36/52 Kjøp av Gyssestad gård. 
147 http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx 
148 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-

idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2006/August---Hellerud-gard/ 
149 Kommunestyret 16.11.88 sak 109 Golfbane i Lommedalen. 
150 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=111&bnr=5&Fnr=0 
151 Kommunestyret 14.12.61 sak 158/61 Kulturinstitusjon på Høvikodden. 
152 Kommunestyret 22.05.02 sak 26/1902 Angaaende leie af Kadetleiren og indkjøb af Sarbuvolden.og kommunestyret 

26.02.03 sak 3/1903 Angaaende leie af Kadetleiren i Sandviken. 
153 Kommunestyret 24.02.15 sak 7/1915 Ang. Indkjøp av Sandvikstangen.   
154 Kommunestyret 18.03.47 sak 22/47 Kadettangen. 
155 Formannskapet 28.09.37 sak 75/37 Ervervelse av friluftsområder i fjorden m.v. 
156 Formannskapet 13.12.39 sak 143/39 Ervervelse av øyer i fjorden (Kalvøya). 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2006/August---Hellerud-gard/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2006/August---Hellerud-gard/
http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=111&bnr=5&Fnr=0
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LILLEHAGEN BARNEHJEM 

Bærum kjøper småbruket Lillehagen i 1917
157

 og åpner kommunens første barnehjem på 

eiendommen i april 1918. En komite hadde innhentet anbud på eiendommer i Bærum som 

kunne være skikket til barnehjem. Kjøpet synes å være et ordinært kjøp uten betingelser. 

LØKKEÅSVEIEN 2 

Eiendommen blir kjøpt av kommunen i 1896
158

 og Bærums første egne kommunehus blir tatt 

i bruk der i 1899
159

. Allerede i 1927 flytter administrasjonen til Herredshuset (østre fløy i 

rådhuset). Revisjonen kan ikke se annet enn at det var et vanlig kjøp. 

NORDBY GÅRD 

Kommunen kjøper denne eiendommen på vanlig måte til markedspris i 1968.
160

 Av saken 

om kjøpet fremgår at det er et normalt kjøp av eiendommen for å sikre utbyggingsområder på 

Rykkinn.
161

 

NYGÅRD 

Bærum kommune kjøper plassen av Det kongelige selskap for Norges Vel i 1995 og starter 

servering for turgåere der et par år senere.
162

 Kommunen kjøper eiendommen på vanlig måte 

til markedspris.  

SJØHOLMEN 

Kommunen kjøper eiendommen av Fred Olsen & Co i 1971.
163

 Vi finner ingenting om 

spesielle betingelser i saken. Den fremstår som et ordinært kjøp på markedet. Det er kun 

tinglyste heftelser av teknisk art på eiendommen. I dag drives maritim opplæring der for 

grunnskolen i Bærum 

NEDRE SKOTTA 

Et utvalg konkluderer med at Nedre Skotta er et egnet sted for opprettelsen av et 

kulturhistorisk anlegg.
164

 I 1972 vedtar så kommunestyret å kjøpe våningshuset på Søndre 

Skotta med arealet rundt.
 165

 Det var fremforhandlet en avtale med eieren om kjøpet. Det er 

ikke tatt inn betingelser i kjøpekontrakten. I dag er bygningen kommunens kunstnerbolig. 

YTRE VASSHOLMEN 

Kommunestyret vedtar å kjøpe Ytre Vassholmen i 1968.
166

 Eieren hadde i 1954 påheftet en 

forkjøpsrett til fordel for kommunen for å unngå ekspropriasjon. Det er en rekke heftelser 

knyttet til eiendommen fra et kjøp i 1927. Hensikten med heftelsene er å unngå utbygging og 

sjenerende aktivitet på holmen. Kommunen kjøpte eiendommen til takst. 

