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Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 9.30

Gruppdiskussion

Stiftelser och fonder — utveckling och
lagstiftningsbehov

Referat, se bilaga 10 (del II, s. 113)

Debattledare: afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark

Enligt beslut av den gemensamma styrelsens refereras endast inledningsan-
förandena och den avslutande plenardebatten.

Inlednings anfi randen

Afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark:

Vi skulle nu indlede diskussionen om stiftelser og fonds. Det er meningen,
at vi skal starte med at høre om et udvalgt fondsemne ved professor Jørgen
Nørgaard. Desuden har jo Nørgaard udarbejdet en redegørelse om en række
fondsretlige emner, som forhåbentlig er kommet til alle deltagerne. Der er
også af koordinationsgrupper udsendt en kort notits om emner, man kunne
tage op i gruppedrøftelserne. Jeg vil gerne understrege også på baggrund af
en henvendelse, som er kommet till koordinationsgruppen fra en af delta-
gerne, at det er grupperne selv, der beslutter sig for, hvilke problemer man
vil tage op i gruppen. Man er altså ikke på nogen måde bundet hverken af de
oplæg, som er sendt af Jørgen Nørgaard, eller som Lynge Andersen og jeg
har udarbejdet. Det er altså ikke meningen at begrænse de emner, man kan
drøfte, både i gruppen og senere i plenum. Når Nørgaard er færdig, vil vi få
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en redegørelse fra en deltager fra Finland og fra Norge og Sverige om et af de
problemer, som man særlig har fundet interessant i udvalgs- eller kommis-
sionsarbejdet i de tre lande. Jeg vil senere introducere talerne. Det var
tanken, at vi skulle have gruppedrøftelser til kl. 14, afbrudt af en lunch.

Der har været rejst det spørgsmål, om der i den tidsplan, som er udsendt,
og som formentlig alle er i besiddelse af, er afsat for lang tid til gruppearbej-
det. Lynge Andersen og jeg har drøftet spørgsmålet med gruppekonsulen-
terne her til morgen og er blevet enige om, at vi samles lige før lunchen for at
afgøre, om der er overvejende stemning for at holde plenumdrøftelsen
umiddelbart efter lunchen, eller for at køre videre med endnu en god times
gruppedrøftelse.

Om diskussionsemnet vil jeg sige, at når det er valgt, er det jo, fordi der i
næsten alle de nordiske lande i øjeblikket foregår overvejelser om en lovregu-
lering af området. Der er det særlige ved fondsområdet, at man her slet ikke
eller næsten ikke har haft lovgivning tidligere. Sammenholdt med den i
øvrigt ret stærke lovregulering af de fleste andre områder er det ganske
interessant.

Det er tanken, at diskussionen i grupperne skal være det væsentlige. Det
er altså der, tiden og kræfterne skal bruges. Derfor er grupperne gjort
forholdsvis små, så der vil være mulighed for, at alle kan tage ordet og
deltage. Ved plenumdrøftelsen til slut er alle velkomne til at deltage, og jeg
beder om, at man, så vidt muligt inden vi starter, ret hurtigt sender en
seddel herop om, at man gerne vil være med. Vi regner med, at vi nok må
begrænse deltagerantallet til 20, og at taletiden formentlig vil blive begræn-
set til 5 minutter.

Jeg vil godt sige om det arbejde, der foregår i hvert enkelt af de nordiske
lande, at i Danmark har der været arbejdet med en kommissionsbetænkning
i ca. 3 år. Man regner med at blive færdig med den i indeværende efterår, og
der er grund til at tro, at den vil blive fulgt op med lovgivningsinitiativer. I
Sverige er situationen næsten tilsvarende. Man regner dér at blive færdig
med en utredning i løbet af foråret 82. I Norge har man for nylig gennemført
en lovgivning, som træder i kraft januar 82, og i Finland har man en
betænkning liggende fra 1975, som dog næppe bliver grundlag for en lov-
givning, men der sidder i øjeblikket i Finland en arbejdsgruppe, der vil
overveje at udarbejde lovforslag, formentlig om mindre ændringer i den
begrænsede lovgivning, man har i Finland.

Jeg vil slutte her for mit vedkommende og give ordet til professor Nør-
gaard.
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Professor JØRGEN NØRGAARD, Danmark:

Som det fremgår af programmet for Det nordiske Juristmøde, så behandles
emnet stiftelser og fonde som en gruppediskussion, som forventes at fortsæt-
te til et stykke hen på eftermiddagen. Der er altså ikke som for de øvrige
emner her på Det nordiske Juristmøde tale om et sektionsmøde med en
referent og en korreferent, hvor diskussionen forudsættes at finde sted med
udgangspunkt i og begrænset af referentens og korreferentens indlæg. Mit
indlæg, som er sendt ud til deltagerne på forhånd, og som bærer titlen:
Problemet med den manglende ejerindflydelse i selvejende institutioner, er
altså ikke tænkt som det grundlag, på baggrund af hvilket eller med ud-
gangspunkt i hvilket diskussionen skal finde sted, men det er alene tænkt
som en redegørelse for en af de mange synsvinkler, som kan anlægges, hvis
man vil give sig i kast med en lovgivning vedrørende selvejende institutio-
ner. Efter min mening en af de synsvinkler, som man må anlægge. Jeg har
med vilje valgt netop denne synsvinkel, fordi den ikke hører til blandt de
mest påagtede blandt praktikere, som jo ofte naturligt nok vil koncentrere
sig om de skatteretlige aspekter af de selvejende institutioner og fonde. Når
jeg har gjort lidt ud af denne indledning, så skyldes det, som debatlederen
også var inde på, at en af de danske deltagere i gruppediskussionen i et brev
har givet udtryk for, at han havde fået den opfattelse, at diskussionen skulle
finde sted med udgangspunkt og begrænset af mit indlæg, og i den anledning
udtrykte en ikke ringe frygt for debattens kvalitet. Det er der forhåbentlig
ikke nogen grund til. Som det fremgår af de udsendte indbydelser, så er der
lagt op til diskussion om emner som begrænsning i adgangen til at stifte
fonde, kontrol og samfundsindgreb eller samfundsindflydelse, må jeg måske
hellere sige, beskatning af fonde, permutation og erhvervsdrivende fonde.
Det vil enhver, der har læst indlægget, kunne se, at det er emner, der rækker
langt ud over, hvad der er behandlet i mit indlæg.

