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Sammendrag: 
Som oppretter av Stiftelsen Moksa kunstverksted stiller Øyer kommune seg bak ønsket fra 
stiftelsesstyret om å avvikle stiftelsen grunnet manglende aktivitet og likviditet. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune opprettet, sammen med Bildende Kunstnere i Oppland (BKO) og lokale 
kunstnere, Stiftelsen Moksa kunstverksted (SMK) i april 1992. Stiftelsens formål er å ivareta 
den gamle kraftstasjonsbygningen (MOKSA 1) som kulturminne, samt gi arbeids- og 
visningsmuligheter for profesjonelle kunstnere i lokalene. BKO trakk seg fra stiftelsen etter 
noen år, og styrets sammensetning har de senere årene bestått av representanter valgt av 
Øyer kommune samt fra lokale kunstnere.  
 
Aktiviteten i SMK har vært avtakende de siste 15 årene. Lokalene har de siste årene blitt 
brukt til lydstudio, fotostudio, atelier, utstillingslokale, og lagerplass for veteranbiler.  
Stiftelsen har mottatt driftstilskudd fra Øyer kommune i tillegg til leieinntekter fra brukerne 
av lokalene. Dette har vært inntektsgrunnlag for å håndtere løpende utgifter (strøm, 
vann/avløp, forsikring), men det har ikke vært tilstrekkelig for å ivareta nødvendig 
vedlikehold av bygninger eller utvikling av bruksområdet. 
 
Fra 2021 har Øyer kommune kuttet sitt driftstilskudd til SMK (budsjettvedtak i KST-sak 
82/20). Styret i SMK har undersøkt muligheter for videre drift og ivaretakelse av bygningen 
MOKSA 1, men kan ikke se løsning på dette. Uten driftstilskuddet fra Øyer kommune vil ikke 
inntektene dekke løpende utgifter, og stiftelsen vil i løpet av 2021/2022 være insolvent.  
 
Stiftelsestilsynet krever at oppretter av en stiftelse skal uttale seg i forbindelse med 
avvikling av stiftelsen, og derfor legges denne saken fram for politisk behandling. BKO er 
også kontaktet, og har i styremøte 2.9.21 fattet følgende vedtak: «Styret i Billedkunstnerne i 
Oppland (BKO) støtter å avvikle stiftelsen». 
 
Vurdering: 
Øyer kommune støtter stiftelsesstyrets vurdering av situasjonen og støtter en avvikling av 
Stiftelsen Moksa kunstverksted. En avvikling innebærer avhending av bygningen MOKSA 1, 
og inntekten fra et slikt salg vil inngå i stiftelsens bo. I hht stiftelseslovens § 47 skal 



stiftelsens kapital som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket, brukes på en måte som 
samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig, skal 
kapitalen i stedet gå til et allmennyttig formål.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune, som stiftelsens oppretter, stiller seg bak ønsket om avvikling av Stiftelsen 
Moksa kunstverksted. Stiftelsens kapital benyttes i hht styrets og stiftelsens formål og 
intensjon. 
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