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Vedtekter for  
 
Legat til fremme av folkehelsen 
 
Vedtatt i styret 9. desember 2009. 
 
§ 1 Opprettelse 
Legatet er opprettet 1.1.1989 ved sammenslåing av følgende legater og gitt 
offentlig stadfesting 21.2.1990: 
 
 

Navn Kapital 
1.1.88 

Formål 

Distriktslæge Waldemar 
Binneballes og hustru 
Hedvig Binneballes legat til 
fordel for norske sivile 
embedsleger (distriktsleger) 

116.616,32 Skaffe videre utdannelse for norske 
sivile embedsleger (distriktsleger) eller 
for de offentlige leger som i tilfelle av 
legeetatens omordning måtte avløse de 
nuværende distriktsleger 

Dronning Mauds fond 119.655,41 Bidrag til trengende åndssvake, som 
ikke forpleies i offentlige 
åndssvakehjem 

Frøken Øverlands sind- 
sykelegat 

348.408,57 Til fordel for sindsyke der har set bedre 
dage, saaledes at der betales differansen 
mellom 2den og bedste forpleining 

Direktør Langbergs legat til 
statens sinnsykeasyler 

136.922,02 Yte de pasienter i statsasylene som etter 
deres tidligere livsvilkår ville være 
ønskelig at anbringe på "bedre forplei-
ning" hjelp til å betale forskjellen 
mellom mellom kuromkostningerne for 
bedre og alminnelig forpleining 

Direktør Fritjof Olsens legat 
for kreftsyke og tuberkuløse 

434.459,00 Til fordel for kreftsyke og tuberkuløse 
mennesker, fortrinnsvis i Oslo og Aker, 
til opphold på sykehus eller kursted. 

Distriktslæge Rømckes 
legat til oprettelse m.v. av 
folkebad paa landsbygden 

320.167,54 Fremme oprettelsen og vedlikeholdelsen 
av folkebad i landdistrikterne 

Distriktslæge Rømckes 
legat for sykepleiersker 

279.017,88 Fremme utdannelsen av sykepleiersker 
for mindre landdistrikter og bidrage til 
sykepleierskers rekreation 

Institutbestyrer J.A. 
Lippestad og hustru Hanna 
Lippestads legat for visse 
aandssvage 

81.207,06 Ved betaling av hele eller brøkdels fri- 
pladse at skaffe aandssvage ophold ved 
fru Emma Hjorts plejehjem for 
aandssvage mv. 

Johs. Bergs legat 107.127,41 Til hjelp for ubemidlede kreftsyke 



B 
 

  
Kapital 
1.1.93 

 

Evald og Ragnhild Vestbys 
dødsbo 

572.696,54 Til fordel for kreftforskningen. 

 
Legatets samlede egenkapital per 31. desember 2008 er kr. 4 520 155. Av 
denne kapital utgjør kr. 3 032 000 legatets grunnkapital. 
 
Kapitalen kan utvides med ytterligere midler ved innlemming av andre legater 
eller på annen måte. 
 
§ 2 Formål 
Legatets formål er å støtte videreutdannelse, vitenskapelig virksomhet, og 
forsøksvirksomhet innen helsevesenet, velferd for pasienter og andre verdige 
formål som fremmer folkehelsen. 
 
§ 3 Anvendelse av avkastning 
Av legatets avkastning kan det utdeles legatporsjoner til personer og 
institusjoner. Legatporsjonenes størrelse fastsettes av styret og deles ut en 
eller flere ganger pr år.  
 
Av den årlige avkastning skal etter styrets bestemmelse minst 10 % legges til 
legatets grunnfond som urørlig kapital. 
 
§ 4 Styret 
Legatet ledes av et styre på 3-tre medlemmer, alle med personlig varamedlem. 
Styreleder og styremedlemmene oppnevnes av Helse- og 
omsorgsdepartementet etter forslag fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen og KS for 3-tre år ad gangen.  
 
I styret skal begge kjønn være representert. 
 
§ 5 Forvaltning 
Legatet skal styres og forvaltes etter de bestemmelser som er fastsatt i 
stiftelsesloven og andre lover og forskrifter som gjelder for legatet. 
 
Styret kan engasjere forretningsfører og sekretær og honorere disse.  
 
Legatets regnskaper skal revideres av statsautorisert revisor. 