Som alle andre, der har givet et skriftligt indlæg fra sig før et møde, så er
det mit forfængelige håb, at man har læst det på forhånd, og jeg vil i hvert
fald ikke trætte Dem med en gentagelse af indlægget. I stedet vil jeg benytte
min taletid til at gøre nogle bemærkninger om medarbejderrepræsentanter i
fondsbestyrelser. Dels kortfattet indledningsvis nogle bemærkninger om
medarbejderrepræsentanter i fondsbestyrelser i almindelighed, dels mere
indgående spørgsmålet om det saglige omfang af eventuelle medarbejder-
repræsentanters deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Ganske kort: Hvis man har
medarbejderrepræsentanter i fondens bestyrelse, skal de så alene være med
til at træffe beslutninger vedrørende de spørgsmål, som vedrører erhvervs-
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virksomheden, eller skal de deltage i alle beslutninger. Skal de som et
eksempel gå uden for døren, når man er kommet så langt som til at træffe
bestemmelse om, til hvem der skal uddeles af fondens midler. Det er klart, at
dette spørgsmål er af politisk karakter og til syvende og sidst må afgøres af
Folketinget, parlamentet, men som Gomard meget rigtigt har sagt det i sin
afhandling om medarbejderrepræsentation i et festskrift til Knut Rothe, så
kræver også beslutninger, som er en udmøntning af en politisk intention,
politisk holdning i konkrete lovtekster, også et alsidigt beslutningsgrundlag,
en argumentation af alsidig karakter, herunder en retlig argumentation, og
det er mit håb, at de følgende bemærkninger kan give en skærv til en sådan
argumentation.

Der er i dag i 1981 næppe nogen, som vil kæmpe for det standpunkt, at
der under ingen omstændigheder skal være medarbejderrepræsentation i
fondes bestyrelser. Problemet må i dag være (tilråb fra salen) — det er
udmærket, så er der stof til arbejde i gruppediskussionen allerede her. Jeg
retter det til, at jeg troede ikke, at der i dag var nogen, der ville kæmpe for
det standpunkt, at der under ingen omstændigheder skulle være medarbej-
derrepræsentanter i selvejende institutioners bestyrelse. Problemet skulle
altså, mit udgangspunkt taget i betragtning, være, dels efter hvilke kriterier
medarbejderne skal have adgang til repræsentation, og dels hvilke sager
medarbejderne skal deltage i behandlingen af, når de sidder i bestyrelsen.

Hvad angår det førstnævnte spørgsmål, altså problemet om kriteriet for
adgang til medarbejderrepræsentation, så er det meget nærliggende at tage
udgangspunkt i de regler, som gælder for medarbejderrepræsentation i
aktieselskaber, for dansk rets vedkommende tillige anpartsselskaber. Her
skal jeg lige en passant nævne, at vel er der regler herom i de nordiske lande,
i alle de nordiske lande, men reglerne er på flere, heller ikke helt uvæsentlige
punkter, forskelligt udformet. Der gælder forskellige regler med hensyn til
det antal medarbejdere, som skal være ansat i virksomheden, for at der er
krav på medarbejderrepræsentation. Der gælder også ret forskellige regler i
henseende til valgmåden. I Sverige er de faglige organisationer i høj grad
tilgodeset. I Danmark og Norge er det således, at medarbejderræsentan-
terne i bestyrelsen vælges af og vælges blandt de ansatte i virksomheden.
Endelig er det således, at spørgsmålet om såkaldt koncernrepræsentation,
altså spørgsmålet om medarbejderrepræsentanterne i moderselskabets be-
styrelse, er løst forskelligt.

Hvis man overfører disse regler for medarbejderrepræsentation i aktiesel-
skaber til at gælde for fonde, så vil spørgsmålet om obligatoriske medarbej-
derrepræsentanter i praksis næppe blive aktuelt i de ikke erhvervsdrivende
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fonde, de fonde, som man også kalder for de kapitalforvaltende fonde, og det
skyldes ganske enkelt kravet til antallet af ansatte personer. I det nordiske
land, hvor kravet ligger lavest, det er Sverige, her skal der være 25 arbejdsta-
gere, for at der bliver et krav om medarbejderrepræsentation, og dette krav
vil meget sjældent være opfyldt, når det drejer sig om ikke erhvervsdrivende
fonde. Problemet koncentrerer sig altså om de fonde, som driver erhvervs-
virksomhed, og her kan jeg hurtigt nævne, at jeg som erhvervsdrivende
fonde i overensstemmelse med, hvad der står på side 4 i mit skriftlige indlæg,
forstår for det første en selvejende institution, som levererer varer eller
udfører tjenesteydelser, for hvilke der normalt modtages vederlag, for det
andet selvejende institutioner, som driver virksomhed med salg eller udlej-
ning af fast ejendom, og for det tredje, som nok er det punkt, hvor uenighe-
den kan blive størst, en selvejende institution, som gennem besiddelse af
aktier, anparter eller kapitalandele i øvrigt repræsenterer flertallet af stem-
merne i en anden virksomhed, som man altså vil betegne som dattervirk-
somheden, eller som dog gennem bestemmelser i vedtægter, bestemmelser i
fundatsen eller aftaler har en bestemmende indflydelse over dattervirksom-
heden. Alt, med mindre erhvervsvirksomheden er af begrænset omfang, eller
det er således at den alene udgør en uvæsentlig del af den selvejende
institutions samlede formue. Så vil jeg godt forudskikke den bemærkning, at
der er ikke nogen grund til at diskutere detaljerne i denne afgrænsning
mellem erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende fonde i relation til det
emne, jeg behandler her, men det kan jo få betydning for gruppediskus-
sionen.

