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Norsk Landbrukssamvirke er interesseorganisasjon for samvirkeforetakene i landbruket.
Disse omfatter virksomheter som TINE SA, Nortura SA, Felleskjøpene,
skogeierandelslagene osv. Også finansforetakene Landkreditt SA og Gjensidige er blant
våre medlemmer. Disse avgir egne høringsuttalelser.

Samvirke bør ikke utelukkes som foretaksform for bankvirksomhet

Banklovkommisjonen har i sitt utkast til finansforetakslov foreslått bestemmelser som
innebærer at en bank ikke kan organiseres som samvirkeforetak.

Vi finner et slikt forbud svært uheldig. Kooperativ organisering av bankvirksomhet er utbredt i
Europa, USA og verden for øvrig. Kommisjonen har da heller ikke i særlig grad begrunnet sitt
forbud mot samvirke som foretaksform.

Samfunnets ansvar for å sikre en forsvarlig og god virksomhet innen finanssektoren ivaretas
av særlovgivningen. Innenfor disse rammene bør det være opp til stiftere og eiere av
virksomheten å velge foretaksform, herunder samvirke.

Vi viser for øvrig til en utdypende vurdering og begrunnelse i høringsuttalelsen fra
Samvirkesenteret. Vi støtter denne.

Innskudd fra medlemmer i samvirkeforetak

Samvirkeforetak kan ta imot innskudd fra medlemmer uten å komme inn under lov om
forretningsbanker. Dette er en nyttig ordning for så vel samvirkeforetakene som
medlemmene, og vi er tilfreds med at banklovkommisjonen foreslår å videreføre dette.
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Kommisjonen foreslår imidlertid at "Når de hensyn som lovgivningen om finansforetak skal
ivareta tilsier det, kan Kongen bestemme at innskuddsordning som omfattes av fjerde ledd,
skal organiseres og drives som egen bank, og fastsette frist for søknad om konsesjon til
bank etter reglene i § 2-10."

I våre medlemsorganisasjoner dreier det seg om innskudd fra en lukket krets, og vi kan
vanskelig se at det vil være grunnlag for å ta i bruk aktuelle hjemmelen. Det angitte kriteriet
er imidlertid svært upresist, og kan gi grunnlag for usikkerhet og uforutsigbarhet for en
innskuddsordning.

Vi vil derfor be om at en revurderer hvorvidt en slik hjemmel er nødvendig. Dersom en likevel
kommer til at den skal beholdes, bør etter vår mening kriteriene for å ta denne i bruk være
snevrere og klarere.
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