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Kredittforening som konsernspiss 
 
Kredittforeningen Landkreditt ble stiftet i 1915 med blant andre Norges Bondelag som 
initiativtaker og pådriver. Selskapet hadde som formål å tilføre landbruket langsiktig 
grunnfinansiering. Da Landkreditt for noen år siden besluttet å etablere en bank, var det 
først og fremst med tanke på å kunne tilby sine medlemmer større bredde av 
finansløsninger, med vanlige banktjenester, nett- og kortbasert betalingsformidling og 
kontohold. Etableringen var en konsekvens av liberaliseringen i kredittmarkedet og at 
finansinstitusjonene ønsket å ha  ”helkunder”. Handlingsrommet for rene kredittforeninger 
ble derfor svært begrenset.  Det ble derfor naturlig for Landkreditt å utvikle seg til å bli en 
totalleverandør av finansielle tjenester inklusiv også fondsforvaltning. De vanskeligheter 
Landkreditt, som et samvirkeforetak, har opplevd i forhold til offentlige myndigheter etter 
etableringen av bank, er svært overraskende og beklagelig. Dette står da også i sterk 
kontrast til den positive effekten banketableringen har hatt for kostnadsnivået på 
banktjenester generelt og for landbruket spesielt. 
 
Med denne bakgrunn fremstår NOU 2006:17 som svært spesifikk og begrenset. Vi er 
selvfølgelig klar over at Banklovkommisjonen hadde et begrenset mandat, men savner 
likevel utrykk for det prinsipp at samvirkeorganisert finansvirksomhet må gis samme 
rammevilkår som andre organisasjonsformer. Det kan synes som om norske myndigheter 
her henger noe etter den internasjonale utviklingen, og det er synd at man ikke benytter 
denne muligheten til å rette opp noe av dette.  
 
Norges Bondelag mener at samvirkeorganisering som prinsipp må aksepteres også innen 
finanssektoren, og at dette må få som konsekvens at både økonomiske foreninger og 
andelslag godkjennes som selskapsform for finansforetak. 
 
Norges Bondelag leser Banklovkommisjonens utredning slik at man har oppfattet 
utredningsmandatet til kun å gjelde samvirker organisert i forenings form. I forhold til at 
spørsmålet om lovendring tar utgangspunkt i det som departementet åpenbart betrakter 
som en prinsipiell svakhet ved samvirkeorganisering og formålet med arbeidet er å løse 
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Landkreditts situasjon, ville det etter vår oppfatning vært naturlig at departementet hadde 
gitt Banklovkommisjonen et mer åpent mandat. Vi viser i denne sammenhengen til 
Samvirkelovutvalgets innstilling (NOU 2002 nr. 6 ) der det påpekes at det bør herske frihet 
til valg av samvirke som selskapsform innen alle samfunnssektorer. Etter vår oppfatning er 
det vesentlig å få slått fast i forhold til finanslovgivningen, at samvirkeorganisering, enten 
man velger forenings- eller andelslagsformen, er tillatte foretaksformer.  
 
I tilknytning til at Banklovkommisjonens arbeid ble iverksatt, ble det signalisert fra 
departementet at man så for seg en løsningsmodell hvor kredittforeningen kunne endres til 
en ”eierforening”. En eierforening skal ikke drive  kredittvirksomhet, men kun være  et 
holdingselskap som forvalter eierinteressene i de operative selskaper enten det er bank, 
forvaltning eller kredittgivning. Total risiko i konsernet blir imidlertid ikke mindre om en 
flytter kredittforeningens aktivitet fra morselskapet ned i et heleid datterselskap. Norges 
Bondelag kan heller ikke se at det av tilsynsmessige årsaker skulle være nødvendig å 
pålegge samvirkeledet finansvirksomhet kun organisert etter ”holdingmodellen”.   
 
Norges Bondelag kan støtte utvalgets forslag om å ha et samvirkeforetak som konsernspiss 
på betingelse av at tre konkrete forhold blir løst gjennom de foreslåtte endringene i 
lovverket: 
 

1. Vårt primære standpunkt er at medlemsforening og andelslag må sidestilles som 
samvirkemessig organisasjonsformer i loven. Et holdingselskap som konsernspiss 
kan da enten være et aksjeselskap, allmennaksjeselskap,  et andelslag eller en 
medlemsforening. 

 
2. Modellen med medlemsforening kan være akseptabel hvis forening kan definere 

medlemskapskriterier ut fra formålsparagrafen for foreningen. Medlemskriteriene 
må være konkret definert og offentlige. For Landkreditt sin del må medlemskap 
være knyttet opp til lån til landbrukseiendommer eller landbruksbedrifter. I dag er 
det ca. 14 000 medlemmer i Landkreditt. Dette gir en meget god spredning på 
eierskapet, uten noen dominerende gruppering og i de fleste tilfeller bedre 
spredning enn i aksjeselskaper. Medlemsdemokratiet lever gjennom årlige møter 
der det velges medlemmer til representantskapet som igjen velger styret for 
foreningen. 

 
3. Ved å velge en modell med eierforening eller andelslag som et holdingselskap, må 

en også sikre en selskapsmodell som gir vekstmuligheter for aktiviteten i de ulike 
datterselskap. Selskapenes soliditet og egenkapitaldekning må til enhver tid 
oppfylle de krav som ligger i lover og forskrifter for finansinstitusjoner, men det vil 
være feil å stille ekstra sikkerhetskrav til en medlemsforening kontra et 
aksjeselskap som holdingselskap og konsernspiss. Evnen til eventuelt å kunne 
finansiere /refinansiere selskapet vil i stor grad være avhengig av eiernes vilje til å 
gjøre det, enten det er et samvirkeselskap eller et aksjeselskap.  Hvis selskapet ikke 
kan refinansieres, må det søke partnere eventuelt fusjonere inn i andre 
finansinstitusjoner enten det er et samvirke eller aksjeselskap.  Etter 91 års drift 
med oppturer og nedturer i det norske finansmarkedet, står denne utfordring klart 
for Landkreditts ledelse. 

 



Norges Bondelag  3 av 3 

 
 Vår dato Vår referanse 
 2006-10-23 2006/00674/003 
 
Norges Bondelag kan forstå at dersom offentlige myndigheter mener at  kredittforeningen 
ikke bør være morselskap i et konsern, men at de bør omdannes til aksjeselskap, så blir 
ikke denne svakheten borte om foreningen ”tømmes” for utlånsvirksomhet og blir stående 
igjen som en ren eierforening. Selve formålet med utredningen av en lovendring må være å 
etablere en rettstilstand der det ikke er grunnlag for å stille særlige vilkår til finanskonsern 
der konsernspissen er et samvirkeorganisert selskap, kontra finanskonsern organisert med 
aksjeselskap som konsernspiss. Norges Bondelag ber om at dette nå løses, og at det lages 
en framtidsrettet lovendring som gir Landkreditt utviklingsmulighet i en bred skala av 
finanstjenester. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjarne A. Undheim Harald Milli  
 


