
Kirkens Bymisjon Bank: 7011.05.18127 Org.nr.: NO 944 384 448 
Tollbugata 3 
0152 Oslo 

Forenklet melding konkurransetilsynet 

Viser til samtaler og melder med dette om foretakssammenslutning mellom følgende 
10 stiftelser i Kirkens Bymisjon, som følge av meldeplikten i konkurranseloven. 

1. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark (org. nr. 916 745 885)
2. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen (org. nr. 979 493 819)
3. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen (org. nr. 978 663 206)
4. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (org.nr. 985 319 243)
5. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trøndelag (org. nr. 971 543 884)
6. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold (org. nr. 987 382 171)
7. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre (org. nr. 912 694 453)
8. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (org. nr. 971 477 415)
9. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold (org. nr. 971 317 361)
10. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (org. nr. 944 384 448).

Stiftelsene har likelydende formålsparagraf. Ved ikrafttredelse av sammenslåingen 
endres vedtektene, i tillegg til at stiftelses navn endres til Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
med felles organisasjonsnummer. All eksisterende virksomhet skal videreføres i den 
sammenslåtte stiftelsen. Sammenslåingen skal gjennomføres etter reglene i 
stiftelsesloven § 53, jf. 45 flg. Stiftelsenes vedtak er iht. stiftelsesloven § 51 betinget av 
godkjennelse fra Stiftelsestilsynet. Søknad er oversendt stiftelsestilsynet 16. september 
2022.  

Bakgrunn for foretakssammenslutning: 

Ved tidspunkt for etablering av Kirkens Bymisjon i ulike byer i Norge, var stiftelse den 
mest hensiktsmessige organisasjonsform for å ivareta lokal forankring og eierskap. 
Stiftelsene ble etablert gjennom avtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, og fikk 
retten til å benytte navnet Stiftelsen Kirkens Bymisjon tilknyttet det geografiske 
stedsnavn. De 12 stiftelsene samarbeider gjennom Fellesbyråd for Bymisjonene i 
Norge (FBN). FBN har formulert felles vedtekter for samarbeidet (vedlagt), og 
stiftelsene har felles formålsparagraf, verdidokument og strategi.  

Konkurransetilsynet 
Postboks 439 Sentrum 
5805 Bergen 

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 
23.11.2022 
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Lotteri og stiftelsestilsynet definerer Kirkens Bymisjon som en nasjonal organisasjon, 
som følge av FBN vedtekter. Dette har gitt oss muligheter til å søke i fellesskap om 
overskudd av tippemidler. NRKs TV-aksjon har likeledes definert oss som en felles 
organisasjon, og senest i 2018 var Kirkens Bymisjon mottaker av TV-aksjonen, formelt 
ved at Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Oslo søkte på vegne av de øvrige stiftelsene. Dette, 
samt felles logo og påvirknings- og innsamlingskampanjer, har ført til at befolkningen i 
Norge oppfatter Kirkens Bymisjon som en enhetlig organisasjon.  
 
I dag medfører organiseringen i form av selvstendige rettssubjekter klare utfordringer i 
møte med samfunnstrender og krav. Stiftelsene står overfor store endringer i offentlig 
økonomi, krav til digitalisering, innovasjon, effektivisering, kvalitetsarbeid og 
regeletterlevelse. Etter alt å dømme vil behovet for samordning og koordinering bare bli 
sterkere i tiden fremover. I tillegg ser vi behov for å redusere risiko på en rekke 
områder, som best ivaretas gjennom felles systemer og standarder. 
 
Stiftelsene befinner seg ofte i konkurranse med andre aktører om offentlige 
tilskuddsmidler, offentlige anbud og i innsamlingsaksjoner. Konkurransen om offentlige 
midler stiller strenge krav til stiftelsenes drift og effektivitet. En sammenslått stiftelse 
med større samlede personalmessige og økonomiske ressurser, felles systemer og 
administrasjon, vil i større grad kunne profesjonalisere søknads- og anbudsarbeid. 
Mulighetene for å realisere formålet vil vesentlig bedres av en sammenslåing.  
 
I 2015, ble det derfor satt i gang en demokratisk organisasjonsutviklingsprosess med 
mål om å styrke organisasjonens gjennomslagskraft. Prosessen resulterte i at 10 av 12 
stiftelser fattet enstemmige styrevedtak om å slå seg sammen. De 2 gjenstående 
stiftelsene har fattet styrevedtak om å ikke delta i denne sammenslåingsprosessen. De 
vil fortsette samarbeidet, men dette har ingen konsekvens for vår meldeplikt til 
Konkurransetilsynet.  
 
