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Omdanning av HLB SA til stiftelse. 
Styret i HLB SA har i siste styremøte konkludert med å gå videre med etablering av HLB som stiftelse. 
Det forutsettes av HLB engasjerer juridisk bistand for den formelle gjennomføringen, registrering i 
stiftelsesregisteret og eventuelt foretaksregisteret. De videre drøftingene her er et innspill til 
vurderingen i styret og prosessen videre.  
 
Etablering av stiftelsen 
Det forutsettes at HLB SA etablerer den nye stiftelsen med den grunnkapital som loven fastsetter. 
Denne er hhv 100.000 for alminnelige stiftelser eller 200.000 for næringsdrivende stiftelser. En rekke 
undervisningsinstitusjoner er registrert som alminnelig stiftelse. Hvorvidt dette også skal gjelde HLB 
er et av de spørsmål som må avklares. 

Stiftelsesloven tar som utgangspunkt at det er én stifter av en stiftelse. Tankegangen bakom her er 
imidlertid at de som har gått inn i samvirkeforetaket med kapital nå vil legge kapitalen inn i stiftelsen. 
Det kunne tale for en direkte omregistrering til stiftelse, men det er tvilsomt om dette juridisk er 
mulig. Hvis ikke, må en på annen måte sikre at innskutt andelskapital overføres stiftelsen, og ikke 
tilbakebetales til medlemmene ved oppløsning av samvirkeforetaket. 

Formål, styresammensetning og valg. 
I en stiftelse er styret det øverste organet, og har ansvaret for stiftelsens virksomhet innenfor det 
fastsatte formålet. Det er stifterens rett å fastsette dette. En grundig vurdering og utforming av 
formålsparagrafen er derfor viktig.  

Styret kan, om en ønsker, være selvrekrutterende. Men det kan også fastsettes at noen, gjerne 
organisasjoner, kan oppnevne representanter til hele eller deler av styret. Dette vil uansett andre 
løsninger gjelde ansattes representanter i styret.  

Og endelig kan det opprettes et eget organ med mandat å velge styre. Det er trolig dette som ligger 
nærmest en videreføring av historien og dagens organisering av HLB. Et slikt organ kan i tillegg ha en 
rolle som et rådgivende organ for styret. Vedtektene må beskrive hvordan et slikt organ skal settes 
sammen og oppnevnes eller velges. 

Uansett hvilken variant en her velger, er det trolig fornuftig med en valgkomite. Det må tas stilling til 
hvordan denne skal settes sammen og oppnevnes/velges. 

Avvikling av samvirkeforetaket 
Når stiftelsen er etablert kan samvirkeforetaket avvikles og nettoverdiene overføres stiftelsen. 
Verdiene i samvirkeforetaket skal i følge siste versjon av vedtektene gå til formål som samsvarer med 
samvirkeforetakets formål. Men vedtektene fastslår at innbetalt andelsinnskudd skal tilbakebetales 
ved oppløsning.  Det er i hht siste regnskap ikke lenger dekning for tilbakebetaling av andelsinnskudd, 
og følgelig heller ingenting å overføre stiftelsen.  
 
Det vil derfor være nødvendig å endre vedtektene på dette punktet før vedtak om oppløsning fattes, 
slik at innbetalt andelsinnskudd ikke tilbakebetales, men overføres og går inn i stiftelsens 
egenkapital. 
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