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• Ble avgitt til Nærings- og fiskeridepartementet 21.10.16.
• Lovutvalgets leder var Gudmund Knudsen.
• Utvalget foreslår en ny lov, ikke bare enkeltstående lovendringer.
• Høringsfristen var 30.01.17.
• Tidspunktet for lovproposisjon til Stortinget er ikke fastsatt.

NÆRMERE OM LOVFORSLAGENE
•

Å oppheve skillet mellom næringsdrivende og alminnelige stiftelser.
Se likevel § 10 (3), § 15 (2) og § 26.

• Å videreføre definisjonen av stiftelse (§ 2) samt å opprettholde
særreglene for finans- og sparebankstiftelser i finansforetaksloven (§ 1).
•

Å videreføre Stiftelsestilsynet og Stiftelsesregisteret (kap.2).

•

Å gjøre loven teknologinøytral, bl.a. ved å åpne for elektronisk oppretting
og melding av stiftelser (kap.3).

NÆRMERE
OM
LOVFORSLAGENE
• Å videreføre kravet om minste grunnkapital på 100 000 kroner. Forskjellig fra
dagens lov er at grunnkapitalen skal stå fast, dvs. at den ikke kan eller skal endres
ved tilførsel av kapital ( § 18).
• Å innføre et krav om at styret skal utarbeide en plan for realisering av stiftelsens
formål. Planen gir et utgangspunkt for behandlingen av de enkelte
utdelingssakene og andre disposisjoner som gjelder gjennomføring av formålet ( §
55).
• Å innføre et krav om at styret skal utarbeide en egen plan for kapitalforvaltningen.
Styret skal minst én gang i året behandle planen og vurdere behovet for å endre
den ( § 20 (3)).
• Å pålegge styret en særlig handleplikt ved tap av stiftelsens egenkapital ( § 22).

NÆRMERE OM LOVFORSLAGENE
• Å presisere styrets oppgaver og ansvar (§ 32).
• At stiftelser skal ha minst tre styremedlemmer ( § 23) og at minst to av
styremedlemmene skal være uavhengige av oppretteren og den som har
skutt inn grunnkapital (§ 24 (2)). I dag kan styret som utgangspunkt bestå av
bare ett styremedlem, og det stilles kun krav om ett uavhengig
styremedlem.
• Å lovfeste en regel som rammer styrets, daglig leders og visse andre
personers misbruk av sin posisjon i stiftelsen til skade for denne (§ 50).
• Å innføre en ny regel om avtaler mellom stiftelsen og styremedlemmer og
andre nærstående (§ 51). Formålet er å sikre at slike avtaler ikke inngås i
strid med stiftelsens interesser og at avtalene blir dokumentert.
• At styret innenfor visse rammer skal kunne delegere sin utdelingsmyndighet
til daglig leder (§ 57).

NÆRMERE OM LOVFORSLAGENE
• Å videreføre regnskaps- og revisjonsplikten. Utvalget støtter
Regnskapslovutvalgets forslag om at regnskapsreglene skal differensiere
mellom stiftelser som driver næringsvirksomhet, og andre stiftelser.
• Å videreføre de materielle vilkårene for omdanning (vedtektsendringer,
sammenslåing, oppheving mv.). Saksbehandlingsreglene gjøres vesentlig
enklere. Mindre vedtektsendringer krever ikke godkjenning fra
Stiftelsestilsynet (§ 67)
• At myndigheten til å beslutte gransking og oppnevne granskerne flyttes fra
Stiftelsestilsynet til tingretten. Gransking forutsetter at det foreligger saklig
grunn for granskingskravet (§ 86).

