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Høringssvar i forbindelse med forslag til endringer i 

stiftelsesloven 

Vi viser til departementets høringsnotat av 21.mai 2021, blant annet vedrørende forslag til 

endringer i stiftelsers adgang til å drive næringsvirksomhet. I det følgende gir vi våre 

innspill i anledning departementets forslag. 

 

Nærmere om oss  

Sparebankstiftelsene representerer langsiktige eiere i den sparebanken de eier. I tillegg 

viderefører de viktige sparebanktradisjoner og er en av  Norges største private 

bidragsytere til samfunnsmessige formål gjennom sin gaveutdelingsvirksomhet. 

 

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere 

Sparebanken Hedmark igjennom 175 års bankvirksomhet i tidligere Hedmark fylke. Stiftelsen 

er den største eieren i SpareBank 1 Østlandet og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar 

fra banken, deles hvert år ut som gaver til Hedmarkssamfunnet. I 2020 har Stiftelsen gitt 

gaver for nærmere 124 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, humanitært arbeid 

og kunnskapsutvikling. Totalt forvalter Stiftelsen verdier for nærmere 10 milliarder 

kroner, og er en av landets største finansstiftelser.  

 

Våre vurderinger i anledning departementets forslag 

Sett i lys av at sparebankstiftelsene oppfyller viktige samfunnsformål som det er bred 

tverrpolitisk enighet om, er det uheldig at departementet initierer regelverksendringer som 

kan begrense sparebankstiftelsenes mulighet til å utvikle seg videre til beste for alle som 

nyter godt av stiftelsene: 

 

• Departementet er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig bevisst på hvilke 

konsekvenser de foreslåtte regelendringene vil ha for sparebankstiftelsene. 

Endringer i stiftelsesloven vil både kunne få direkte og indirekte konsekvenser også 

for vår type stiftelser. Dersom sparebankstiftelser skal unntas en endring må det 
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fremgå direkte av stiftelsesloven eller gjennom en positiv regulering i 

finansforetaksloven. Dette er ikke tydelig presisert i departementets høringsnotat, 

og vi etterlyser samtidig en nærmere beskrivelse av hvilke økonomiske og 

administrative konsekvenser de ulike forslagene vil kunne medføre for en 

sparebankstiftelse som vår.   

 

• Vår vurdering er at det er lite hensiktsmessig å innføre en begrensning som ikke 

lenger gjør det mulig å drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelser. 

For en rekke stiftelser vil dette medføre at virksomheten må omorganiseres, og at 

det påløper økte kostnader knyttet til etablering av datterselskaper og lignende for 

å håndtere næringsvirksomheten. Spesielt vil dette være byrdefullt for stiftelser 

som har næringsvirksomhet som et av flere formål. Mange som mottar tildelinger fra 

oss, faller i denne kategorien. Dersom disse må etablere egne datterselskaper for 

næringsvirksomheten som bedrives, vil det gå utover viktige samfunnsmål knyttet til 

idrett, kultur og frivillighet som en konsekvens av alt merarbeid et slikt krav 

innebærer for de berørte stiftelsene.  

 

• Departementets forslag vil også kunne medføre økonomiske og administrative ulemper 

for flere sparebankstiftelser. Dette gjelder blant annet for stiftelser som har 

investert midler i deltakerlignede selskaper, og som i fremtiden må etablere et eget 

datterselskap for å kunne håndtere denne typen investeringer. Å stille krav til et 

eget selskap for investeringer i deltakerlignede selskap vil medføre utvidet 

ressursbruk, og gå ut over sparebankstiftelsenes samlede evne til å dele av sitt 

overskudd til samfunnsnyttige formål.  

 

• Vi ber departementet følge opp Stiftelseslovutvalgets anbefaling om at 

næringsdrivende stiftelser ikke bør videreføres som egen kategori. Etter vår 

vurdering vil dette være en fornuftig løsning på de utfordringer som departementet 

beskriver i sitt høringsnotat. 

For øvrig stiller vi oss bak vurderingene som er gjengitt i Sparebankforeningens 

høringssvar i anledning departementets forslag til endringer i regelverket for stiftelser.  

 

Med vennlig hilsen 

Sparebankstiftelsen Hedmark 

 
Tore Anstein Dobloug 

Direktør 