 

1. Navn og adresse på partene i sammenslåing 
 
Overdragende stiftelser: 
 

1. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark  
org. nr. 916 745 885 
Torvet 2  
4836 Arendal 
Kontaktperson: Kolbjørn Gunnarson, daglig leder  
kolbjorn@skbat.no, 970 68 403 
 

2. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen  
org. nr. 979 493 819 
Kong Oscars gate 62 
5017 Bergen 
Kontaktperson: Arne Liljedahl Lynngard, daglig leder  
arne.lynngard@skbb.no 
 

mailto:kolbjorn@skbat.no
mailto:arne.lynngard@skbb.no
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3. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen  
org. nr. 978 663 206 
Rådhusgata 35 
3015 Drammen 
Kontaktperson: Øydis Jahren, daglig leder  
oydis.jahren@skbd.no 

 
4. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand  

org.nr. 985 319 243 
Gravane 6 
4610 Kristiansand S 
Kontaktperson: Dag Nordbø, daglig leder 
dag@skbk.no 

 
5. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trøndelag  

org. nr. 971 543 884 
Munkegata 4 
7013 Trondheim 
Kontaktperson: Nils-Åge Aune, daglig leder  
nils-age.aune@bymisjon.no, 977 75 255 
 

6. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold  
org. nr. 987 382 171 
Storgata 11 
1607 Fredrikstad 
Kontaktperson: Per Christian Skauen, daglig leder  
per.christian.skauen@bymisjon.no, 479 09 265 
 

7. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre  
org. nr. 912 694 453 
Sjømannsvegen 14 
6008 Ålesund 
Kontaktperson: Eva Bråland Sætre, daglig leder  
eva.braland.saetre@bymisjon.no, 907 46 081 
 

8. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland  
org. nr. 971 477 415 
Knud Holms gate 3 
4005 Stavanger 
Kontaktperson: Inge Takle Mæstad, daglig leder  
inge.takle.maestad@bymisjon.net 
 

9. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold  
org. nr. 971 317 361 
Storgaten 7A 
3126 Tønsberg 
Kontaktperson: Lars Erik Bakke, daglig leder  
larsB@skbv.no 

mailto:oydis.jahren@skbd.no
mailto:dag@skbk.no
mailto:nils-age.aune@bymisjon.no
mailto:per.christian.skauen@bymisjon.no
mailto:eva.braland.saetre@bymisjon.no
mailto:inge.takle.maestad@bymisjon.net
mailto:larsB@skbv.no
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Mottakende (Overtagende) stiftelse  

• Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo  
org. nr. 944 384 448 
Tollbugata 3 
0152 Oslo 
Kontaktperson: Anders Pladsen, prosjekansvarlig 
anders.pladsen@bymisjon.no, 406 42 727 

 
2. Opplysninger om foretakssammenslutningens art 

 
Foretakssammenslutningen er en sammenslåing av 10 stiftelser. Stiftelsene er i 
dag selvstendige rettssubjekter og er underlagt stiftelsestilsynet og 
stiftelsesloven. Det er søkt Stiftelsestilsynet 16. september om sammenslåing 
av stiftelser jamf. § 53 i stiftelsesloven. Stiftelsestilsynet er den offentlige 
instansen som vil gjøre vedtak om sammenslåing. Stiftelsene har bedt om å bli 
sammenslått med virkning fra 1. januar 2023. 
 
Selskapene vil fortsette sin drift som i dag. Sammenslåingen av selskapene er 
begrunnet i en formalisering og effektivisering, og styrket gjennomslagskraft av 
allerede etablert samarbeid som tidligere har vært formalisert gjennom FBN 
vedtektene. De selvstendige juridiske objektene sees ikke som formålstjenlig 
organisering i den videre utviklingen av Kirkens Bymisjon i Norge. 
Da stiftelsene er underlagt stiftelsesloven er det opptil Stiftelsestilsynet å prøve 
og vedta sammenslåing av stiftelsene jamf stiftelseslovens § 53. 

 
 

3. Beskrivelse av de involverte foretak og foretak i samme konsern, 
herunder foretakenes virksomhetsområder.  
 
Viser til vedlagte organisasjonskart som gir en oversikt over stiftelsene som 
omfattes av sammenslåing med tilhørende datterselskaper. Vedlegget viser 
også omsetningstall, egenkapital og antall ansatte for regnskapsåret 2021. 
 
Stiftelsene er organisert som selvstendige rettssubjekter, men Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon i Oslo har vært med i opprettelsene av de ulike stiftelsene. I den 
forbindelse er det en samarbeidsavtale og et felles organ, «Fellesrådet for 
Bymisjonene i Norge» (FBN).  FBN har egne vedtekter, men er ikke en juridisk 
enhet i seg selv. Vedtektene for FBN ligger som vedlegg. 
Den enkelte stiftelses vedtekter finnes på:  
https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/vedtektssok 
 
Flere av stiftelsene har aksjeselskaper som er helt eller delvis eid.  Se 
forklaringer under organisasjonskart. 
 