Hvis spørgsmålet om medarbejderrepræsentation i fondsbestyrelse såle-
des kan begrænses til at vedrøre de erhvervsdrivende fonde, endda de større
erhvervsdrivende fonde, hvad enten erhvervsvirksomheden nu drives i fon-
den selv, eller det er således, at fonden er en holding-fond, som altså ejer
aktier i et aktieselskab og derigennem driver erhvervsvirksomhed, vil man
også være ude over den tænkelige indvending, at hvis man principielt
overfører reglerne fra aktieselskaber til at gælde for fonde, så vil der i
virkeligheden blive tale om forøgelse af medarbejderindflydelsen i fonde,
fordi bestyrelsen i fonde typisk mere aktivt, mere direkte tager del i det
daglige arbejde, end det er tilfældet i aktieselskaber. Der er vi nemlig oppe
på, at problemstillingen kun er aktuel i de større erhvervsdrivende fonde, så
vil vi have at gøre med fonde af en sådan størrelseorden, at der så godt som
altid vil være indskudt en direktion eller et andet organ, som tager sig af den
daglige ledelse. Man kunne måske også godt diskutere, om der i øvrigt i
denne sammenhæng ville være nogen reel betænkelighed ved, at der blev lidt
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større medarbejderindflydelse i fondene, end det som udgangspunkt er
tilfældet i aktieselskaber. Det er jo således, at i aktieselskaber ligger proble-
met i, at medarbejderindflydelsen i bestyrelsen krydses med aktionærernes,
det vil sige ejernes interesse i uindskrænket at kunne råde over virksomhe-
dens kapital. I selvejende institutioner, hvor der netop ikke er en sådan
ejerinteresse, de er det, som er udgangspunktet for selve det udsendte oplæg,
da vil modstykket til medarbejderrepræsentationen i bestyrelsen være en
eventuel tilkendegivelse i fundatsen fra stifteren, opretteren af den selve-
jende institution, om, hvem han ønsker skal sidde i bestyrelsen. Det vil sige,
at der er ikke den samme direkte spænding imellem en ejerinteresse og
medarbejderrepræsentanterne i fonde, som det typisk vil være tilfældet i
aktieselskaber. Hertil kommer så, at en sådan tilkendegivelsen fra stifteren
vedrørende hvem han ønsker skal sidde i bestyrelsen, kan være af mere eller
mindre præcis karakter.

Hvis man nu antager det rimelige og efter min mening også meget
sandsynlige udgangspunkt, at man ved en lovgivning vedrørende medarbej-
derrepræsentanter i fondes bestyrelser vil overføre reglerne fra aktiesel-
skaber, princippet i reglerne fra aktieselskaber, herunder også eventuelle
regler om koncernrepræsentation, som vi for Danmarks vedkommende har
fået indført i 1980, således at de trådte i kraft den 1. januar i år, så melder sig
problemet om, hvilke sager disse medarbejderrepræsentanter i fondsbesty-
relsen skal deltage i forhandlingen af. Og det er om dette emne, jeg vil
koncentrere mine resterende bemærkninger.

Vi er kommet så langt som til at slå fast, at problemet kun er aktuelt i
praksis, for så vidt angår erhvervsdrivende fonde, og for så vidt angår
sådanne erhvervsdrivende fonde, er der to muligheder, enten har de kun det
formål at drive erhvervsvirksomhed, eller også har de et formål, som rækker
ud over dette at drive erhvervsvirksomhed, altså typisk en uddeling af
fondens overskud til visse formål. Har vi at gøre med den førstnævnte
gruppe af erhvervsdrivende fonde, de, der ikke har noget andet formål end
at drive virksomheden, eventuelt som tidligere nævnte gennem en holding-
fond, så er der ikke noget problem om medarbejderrepræsentanternes sag-
lige kompetence i bestyrelsen; så deltager de selvsagt i behandlingen af alle
spørgsmål alene med den fra aktieselskaber velkendte begrænsning, at de fra
et vist punkt kan være afskåret fra at deltage i forhandlingen vedrørende
spørgsmål om arbejdsretlige konflikter, kollektive lønaftaler, aftaler med
arbejdstagerorganisationer eller arbejdsgiverorganisationer. Problemet er
herefter koncentreret til de situationer, hvor vi har at gøre med en erhvervs-
drivende fond, og hvor denne erhvervsdrivende fond har et formål ud over



Stiftelser och fonder 201

dette at drive erhvervsvirksomhed. Dette yderligere formål vil, som jeg
nævnte før, typisk være uddeling. Ofte vil fundatsen være formuleret såle-
des, at det i generelle vendinger er sagt, at man af overskuddet skal yde
støtte til formål af kunstnerisk, videnskabelig, humanitær karakter, men der
kan naturligtvis også være tale om en højere grad af specificering af, hvad
der skal deles ud til, og i disse tilfælde vil selvsagt bestyrelsens bevægelses-
frihed være mindre.

