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Vi viser til brev av 21 mai 2021 deres ref 21/3740-1 vedrørende høring av forslag til nye regler om 
stiftelser. 
Sparebankstiftelsen SR-Bank slutter seg til høringssvaret fra Sparebankforeningen og kommentarene 
knyttet til foreslåtte endringer. 
I tillegg har vi behov for å understreke følgende: 
Sparebankstiftelsen SR-Bank er i dag registrert som en næringsdrivende stiftelse. Stiftelsen driver 
etter vårt syn ingen form for næring eller noen virksomhet som har erhverv til formål. Den eneste 
grunnen til at Sparebankstiftelsen SR-Bank er definert som nærings stiftelse er at Stiftelsen eier 
aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA er en langsiktig og stabil eier i banken, forvalte sine midler 
langsiktig og «passivt» og viderefører sparebanktradisjoner. 
For øvrig består Stiftelsens virksomhet av å dele ut fra overskuddet til allmennyttige formål. 
Vi oppfatter oss som en allmennyttig stiftelse som har 2 formål: 
-Å ivareta et langvarig, stabilt og betydelig eierskap i den banken vi springer ut av ( i forbindelse med 
omdanning av Sparebank 1 SR-Bank til ASA i 2012) 
-Utdeling av allmennyttige gaver til frivillige organisasjoner og kommuner mm . 
  
Sparebankstiftelsen SR-Bank har og et konsesjonsvilkår på at Stiftelsen til enhver tid skal eie 
minimum 25% av aksjene i Sparebank 1 SR-Bank ASA. 
Dette vilkåret ble satt for at egenkapitalbevisbanken skulle få lov til å omdanne seg til ASA. 
Det er derfor viktig at Stiftelsen har mulighet for å bygge seg opp kapital for å kunne ivareta dette 
kravet om eierandel > 25 % fremover.  
Stiftelsen plasserer midler utover aksjene i banken langsiktig i aksjefond og 
rentepapirer/bankinnskudd. Svært sjelden skjer det endringer i porteføljen.  
Dette anses ikke som aktiv forvaltning av Stiftelsens likviditet. 
Det er skattedirektoratets vurdering at Stiftelsen ikke har «erhverv til formål» og at Stiftelsen derfor 
kommer inn under skattelovens § 2-32 om skattefritak. Se konklusjon i brev  fra skattedirektoratet 
under  
Av 18.12.2012 ref 2011/1161800 
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Det er for Sparebankstiftelsen SR-Bank at dette opprettholdes slik at Stiftelsen har 
langsiktige stabile rammebetingelser for å kunne ivareta sin rolle som langsiktig og stabil eier 
i den banken Stiftelser eier aksjer i, kunne dele ut allmennyttige gaver til frivillige lag og 
organisasjoner samt for øvrig å kunne bidra til en levedyktig og livskraftig sparebanknæring 
som er viktig både for by og land og for privatpersoner og lokalt næringsliv. 
  
  
Vennlig hilsen 
  
Tor Dahle 
Daglig leder 
  

 
M: 915 47 503  
E: tor.dahle@stiftelsensrbank.no 
W:https://srstiftelsen.no/ 
Følg oss på Facebook og Instagram 
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