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Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Anders Sveaas' Almennyttige Fond (ASAF) har ved to styremedlemmer gått gjennom NOU 2016:21

Stiftelsesloven og avgir herved følgende høringsuttalelse.

Generelt vil vi hevde at det fremlagte lovforslag innebærer fremskritt på mange punkter og

gjør loven lettere tilgjengelig.

Vi hilser velkommen forslag som gjør driften av stiftelser mindre byråkratisk. Det er et godt

forslag at endring av vedtekter i § 67 skal kunne gjøres kun etter styrevedtak og uten

behandling i Stiftelsestilsynet.

Forslaget om endring av regelen for grunnkapitalen slik at denne står fast og ikke endres

(unntatt ved fusjon), (§ 18) støtter vi.

Reglene om styresammensetning er viktige. Vi synes forslagene i § 23 og 24 om at tre

medlemmer er nødvendig og at disse ikke kan ha et flertall som er nærstående til stifteren.

Kapitalforvaltningen i stiftelser er godt omskrevet i innstillingen. Vi tillater oss dog å hevde

at den foreslåtte regel i § 20, 3. ledd om at styret må fastlegge en plan for forvaltningen og

behandle denne plan hvert år, vil gi små fordeler og isteden mer byråkrati. Mange styrer vil

fristes til å skrive en svært enkel plan —som gir liten veiledning —og hvert år kun si at planen

står fast. Dette vil neppe føre til bedre eller tryggere kapitalforvaltning, selv om planen skal

omtales i årsberetningen. For øvrig er forslaget (§ 20) godt nok.

Reglene om regnskap og revisjon er greit behandlet i innstillingen. Vi har hatt kontakt med

enkelte små stiftelser og også innfusjonert en slik senere år. Vi synes det i innstillingen legges

for lite vekt på hvor vanskelig det er for små stiftelser å klare sine utgifter. Men en million

kroner i kapital og f eks to prosent rente som avkastning (risikofri plassering av kapitalen) gis

det ikke mulighet for overskudd etter at autorisert regnskapsfører, revisor og daglig leder og

eller styret får litt betalt (+ avgift til Tilsynet). I lys av dette faktum mener vi at mindre

stiftelser burde kunne ha frihet til å la være å revidere regnskapet. Styret og regnskapsfører

(+ Tilsynet i siste instans) burde være tilstrekkelig organer til få frem et forsvarlig regnskap

uten risiko for feil eller misbruk. Større stiftelser bør fortsatt ha revisjonsplikt.

Det foreslåtte kapittel om utdelinger er godt. Vi støtter forslaget om at daglig leder skal

kunne utdele midler etter delegasjon fra styret (§57).

Stiftelsesregisteret bør bestå, som foreslått.

Me vennlig hilsen
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