Den danske aktieselskabslov slår på linje med aktieselskabslovgivningen i
de øvrige nordiske lande fast, at medarbejderrepræsentanterne i selskabets
bestyrelse er ligestillet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvis man
følger dette ligestillingsprincip, så er løsningen på det problem, jeg nu har
koncentreret mig om, jo klar, så deltager de medarbejdervalgte repræsen-
tanter — der skal jeg for at respektere det svenske system sige medarbejder-
repræsentanterne i bestyrelsen — i behandlingen af alle spørgsmål, også
spørgsmål, der ikke vedrører erhvervsvirksomheden. Det er imidlertid klart,
at denne argumentation hviler på en meget grov deduktion fra ligestillings-
princippet, og at argumentationen ikke uden videre kan lægges til grund.
Bag dette ligestillingsprincip, bag hele ideen om medarbejderrepræsenta-
tion, er der jo et idégrundlag: medindflydelsen skal man have, og den skal
tilkomme arbejdstagerne i den enkelte virksomhet ud fra deres letforståelige
interesse i at kunne øve indflydelse på de beslutninger, som træffes i den
virksomhed, hvor de er ansat. Jeg kan måske citere fra den svenske lov om
styrelserepræsentation for de ansatte i aktieselskaber. Det hedder her: Den-
ne lag syfter til, at de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
genom styrelserepräsentation skal behövas insyn och inflytande i fråga om
företagets verksamhet. En sådan bestemmelse har vi ikke i den danske
aktieselskabslov, men vi kunne fuldt så gerne have det. Hvis man holder sig
til dette idégrundlag bag medbestemmelsesretten og bag reglerne om med-
arbejderrepræsentation i aktieselskaber, så er det klart, at den, der vil
kæmpe for, at medarbejderrepræsentanter i selvejende institutioners besty-
relse skal have indflydelse på andet end de spørgsmål, som vedrører er-
hvervsvirksomheden, den, der står for det standpunkt, må godtgøre, at der
er særlige grunde, som taler for, at medarbejderrepræsentanter i fondbesty-
relser skal have adgang til at beskæftige sig med andre spørgsmål en dem,
der vedrører erhvervsvirksomheden, at der altså er særlige grunde, som, for
så vidt angår fonde, taler for, at medarbejderrepræsentanter skal deltage i
behandlingen af alle spørgsmål.

Der er efter min mening ikke nogen let opgave, man har hvis man skal
kæmpe for dette standpunkt. Men der kan anføres argumenter; dels vil et
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kriterium, som går ud på, at det er afgørende for, hvor langt medarbejderre-
præsentanternes indflydelse, deltagelse i bestyrelsesarbejdet, rækker, at
dette kriterium skal være forhold, som vedrører erhvervsvirksomheden,
respektive forhold, som ikke vedrører erhvervsvirksomheden, være upræcist
og kan give anledning til afgrænsningsvanskeligheder. Dels må man også
indrømme, at der kan være spørgsmål, som tilsyneladende klart ikke vedrø-
rer erhvervsvirksomheden, men som alligevel indirekte kan øve indflydelse
på medarbejdernes arbejdsforhold. Lad mig tage et eksempel, og det er kun
et eksempel. Man kan tænke sig, at fondens bestyrelse beslutter sig for en
uddeling til et ikke-erhvervsmæssigt formål. Denne uddeling, denne beslut-
ning er af en sådan karakter, at den, om ikke af nødvendighed så dog meget
nærliggende, trækker efter sig tilsvarende uddelinger det næste år og måske
det næste år igen og igen, og det vil sige, at man har truffet en beslutning,
som kan på længere sigt svække virksomhedens evne til at konsolidere sig og
dermed på langt sigt kan bringe arbejdspladser i fare. Ingen af disse indven-
dinger er efter min mening uvæsentlige, navnlig ikke de sidstnævnte, men på
det juridiske plan kan de, hvis målsætningen er, at man vil overføre de
regler, som gælder for aktieselskaber, til at gælde for selvejende institutioner,
efter min opfattelse ikke række længere end til, at man må gå ind for en
liberal fortolkning af kriteriet forhold, som vedrører erhvervsvirksomheden.
Det vil altså sige, at man ikke fortolker indskrænkende, så at sige mod
medarbejderrepræsentanterne. Det må være klart, at når man i fondsbesty-
relsen har til beslutning, at en større eller mindre del af årets overskud skal
anvendes til konsolidering af fondens formue, eller at foretage uddeling til
navnlig ikke-erhvervsmæssige formål, så må medarbejderrepræsentanterne i
hvert fald deltage i denne beslutning. På det mindre juridiske plan mener
jeg, at argumentationen kan føre til, at stiftere af fonde og de advokater, som
rådgiver dem ved fundatsens oprettelse, bør være åbne for den mulighed, og
jeg understreger ordet mulighed, fordi man her går fra det obligatoriske til
det frivillige, at man bør være åbne for den mulighed at bestemme i
fundatsen, at medarbejderrepræsentanterne i fondens bestyrelse skal deltage
i behandlingen af alle spørgsmål. Bestemmer man det i fundatsen, er det jo
sådan, uanset hvilket indhold en lovgivning måtte fa. Hvis man gør det, må
det som udgangspunkt forbedre samarbejdet i fondsbestyrelsen, og jeg
mener heller ikke, det er urimeligt at tro, at medarbejderrepræsentanter vil
klynge sig mindre energisk til medarbejdersynspunkter ved behandlingen af
erhvervsmæssige spørgsmål, som de under alle omstændigheder skal være
med til at træffe beslutning om, hvis de ved, at de ikke skal forlade bestyrel-
sen, når de øvrige bestyrelsesmedlemmer træffer bestemmelse vedrørende de
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ikke-erhvervsmæssige spørgsmål. Debatten om den saglige kompetence for
medarbejderrepræsentanter i fondsbestyrelser bør efter min mening ikke,
som det kan ske, belastes med den argumentation, at det ligger hinsides
disse bestyrelsesmedlemmers indsigt og intellekt at befatte sig med, hvilke
nærmere kunstneriske projekter, hvilke nærmere videnskabelige projekter og
formål der skal nyde støtte fra fonden inden for de rammer, som fundatsen
afstikker. Det er en, synes jeg, lidt aristokratisk holdning, der her titter frem,
og man kan vel også betvivle, om den altid har rimelig dækning i den
indsigtsmæssige og intellektuelle udrustning, som er til stede hos blandt
andet de jurister, der i så stort mål befolker de selvejende institutioners
bestyrelser. Mener man, at de bestyrelsesmedlemmer, som varetager dette
at drive fonden erhvervsmæssigt, ikke har den fornødne udrustning til at
tage stilling til, til hvilke formål der skal ske uddeling, så er der den
mulighed, at man indskyder et konsultativt organ under bestyrelsen, og jeg
kan ikke se, at der kan anføres nogen argumentation for, at medarbejderre-
præsentanter i fondsbestyrelsen skulle være mindre egnede til at lytte til de
råd, som kom fra et sådant fakultativt organ, og træffe beslutning på dette
grundlag end andre medlemmer af fondsbestyrelsen, Jeg kan ikke se, at
medarbejderrepræsentanterne i fondsbestyrelsen skulle være mindre egnede
til at udpege medlemmer af et sådant konsultativt organ, og måtte man
mene dette, så er det ikke nogen nødvendighed, at dette konsultative organ
absolut skal udpeges af bestyrelsen. Der kan træffes andre bestemmelser i
fundatsen.