                                                 
157 Kommunestyret sak 34/1917 Ang. indkjøp av Lillehagen til barnehjem. 
158 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=83&bnr=23&Fnr=0 
159 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-

idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2006/November---Lokkeasveien-2/ 
160 http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=74&bnr=2&Fnr=0 
161 Kommunestyret sak 18/68 Kjøp av Nordby gård. 
162 Notat til Eiendomsforvaltningen fra Park- og idrettsvesenet 10.11.95. 
163 Formannskapet 18.05.71 sak 82/71 Ervervelse av gnr. 9, bnr. 4, 166 og 380, Sjøholmen. 
164 https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-

idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2007/Mai---Sondre-Skotta/ 
165 Kommunestyret sak 59/72 Ervervelse av Nedre (Søndre) Skotta. 
166 Kommunestyret sak 46/68 Kjøp av gnr. 43, bnr. 19 – «Luftig», Ytre Vassholmen. 

http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=83&bnr=23&Fnr=0
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2006/November---Lokkeasveien-2/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2006/November---Lokkeasveien-2/
http://10.200.100.192/Webmatrikkel/matrikkelenhet.aspx?knr=219&gnr=74&bnr=2&Fnr=0
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2007/Mai---Sondre-Skotta/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Kulturvern/Manedens-kulturminne-2007/Mai---Sondre-Skotta/
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WØYEN GÅRD 

Kommunestyret vedtar å kjøpe gården av Wøyen guttehjem i 1971.
167

 Kommunen kjøpte en 

del av Wøyen gård i 1954 og det ble da inntatt i skjøtet at dersom Wøyen gård, skulle selges, 

så skulle kommunen ha forkjøpsrett. Ervervelsen synes å være et ordinært kjøp uten heftelser 

knyttet til kommunens bruk av gården. 

ØSTERÅS BO- OG BEHANDLINGSSENTER 

Kommunen kjøpte Østerås sykehjem av Bærum røde kors i 1995.
168

 Det var ingen klausuler 

om bruken av hjemmet. 

ÅSTERUDVEIEN 

Kommunen kjøper eiendommen fra Bærumsbedriftenes Boligsselskap A/S i 1979.
169

 

Vilkårene for kjøpet er ikke knyttet til driften av eiendommen. Kommunen har oppført et 

vernehjem på eiendommen. 

 

                                                 
167 Kommunestyret sak 81/71 Ervervelse av Wøyen gård. 
168 Formannskapet 07.12.94 sak 179/94 Kommunal overtakelse av Bærum røde kors sykehjem. 
169 Kommunestyret sak 170/78 Tomt til vernehjem for alkoholskadde. 
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Forvaltningsrevisjon - Testamentariske gaver versjon 2 - 

høringssvar   

 
 

Det vises til tilsendt forvaltningsrevisjonsrapport om testamentariske gaver.  

Rapporten gir en god oversikt over de gaver kommunen har mottatt og historikk knyttet 

gavene, og er derfor et nyttig dokument også for ettertiden.  

 

Revisjonens gir i rapporten følgende anbefalinger: 

1. Rådmannen bør vurdere kommunens ivaretakelse av givers ønskede navn på 

institusjonene bygget for de to gavene: 

 Maren Thorine Conradis stiftelse 

 Hans Øverlands og hustrus Minde 

2. Rådmannen bør vurdere om det er foretatt endringer ved aldersboligene på Ekeberg 

som kan stride mot forutsetningene for gaven.  

3. Rådmannen bør vurdere om det er fremkommet nye saksopplysninger knyttet til 

Henie Onstad trygghet og rehabilitering som tilsier en ny vurdering av om kommunen 

etterlever betingelsene. 

 

Maren Thorine Conradis stiftelse 

Ad. 1. 

Denne gaven hadde følgende statutt: Hjemmet får benevnelsen «Maren Thorine Conradis 

stiftelse». For disse midlene ble Valler aldershjem - Maren Thorine Conradis stiftelse - 

bygget. I løpet av årene har det vært flere endringer i både funksjonsområde og navn.  

 

Dagens navn er Valler bo- og behandlingssenter, og henvisningen til Maren Thorine 

Conradis stiftelse har falt bort. Navneendring er heller ikke omtalt i forbindelse med at 

stiftelsen nedlegges i 1995 og ansvaret overføres til Bærum kommune. Rådmannen har så 

langt ikke funnet noen dokumentasjon som viser at bortfall av henvisning til givers navn har 

vært gjenstand for politisk behandling. Valler bo- og behandlingssenter har imidlertid et skilt 
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som inkluderer givers navn, men det er kun Valler bo- og behandlingssenter som brukes som 

offisielt navn. Conradis vei er oppkalt etter giver av legatet.  

 

Hans Øverland og Hustrus Minde 

Ad. 1. 

Denne gaven ble gitt til kommunen på følgende betingelse: Hjemmets navn blir «Hans 

Øverland og Hustrus Minde». For disse midlene ble Ekeberg velferdssenter, nå Ekeberg 

seniorsenter, og de tilstøtende velferdsboliger bygget. 

