Vedtekter for stiftelsen
Pilar
Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern
Stiftet av daværende Sosial- og helsedepartementet 18. november 1998
som Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.
Vedtekter sist revidert 27.02.2020

§ 1.

Navn, eierform og hovedkontor

Stiftelsens navn er Pilar: Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern. Stiftelsen
har sitt hovedkontor i Oslo.
§ 2.

Formål

Formålet med stiftelsen er å være en kompetansetjeneste for psykisk helse- og
barnevernsfeltet og for tilgrensende fagområder. Stiftelsens virksomhet skal bidra til god
kvalitet og høy kompetanse i helse- og barneverntjenestene. Den skal støtte opp om et
effektivt folkehelsearbeid i lokalsamfunnet, legge grunnlaget for en kunnskapsbasert og
brukerorientert praksis i tjenestene og bistå tjenestene i å oppnå gode resultater for sine
målgrupper. Stiftelsen skal være en tjeneste for tjenestene.
§ 3.

Oppgaver

Stiftelsen skal bistå i kvalitetsforbedring i tjenestene og i folkehelsearbeidet. Den skal også
drive kompetanseutvikling, tjenesteutvikling, utdanning, kunnskapsformidling, forskning,
kunnskapsoppsummering og støtte myndighetenes arbeid på sentrale områder i arbeidet
med psykisk helse og barnevern.
§ 4.

Grunnkapital og økonomiske forhold

Stiftelsen har en grunnkapital på 1 million kroner. Helse- og barnevernmyndighetene er
organisasjonens viktigste finansieringskilde.
§ 5.

Overordnet organisering

Styret er stiftelsens øverste organ og forvalter stiftelsen. Styret skal sørge for at stiftelsens
formål ivaretas, og at organisasjonen arbeider i samsvar med vedtektene. Styret vedtar
budsjetter for virksomheten.
Styret ansetter daglig leder for stiftelsen. Daglig leder rapporterer til styret og er styrets
sekretær. Daglig leder har ansvaret for stiftelsens samlede virksomhet og skal følge de
retningslinjer og pålegg styret gir.

Stiftelsen er organisert som en sammenslutning av flere kunnskaps- og
kompetansesentre. Oppgaver følger i hovedsak av årlige tilskuddsbrev med utgangspunkt
i Stortingets budsjettvedtak og av vedtatte planer og budsjetter. Sentrene rapporterer til
myndighetene om bruken av de økonomiske tilskudd.
Leder av det enkelte senter ansettes av stiftelsens daglige leder og rapporterer til denne.
§ 6.

Styret

Styret skal ha ti medlemmer og tre varamedlemmer. Styremedlemmenes tjenestetid er fire
år. Styremedlemmene kan oppnevnes for inntil to tjenesteperioder. For å sikre kontinuitet
oppnevnes og velges halve styret med to års mellomrom.
For å ivareta stiftelsens formål og strategiske utvikling settes styret sammen slik at et bredt
faglig og organisatorisk perspektiv på Stiftelsens virksomhetsområder ivaretas, og slik at
styret har komplementær kompetanse.
Følgende oppnevner to styremedlemmer, samt 1. varamedlem:
•
•

Helse- omsorgsdepartementet, eller den det utpeker, oppnevner ett styremedlem
og 1. varamedlem
Barne- og familiedepartementet, eller den det utpeker, oppnevner ett styremedlem.

Stiftelsens ansatte velger to styremedlemmer og ett varamedlem.
I tillegg skal følgende inviteres til å fremme forslag til styremedlemmer:
•
•
•
•

Kommunenes Sentralforbund (KS)
Helse Sør-Øst RHF
Statlige universitet og høgskoler i regionen
Brukerorganisasjonene

Blant de foreslåtte kandidatene velger styret seks medlemmer og 2. varamedlem, hvorav:
•
•
•
•

To medlemmer og 2. varamedlem fra kommunal sektor
To medlemmer fra Helse Sør-Øst RHF og/eller ett av helseforetakene
Ett medlem fra statlig universitet eller høgskole i regionen
Ett medlem fra brukerorganisasjonene

Styret velger selv sin leder og nestleder.
§ 7.

Endringer i vedtektene

Endringer i disse vedtekter skal godkjennes av Stiftelsestilsynet1 etter at Helse- og
omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet har fått anledning til å uttale
seg.
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Reviderte vedtekter godkjent av Stiftelsestilsynet i brev av 20. april 2020 (sendt Helse- og omsorgsdepartementet

og Barne- og familiedepartementet for høring).