Som konklusion på mit indlæg vil jeg sige, at det vil være ønskeligt, som
jeg nævnte det før, om stiftere af fonde og deres advokater vil have øje for
den mulighed at bestemme i fundatsen, at de medarbejdervalgte repræsen-
tanter skal deltage i behandlingen af alle spørgsmål. Men vender man sig til
spørgsmålet om lovgivning, altså den obligatoriske ordning for området, og
har man her den målsætning at ville overføre princippet fra reglerne om
aktieselskaber, herunder baggrunden og idégrundlaget for disse regler i
aktieselskabslovgivningen, så må en lovgivning om den saglige kompetence,
der skal tilkomme medarbejderrepræsentanter i fondsbestyrelsen, efter min
mening gå ud på, at medarbejderrepræsentanterne deltager i behandlingen
af og afgørelsen vedrørende de spørgsmål, som vedrører erhvervsvirksomhe-
den og ikke mere. Det er en ordning, som svarer meget nøje til den nye
norske lov; det er lidt andre ord, der er anvendt i den nye norske lov om
stiftelser, som man jo kalder det i Norge, og en sådan ordning er efter min
mening klart at foretrække frem for en bestemmelse om, at de medarbejder-
valgte, medarbejderrepræsentanterne i fondsbestyrelsen skal deltage i alt
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bortset fra selve uddelingen til de ikke-erhvervsmæssige formål. Hvis man
siger, at det afgørende er, at medarbejderrepræsentanterne skal deltage i
spørgsmål, som vedrører erhvervsvirksomheden, de skal ikke deltage i
spørgsmål, som ikke vedrører erhvervsvirksomheden, så har man et kriteri-
um, som korresponderer med idégrundlaget bag reglerne om medarbejder-
repræsentation. Vælger man det andet kriterium, at de blot ikke skal deltage
i uddelingen til typisk de ikke-erhvervsmæssige formål, så lægger man
eksampelvis op til, at medarbejderrepræsentanterne altså ikke kan sidde og
være med til at bestemme, hvem der nærmere dette år skal have af de
midler, som fonden uddeler til ikke-erhvervsmæssige formål, men at medar-
bejderrepræsentanterne meget vel kan deltage i en beslutning i bestyrelsen
om, at man for den kompetente offentlige myndighed, som nu tager sig af
disse sager, skal forelægge spørgsmål om en ændring af fundatsbestemmel-
serne, således at måske andre formål kan inddrages under uddelingen, eller
hvis det er således, at fundatsen åbner mulighed for dette, og lovgivningen
åbner mulighed for, at man selv kan træffe en sådan beslutning om omlæg-
ning af formålene i bestyrelsen, ja så skulle medarbejderrepræsentanterne
altså kunne deltage i en sådan drøftelse om en sådan beslutning i bestyrel-
sen. Og hvis de ikke kan deltage i den konkrete uddeling, ville noget sådant
efter min mening være inkonsekvent og derfor ikke anbefalelsesværdigt.
Altså kriteriet om at man deltager i behandlingen af spørgsmål, som vedrø-
rer erhvervsvirksomheden, men ikke deltager i behandlingen af spørgsmål,
som ikke vedrører erhvervsvirksomheden, er efter min opfattelse klart at
foretrække frem for det kriterium, at man deltager i alt bortset fra den
konkrete uddeling i det enkelte år.

Afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark:

Jeg vil gerne sige tak til professor Nørgaard for et meget interessant og klart
indlæg. Jeg forstår på deltagernes reaktion, at nogle af dem har andre tanker
om det problem, som Nørgaard har behandlet. Det er jo også meningen med
disse oplæg, at de skulle kunne inspirere til en diskussion senere.