 

Rådmannen har heller ikke i denne saken funnet noen dokumentasjon som viser hvorfor 

givers navn ikke er brukt i forbindelse med bygningene. Det antas at de mange endringer av 

så vel bruksområder som navn i årenes løp har gjort at intensjonene i legatet har kommet noe 

i bakgrunnen. Også her er to veier, Hans Øverlands vei og Caroline Øverlands vei, oppkalt 

etter giverne av legatet.  

 

Ad. 2 

Hans Øverlands og hustrus legat ble vedtatt oppløst av kommunestyret 3.12.1993. I vedtaket 

forpliktet kommunen seg til å videreføre legatets formål slik disse kom til uttrykk i 

statuttene. I brev av 10.2. 1994 samtykket fylkesmannen i at legatet oppløses og at den videre 

drift ivaretas av Bærum kommune. Forutsetningen er at legatets intensjoner videreføres. Den 

ekstraordinære inntekten på om lag 3,8 mill. kr. som ble tilført kommunen ved oppløsning 

ble stilt til disposisjon for ombygging og rehabilitering av øvrige boliger for målgruppen i 

kommunen. Hjemmelen til boligene er overført fra stiftelsen til kommunen. 

 

Boliger til eldre gis i dag i form av bolig med service og plasser ved bo- og 

behandlingssenter. Leilighetene i Hans Øverlandsvei er bygget i 1962 etter datidens 

forskrifter. Boligene har ikke universell utforming og er ikke tilrettelagt for brukere med 

rullator eller rullestol. I «Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og 

velferdsboliger 2014 – 2033» henvises det til at disse boligene har et omfattende 

rehabiliterings/oppgraderingsbehov og at det bør vurderes å etablere et nytt tilbud til eldre på 

området. 

 

Eiendommen i Hans Øverlandsvei er brukt til formålet i over 20 år og tildeles fortsatt til 

eldre og andre med krav på bolig etter helse- og omsorgsloven. Etter rådmannens vurdering 

er legatets intensjoner videreført i kommunen ved den utvikling og de løsninger som er valgt 

i forhold til en betydelig satsning på boliger med service og plasser på bo- og 

behandlingssenter. Eiendommen skal ikke avhendes eller omgjøres til boliger for personer i 

det ordinære markedet. 

 

Henie Onstad 

Ad 3. 

På eiendommen ligger i dag rekkehus med leiligheter som er boliger med service, Henie-

Onstad seniorsenter og Henie Onstad trygghet og rehabilitering. Seniorsenteret er åpent for 

alle pensjonister over 60 år og har flere aktivitetstilbud. Henie Onstad trygghet- og 

rehabiliteringssenter har 12 sengeplasser på trygghetsavdelingen og 20 rehabiliteringsplasser. 

Bygningene har i hovedsak samme bruk i dag som da de ble bygget. 

 

Kommuneadvokaten har tidligere vurdert om gaven forvaltes i tråd med intensjonene. 

Kommuneadvokaten konkluderte med at de endringene som er gjort ikke var i strid med 



Gaver til kommunen Rådmannens høringssvar 

Bærum kommune  Bærum kommunerevisjon 

betingelsene i gaven, og at det derfor ikke var grunn til å søke Stiftelsestilsynet om 

godkjenning av endringene.
 
Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger 

eller endringer som gjør det nødvendig med ny vurdering. 

 

 

Som revisjonen påpeker er det to tilfeller hvor kommunen ikke har fulgt statuttenes vedtak 

knyttet til navngivning. Dette gjelder Maren Thorine Conradis stiftelse og Hans Øverland og 

Hustrus Minde. Rådmannen beklager at statuttene knyttet til navngivning i disse to sakene 

ikke er fulgt  

 

Da både Valler bo- og behandlingssenter og Ekeberg seniorsenter nå er innarbeidede navn, 

vil det være en større prosess å endre navn på disse enhetene nå. For å hedre giverne ønsker 

rådmannen å få utformet minneplater til disse to stedene hvor det tydelig fremgår hvem som 

skal minnes.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Erik Kjeldstadli 

rådmann 

 

 

Siri Opheim 

controller 

 

 

 

Kopi til: 

 Morten Mjølsnes   

 Kristin Nilsen   

 Bovild Tjønn   

 Eva Waaler   
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REVISJONENS BEMERKNINGER 
Rådmannens høringssvar inneholder ikke momenter som gjør det nødvendig med 

bemerkninger fra revisjonen. 

 


