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Høring av forslag til nye regler om stiftelser 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til flere endringer i  

stiftelsesloven på høring. 

 

Stiftelseslovutvalget leverte NOU 2016: 21 Stiftelsesloven – Forslag til ny stiftelseslov til 

Nærings- og fiskeridepartementet 21. oktober 2016. Utredningen danner grunnlaget for 

departementets arbeid med ny stiftelseslov.  

 

I tillegg til utredningen har departementet sett behov for å høre noen problemstillinger som 

ikke ble berørt i utredningen. Spørsmål om å åpne for adgang til å oppheve kommunale 

boligstiftelser var på høring med høringsfrist 2. oktober 2020.  

 

I tillegg har departementet vurdert om alle typer virksomhet kan eller bør tillates i en stiftelse. 

Ett spørsmål er om det skal være tillatt å drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i en 

stiftelse. Et annet spørsmål er om samfunnet skal bruke ressurser på å føre tilsyn med små, 

rent pengeutdelende stiftelser. Begge spørsmålene må vurderes med tanke på 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Departementet foreslår også enkelte andre endringer.  

 

I dette høringsnotatet foreslås: 

- Det innføres forbud mot å drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelser  

- Rent pengeutdelende stiftelser må ha en høyere grunnkapital enn andre stiftelser 

- Stiftelser skal rapportere sentrale regnskapstall direkte til Stiftelsestilsynet 

- Foretaksnavnet til stiftelser skal inneholde ordet stiftelse eller forkortelsen STI 

- Det innføres krav om at meldinger til Stiftelsestilsynet skal sendes inn elektronisk  

 

Høringene vil inngå i arbeidet med ny stiftelseslov når denne legges frem for Stortinget.  
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Side 2 
 

Frist for merknader er 18. juni 2021. Vi beklager den korte fristen.  

 

Vi ber om at høringssvar sendes gjennom departementets hjemmeside.  

 

Med hilsen 

 

Marie Wiersholm (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Einar Døssland 

seniorrådgiver 
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