Herefter vil Leif Holmström, som er lektor ved Lunds universitet, og som
er ekspert i den svenske fondskomission, fremlægge et problem, som man
har fundet særlig interessant i den svenske fondskommission.



Stiftelser och fonder 205

Universitetslektor LEIF HOLMSTRÖM, Sverige:

I detta anförande ämnar jag uppehålla mig vid frågor som gäller skyddet av
stiftelsens ändamål. Det är ett område inom stiftelserätten som länge har
uppmärksammats av lagstiftaren. För svensk rätts vidkommande återfinns
de äldsta ännu gällande föreskrifterna i ämnet i en nära tvåhundra år
gammal författning. Det dröjde emellertid ända till år 1929 innan vi fick en
lagstiftning om stiftelser som tillfredsställde det mest trängande behovet av
ett grundläggande skydd av stiftelsens ändamål. Det viktigaste inslaget i
detta skydd var att samhället åtog sig att utöva tillsyn över stiftelseväsendet
och att vid behov ingripa mot missförhållanden.

Under de drygt femtio år som lagen (1929: 116) om tillsyn över stiftelser
har tillämpats har det efter hand visat sig att denna lagstiftning är starkt
föråldrad och inte svarar mot nutida behov. När den svenska stiftelseutred-
ningen tillsattes år 1975 skedde det bland annat mot bakgrund av en
uppmärksammad rättssak med anledning av att en av landets större stif-
telser nära nog förlorade hela sin förmögenhet på grund av en oskicklig
förvaltning. Även andra händelser i det praktiska rättslivet har visat på
behovet av utökat skydd av stiftelsens ändamål.

I det följande tänker jag använda den knappa tid som står till mitt
förfogande till att översiktligt redovisa grunddragen av ändamålsskyddet
enligt gällande svensk stiftelserätt. Avsikten är därmed att underlätta de
följande gruppdiskussionerna om rättsområdets utveckling och lagstift-
ningsbehov.

För varje form inom associationsrätten gäller att företagets verksamhet
skall styras av ett bestämt ändamål. Men i detta hänseende intar stiftelsen
en särställning. Ingen annan företagsform kännetecknas nämligen av en så
stark ändamålsbundenhet som stiftelsen. Denna egenart hos stiftelsen kom-
mer till uttryck redan i den inledande bestämmelsen i lagen om tillsyn över
stiftelser (TL). En stiftelse grundas när någon har anslagit egendom att som
självständig förmögenhet fortvarande tjäna ett bestämt ändamål (1 § TL).
Innebörden av denna legaldefinition är bland annat följande.

Stiftaren skall bestämma stiftelsens ändamål och anslå den egendom som
skall tjäna detta ändamål. Andamålet skall anges med ett visst mått av
bestämdhet och typiskt sett innefatta uppgift om stiftelsens syfte, destina-
tärskrets och verksamhet. Ändamålet far inte strida mot lag eller goda seder
och får inte heller vara uppenbart oförnuftigt eller omöjligt att förverkliga.
Stiftelsens förmögenhet kan utgöras av varje form av egendom som är ägnad
att tjäna ändamålet.
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Genom stiftarens förordnande binds den anslagna egendomen till det
bestämda ändamålet. Denna ändamålsbundenhet går som sagt mycket
långt. I princip innebär den att egendomen är varaktigt och oföränderligt
bunden till ändamålet. Dessutom skall avsikten med förordnandet vara att
den anslagna egendomen skall utgöra en avskild förmögenhetsmassa under
särskild förvaltning och med sakrättsligt skydd i förhållande till stiftare,
destinatärer och förvaltare samt deras borgenärer.

Redan av denna komprimerade beskrivning av stiftelsebegreppet torde
det framgå vilken central plats i stiftelsens rättsliga konstruktion som ända-
målet intar. Den av stiftaren anslagna egendomen är fullständigt underkas-
tad ändamålet och far inte användas i strid med detta. Stiftelsen utgör den
starkaste formen av egendombindning.

Mot denna bakgrund är det naturligt att undersöka på vilket sätt som
lagstiftaren har slagit vakt om stiftelsens ändamål och vidtagit åtgärder för
att motverka att egendomsbindningen luckras upp. Vissa inslag i ända-
målsskyddet har redan ytligt berörts. Nu skall ämnet utvecklas ytterligare
något.

I kravet på att den anslagna egendomen fortvarande skall tjäna ett
bestämt ändamål ligger ett stort mått av oföränderlighet. Det talas ibland
om den döda handens förlamande inverkan på stiftelser. I princip skall
ändamålsbundenheten bestå utan någon som helst tidsbegränsning. Det
skall inte heller vara möjligt att annat än undantagsvis förändra ändamålet
och därmed egendomsbindningens konkreta innebörd.

Detta ändringsförbud har tidigare utvecklats i rättspraxis och kommer
numera även tydligt till uttryck i permutationslagen (1972: 205).

Bestämmelse som enskild har meddelat i stiftelseurkund eller liknande
handling och som på grund av ändrade förhållanden inte längre kan iaktta-
gas eller har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot stifta-
rens avsikter kan ändras eller upphävas helt eller delvis genom beslut om
permutation. Vid förändring av stiftelses ändamål skall det nya ändamålet
så nära som möjligt motsvara det ursprungliga (1 § permutationslagen).
För pensions- och personalstiftelser gäller motsvarande ordning enligt sär-
skilda bestämmelser och liknande regler anses även gälla när annan än
enskild har meddelat bestämmelsen. Beslut om permutation kan endast
fattas av särskild myndighet.