Markeder: 
Det er vanskelig å definere markeder, da stiftelsene er ideelle og primært drifter 
sosialfaglige tiltak på egne vegne, etter prosjektmidler fra 

mailto:anders.pladsen@bymisjon.no
https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/vedtektssok
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stat/kommune/fond/legater eller på kontrakt fra kommune. Deler av våre tiltak er 
underlagt offentlig anskaffelse og konkurranser. Dette være seg rusbehandling, 
sykehjemsdrift, boligoppfølging og andre helsetiltak. Dagens organisering er 
geografisk inndelt og samordnet gjennom FBN. Sammenslåingen vil ikke 
berøre de horisontale eller vertikale markeder da vi ikke operer innenfor samme 
geografiske markeder. Vi har heller ikke store markedsandeler innen de 
konkurranseutsatte markedene.  
 
I punkt 4 er det listet opp våre største konkurrenter. Dette er også konkurrenter 
innenfor markedet innsamling av midler og offentlige prosjektmidler. Da stat og 
befolkning har en tilnærming til at de 10 stiftelsene er en og samme stiftelse og 
ikke selvstendige juridiske objekter, vil ikke sammenslåingen ha en effekt i 
markedet. Men vil formalisere en allerede etablert oppfatning. 
 

4. Navn på de fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i markeder 
i Norge, eller som Norge er en del av, hvor de involverte foretak og foretak 
i samme konsern er aktive på det samme produktmarked og det samme 
geografiske marked (horisontal overlapp).  
 
Stiftelsene befinner seg som beskrevet ovenfor, i konkurranse med andre 
aktører om offentlige tilskuddsmidler, offentlige anbud og i innsamlingsaksjoner. 
Våre 5 største konkurrenter er alle ideelle aktører som opererer på flere, eller 
deler av våre innsatsområder i hele Norge. 

Blå Kors (Org.nr 962 323 855) 
Storgata 38 
N-0182 Oslo 
post@blakors.no  
22 03 27 40 
  
Røde Kors (org.nr 864 139 442) 
Postboks 1, Grønland 
0133 Oslo 
post@redcross.no 
22 05 40 00  
  
Frelsesarmeen (org.nr 938 498 318) 
Postboks 6866 St. Olavs Plass 
0130 Oslo 
post@frelsesarmeen.no 
22 99 85 00   
  
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (org.nr 977127769) 
Lovisenberggata 15A 
0456 Oslo  
post@lovisenberg.no 
22 35 83 00 
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Stiftelsen Diakonhjemmet (org.nr 971 529 652) 
Postboks 40 Vinderen  
0319 Oslo 
stiftelsen@diakonhjemmet.no 
22 45 17 80 

5. Årsberetning og årsregnskap for de involverte foretakene og foretak i
samme konsern, dersom disse ikke er offentlig tilgjengelige

Vise til offentlige registre. Stiftelsene er underlagt stiftelsesloven og har 
offentlige regnskap som kan hentes ut i brønnøysundregistrene. 

6. Redegjørelse for at vilkårene for forenklet melding etter første ledd er
oppfylt.

- Vi er av den oppfatning at forenklet melding etter "Forskrift om melding av
foretakssammenslutninger" § 3 er oppfylt.  Denne sammenslutningen kan
meldes forenklet etter forskriftens § 3 første ledd nr. 3, på grunn av ingen eller
svært begrenset horisontal overlappende virksomhet.

Dette begrunnes med: 
a) Det er store innslag av offentlige midler og andre støttetiltak som gjør at

fellesforetak har en høy omsetning, og ikke salg av tjenester eller
produkter.

b) Foretakssammenslutningen har vært kontrollert gjennom et formalisert
samarbeid i Fellesrådet for Bymisjonene i Norge.

c) Ingen av partene er aktive i samme geografiske marked. Stiftelsene er
geografisk fordelt, og samarbeid er regulert gjennom de felles
vedtektene. Dermed er det ingen horisontale overlapp. Heller ikke
vertikale overlapp, da det er ideelle virksomheter og sosiale tjenester
som produseres, dermed ingen produktmarked i et forutgående og
etterfølgende ledd.

Med Hilsen 

Anders Pladsen 
Seniorkonsulent/prosjektmedarbeider 

Vedlegg: 

1. Vedtekter FBN ................................................................................................ 7 

2. Organisasjonskart ......................................................................................... 11 




