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Høringsuttalelse - NOU 2016: 21 Stiftelsesloven
Finans Norge viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 24. oktober 2017, vedlagt
høringsnotat og forslag til ny stiftelseslov.
Finans Norge har følgende hovedsynspunkter:
 Sparebankstiftelsene er et resultat av struktur- og foretaksendringer i
sparebanksektoren. Særtrekk ved sparebankstiftelsene og tilknytningen mellom
stiftelsene og sparebanken tilsier at sparebankstiftlene undergis særregler.
Finansforetakslovens regler bidrar til å sikre at sparebankstiftelsene har et langsiktig
og stabilt eierskap i sparebankene. Etter vår vurdering er det ikke behov for en ny
gjennomgang av regelverket for sparebankstiftelsene.
 Det er en nøye sammenheng mellom sparebankstiftelsenes oppgaver og formål og
det er naturlig at det samme tilsynsorganet har kontroll med samtlige oppgaver. Det
er videre hensiktsmessig at det tilsynsorganet som fører tilsyn med sparebankenes
eierstruktur og sparebankenes utdeling av midler til allmennyttige formål, også har
tilsynet med sparebankstiftelsene utdeling av midler til slike formål. Finans Norge
mener at Finanstilsynet fortsatt skal føre tilsyn med sparebankstiftelsene.
Finansforetakslovens regulering av sparebankstiftelsene
Regelverket for sparebankstiftelsene ble sist gjennomgått og utredet forut for
finansforetakslovens ikrafttredelse. Etter loven skal sparebankstiftelsen videreføre
sparebanktradisjonene og ha som formål et langsiktig og stabilt eierskap i sparebanken eller
den omdannede banken. Det er også fastsatt at en sparebankstiftelse som benytter årets
overskudd til gaver til allmennyttige formål, skal legge vekt på å fremme utviklingen i
områder hvor den kapitalen som er tilført stiftelsen da den ble opprettet, er frembrakt, eller
til avsetning til et gavefond med samme formål.

Sparebankstiftelsene er dannet som følge av fusjoner og omdanninger i sparebanksektoren.
Stiftelsene eier en del av kapitalen i sparebankene de har sprunget ut av, og dette eierskapet
skal sikre langsiktig lokal forankring. Sparebankstiftelsens viktigste oppgave er utøvelse av
dette eierskapet i sparebanken. Stiftelsen skal også forvalte kapitalen som er bygget opp i
sparebanken og utbyttet av denne kapitalen, samt dele ut midler til allmennyttige formål i
lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsenes opprinnelse og særtrekk skiller disse stiftelsene
vesentlig fra andre stiftelser. Finansforetakslovens særregler legger til rette for
strukturendringer og sikrer at sparebanktradisjonene videreføres. Etter Finans Norges
vurdering er det ikke behov for en ny gjennomgang av regelverket for sparebankstiftelsene.
Tilsynet med formålsrealiseringen
Sparebankstiftelsenes oppgaver henger nøye sammen. Finanstilsynet fører tilsyn med
eierskapet i sparebankene og sparebankstiftelsenes kapitalforvaltning. Det er da naturlig at
Finanstilsynet også har kontroll med at denne kapitalen deles ut til allmennyttige formål, i
tråd med de kriterier som er fastsatt gjennom praksis. Det er Finanstilsynet som fører
tilsynet med sparebankene, herunder sparebankenes utdeling av midler til gode formål.
Tilsynet legger de samme kriterier til grunn for tilsynet med denne gaveutdelingen. Etter
Finans Norges vurdering er Finanstilsynet nærmest til å føre tilsyn med alle deler av
sparebankstiftelsenes oppgaver.
Sparebankforeningens høringsuttalelse
Finans Norge viser for øvrig til Sparebankforeningens høringsbrev i denne saken, datert 27.
januar 2017. Finans Norge støtter Sparebankforeningens vurderinger og synspunkter.
Med vennlig hilsen
Finans Norge
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