Bakom dessa regler ligger den outtalade grundsatsen att om permuta-
tionsförutsättningar saknas får ändamålet i princip inte förändras och om
sådana förutsättningar finns endast förändras i särskild ordning. Endast
undantagsvis far ändamålet förändras utan permutation. Stiftaren kan för-



Stiftelser och fonder 207

behålla sig eller annan att under klart angivna betingelser förändra ända-
målet på visst sätt. Detta möjlighet utnyttjas ofta och dessvärre inte sällan
på ett sätt som strider mot gällande rätt. Vidare är det tänkbart att rent
formella eller betingade förändringar far genomföras även utan sådant
förbehåll, åtminstone om det inte rör sig om väsentliga delar av ändamåls-
bestämningen. Huvudprincipen är emellertid att varken stiftare, destina-
tärer eller förvaltare förfogar över ändamålet sedan stiftelsen väl har bildats.
I detta hänseende skiljer sig stiftelsen från vad som gäller i bolag och
föreningar där ju delägarna eller medlemmarna har sådan förfoganderätt.

För att en stiftelse i lagens mening skall grundas erfordras även att
stiftaren har avsett att den anslagna egendomen skall utgöra en självständig
förmögenhet. Den skall bilda en avskild förmögenhetsmassa under särskild
förvaltning. Utan att det uttryckligen anges i lagen förvärvar sådan stiftelse
rättspersonlighet och det sker utan registrering eller annan myndighetsåt-
gärd. Det innebär att egendomen och därmed även ändamålet är sakrätts-
ligt skyddade mot anspråk från bland annat borgenärer till förvaltare och
destinatärer.

I detta hänseende skiljer sig stiftelser i lagens mening från osjälvständiga
stiftelser som kännetecknas av att ändamålet endast är obligationsrättsligt
skyddat i förhållande till förvaltaren och att stiftelsens egendom därför är
åtkomlig för dennes borgenärer. Om det efter tillkomsten av lagen
(1944: 181) om redovisningsmedel jämte anslutande straffrättslig lagstift-
ning är möjligt att bilda osjälvständiga stiftelser enligt svensk rätt är en
omtvistad fråga. Rättspraxis ger ingen säker vägledning härvidlag.

Stiftelsens egendom far endast tas i anspråk för att främja ändamålet.
Behörig att förfoga över egendomen är endast förvaltaren som kan utgöras
av en för stiftelsen utsedd styrelse eller ett särskilt rättssubjekt till vilket
stiftelsen är anknuten. I sin förvaltning av stiftelsens angelägenheter är
förvaltaren skyldig att enligt stiftarens föreskrifter och under eget ansvar
förverkliga ändamålet. Detta sker direkt genom att stiftelsen exempelvis
delar ut stipendier eller anslag och indirekt genom medelsförvaltningen vars
syfte skall vara att säkra att ändamålet kan främjas. Mellan dessa båda
former av förfogande över stiftelsens egendom går det naturligtvis inte
någon skarp gräns. Det är särskilt påtagligt i näringsdrivande stiftelser.
Men eftersom det finns särskilda regler om medelsförvaltningen är det
viktigt att uppmärksamma denna uppdelning.

Lagen om tillsyn över stiftelser innehåller en bestämmelse som ger uttryck
för principen att stiftelsens förmögenhet ska vara nöjaktigt placerad (15 §
TL). Denna föreskrift gäller formellt endast för stiftelser som står under
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tillsyn enligt lagen men den får antagas ge uttryck för en allmän grundsats
inom stiftelserätten.

Den närmare innebörden av kravet på nöjaktig placering är svår att ange.
Lagens förarbeten är knapphändiga och rättspraxis sparsamt förekomman-
de. Det är emellertid klart att det inte går att fastställa någon för alla
stiftelser gällande norm som precist anger vilka tillgångar som innebär en
nöjaktig placering och de närmare förutsättningarna för det. Rättsläget får
bedömas utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Syftet med medelsplace-
ringen skall vara att åstadkomma en rimlig avvägning mellan säkerhet och
avkastning med hänsyn till stiftelsens ändamål. Ytterst är det således ända-
målet som är avgörande för den konkreta innebörden av kravet på nöjaktig
placering. Både genom utformningen av ändamålet och genom särskilda
förvaltningsföreskrifter kan stiftaren styra medelsplaceringen.

I praktiken får förvaltaren anses ha betydande handlingsfrihet i medels-
förvaltningen om inte stiftaren har meddelat inskränkande föreskrifter. I
princip kan förmögenheten placeras i varje form av räntabel tillgång som
inte äventyrar förverkligandet av ändamålet. Något absolut krav på säker-
het vid utlåning kan inte uppställas. Inget hindrar i och för sig heller att
medel för att främja ändamålet anskaffas genom näringsverksamhet. För
pensions- och personalstiftelser gäller däremot vissa begränsningar när det
är fråga om utlåning och förvärv av aktier.

När det gäller medelsförvaltningen har ändamålet betydelse i ytterligare
ett hänseende. Stiftelsens egendom får inte användas på ett sådant sätt att
förmåner tillkommer personer som inte ingår i destinatärkretsen. Det kan
därför strida mot ändamålet att till annan eller destinatär lämna ett ränte-
fritt lån eller att hyra ut lägenhet till subventionerad hyra även om rätts-
handlingen i och för sig är förenlig med ändamålet.

Hitintills har jag redovisat de delar av ändamålsskyddet som hänger
samman med stiftelsebegreppet. I det följande skall jag beröra på vilket sätt
som lagstiftaren har beaktat behovet av regler som erbjuder skydd moi att
ändamålet likväl åsidosätts.

