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Høringssvar til forslag om endringer stiftelsesloven 
 
Stiftelsen Dam viser til høringsbrev av 21. mai og takker for muligheten til å avgi høringssvar. Som 
en av landets største pengeutdelende stiftelser vil de foreslåtte endringene ha potensielt store 
virkninger for oss og vi verdsetter muligheten til å komme med innspill. 
 
Overordnet stiller Stiftelsen Dam seg undrende til hvorfor departementet ikke følger opp de 
forberedende lovarbeidende til Stiftelseslovutvalget (NOU 2016: 21) med å legge frem forslag til 
ny stiftelseslov. Videre er vi overrasket over at forslagene som er lagt frem på flere områder skiller 
seg vesentlig fra forslagene i utredningen. Det er vårt inntrykk at dette, sammen med omfanget 
av forslagene og den opprinnelig svært korte høringsfristen, skapte utfordringer for berørte 
stiftelser.  
 
Særlig problematisk for Stiftelsen Dam er forslaget om forbud mot skattepliktig 
næringsvirksomhet i stiftelser. Selv om bare en marginal del av Stiftelsen Dams inntekter regnes 
som skattepliktig næring, vil lovforslaget enten fremtvinge en komplisert utskillelse av denne 
virksomheten eller gi stiftelsen ny status som næringsdrivende stiftelse. Førstnevnte medfører 
betydelige kostnader og kan ikke være hensikten med lovendringene. Vi mener forslaget treffer 
skjevt, ved at stiftelser med lite næringsaktivitet klassifiseres likt med stiftelser med store 
inntekter fra næring. Dermed skaper endringen uproporsjonalt store kostnader for stiftelser som 
Dam. En utilsiktet konsekvens kan bli at flere stiftelser med næring som en liten del av aktiviteten 
velger å droppe denne, heller enn å ta kostnadene som omorganiseringen medfører. Fremfor 
departementets forslag, støtter vi Abelias og Stiftelsesutvalgets forslag om å oppheve skillet 
mellom næringsdrivende og alminnelige stiftelser. 
 
Stiftelsen Dam ber også om at departementet klargjør hva som utgjør erverv til formål i 
forvaltningen av kapital. Vår kapital forvaltes av etter rådgivning fra et uavhengig privat selskap 
etter vedtatte retningslinjer etter instruks fra styret, og Dam er derfor etter vår egen vurdering en 
passiv forvalter som ikke kvalifiserer som næringsdrivende. Alt overskudd går ut til utdelinger i 
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henhold til vedtektenes formålsparagraf. En endring i status vil medføre omorganisering og 
betydelige kostnader for vår egen og andre stiftelser. Det vil gå utover utdelingsomfanget til 
stiftelsen. 
 
Stiftelsen Dam er positiv til tiltak som gir en mer transparent stiftelsessektor, herunder 
regelendringer som gjør det lettere for myndighetene å hente inn opplysninger om hvordan 
stiftelser bruker sine midler. Vi viser her til Danmark, som årlig kan publisere hva penger fordelt 
av ideell sektor går til. Tilsvarende oversikter har ikke vært mulig å få til i Norge. Stiftelsen Dam 
mener overskudd for lotteri/andel tippenøkkel bør tas med som en inntektskategori ved innføring 
av nye krav til rapportering 
 
Stiftelsen Dam stiller spørsmål ved om departementets forslag i for stor grad tar hensyn til 
myndighetenes ønske om enklere tilsyn og kontroll, og i mindre grad er følsom for kostnadene 
ved omstruktureringene som de foreslåtte endringene kan medføre. Etter vårt syn vil endringene 
ikke medføre forenklingen for stiftelser intensjonen til Stiftelseslovutvalget var. 
 
Stiftelsen Dam viser ellers til høringssvarene fra Abelia og Stiftelsesforeningen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hans Christian Lillehagen 
Generalsekretær 
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