Det främsta skyddet mot missvård av stiftelsens angelägenheter ligger i
tillsynen över stiftelserna. I princip skall envar allmännyttig stiftelse stå
under tillsyn av vederbörande länsstyrelse. Denna grundsats har emellertid
i lagen om tillsyn över stiftelser försetts med så många och så vittgående
undantag att de flesta stiftelserna står utanför lagens tillämpningsområde
såvitt gäller tillsynen. Av landets ungefår 50000 stiftelser står mindre än
10000 under tillsyn enligt lagen. I detta förhållande ligger den största
svagheten med nuvarande lagstiftning om stiftelser. Saken blir inte heller
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bättre av att det saknas allmänna bestämmelser om stiftelsers bokföring,
redovisning och revision.

För de stiftelser som står under tillsyn är det tämligen väl sörjt för
ändamålsskyddet. Tillsynsmyndigheten skall i sin verksamhet huvudsakli-
gen tillse att stiftelsens egendom inte drages från sitt ändamål och att den är
nöjaktigt placerad (15 § TL). Förvaltaren kan föreläggas att fullgöra sina
skyldigheter i förhållande till stiftelsen. Om förvaltaren har fattat ett beslut
som strider mot lag eller andra föreskrifter för stiftelsen kan tillsynsmyn-
digheten förbjuda att beslutet verkställs. Förvaltaren kan även föreläggas att
vidtaga rättelse om verkställighet redan har ägt rum (16 § TL). Såväl
föreläggande som förbud kan förenas med utsättande av vite om det inte rör
sig om straffbelagd gärning (17 § TL). Om förvaltaren uppsåtligen eller av
vårdslöshet har åsamkat stiftelsen skada kan tillsynsmyndigheten förordna
om utförande av skadeståndstalan för stiftelsen vid allmän domstol (6 och
18 §§ TL). Och slutligen kan tillsynsmyndigheten förordna om utförande av
talan vid allmän domstol om annan förvaltning för stiftelsen och även
interimistiskt besluta i ärendet om förvaltaren har gjort sig skyldig till
missvård av stiftelsens angelägenheter (7 och 18 §§ TL).

Tillsynsmyndigheten förfogar således över en rad rättsliga instrument till
skydd för stiftelsens ändamål allt ifrån förebyggande åtgärder till entledi-
gande av förvaltaren.

Svagheten med nuvarande tillsynsorganisation är bristen på tillräckliga
anslag för verksamheten vilket medför att tillsynen nästan helt och hållet
har karaktär av efterhandsgranskning. När missförhållanden uppdagas är
det därför inte sällan för sent att tillgripa annat än rena sanktioner och
ändamålet kan ha åsamkats obotlig skada. Praxis inom området är inte
särskilt rik. Främst märks frågor om utlåning och annan medelsplacering.
Några fall har gällt föreläggande för förvaltaren att bereda stiftelsen gottgö-
relse vid utbetalning i strid med stiftelsens ändamål.

Som en särskild form av tillsyn kan man även betrakta styrelserepresenta-
tionen för samhället i vissa stiftelser. Det rör sig om en försöksverksamhet
som varar till utgången av juni månad 1982. Enligt lagen (1976:350) om
styrelserepresentation för samhället i vissa aktiebolag och stiftelser far rege-
ringen utse en offentlig styrelseledamot jämte suppleant i allmännyttig
stiftelse med tillgångar som överstiger fem miljoner kronor. Högst trettio
aktiebolag och stiftelser får samtidigt omfattas av styrelserepresentation
enligt lagen. För närvarande finns det offentlig styrelseledamot i åtta stif-
telser.

I princip intar den offentlige styrelseledamoten samma ställning som
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styrelsens övriga ledamöter. Men i ett viktigt hänseende förhåller det sig
annorlunda. Den offentlige styrelseledamoten skall särskilt verka för att
samhällets intressen beaktas i stiftelsens verksamhet. Enligt ett motivutta-
lande skall den offentlige styrelseledamoten i stiftelser dessutom iakttaga att
ändamålet främjas på det sätt som förutsattes när stiftelsen kom i åtnjutan-
de av skatteförmåner som allmännyttig stiftelse. Därmed är den offentliga
styrelserepresentationen ett led i ändamålsskyddet.

För stiftelser som inte står under tillsyn är det sämre ställt med regler till
skydd mot att ändamålet kränks. Bestämmelserna om skadeståndsansvar
för förvaltaren och om förordnande av annan förvaltning av stiftelsen i lagen
om tillsyn över stiftelser gäller visserligen även utanför tillsynsområdet.
Men för att dessa regler skall komma till användning krävs det att någon
taleberättigad väcker talan vid allmän domstol och häri ligger den svaga
punkten. De som ligger närmast till hands att sedan stiftaren avlidit bevaka
att ändamålet främjas och i förekommande fall vidtaga åtgärder mot felak-
tigheter är destinatärerna. Men de anses sällan vara taleberättigade efter-
som de i regel saknar rättsanspråk på förmåner från stiftelsen. Vilka som har
talerätt i dessa sammanhang är inte reglerat i lagen utan far bedömas
utifrån allmänna regler.

En viss vägledning kan man få av ett lagrum i ärvdabalken på testaments-
rättens område. Vid underlåtenhet att verkställa ändamålsbestämmelse får
talan om detta föras av testators arvinge, efterlevande make, arvinges av-
komling, universell testamentstagare, boutredningsman och testamentsexe-
kutör. Om det är fråga om ett allmännyttigt ändamål får även vederbörande
länsstyrelse föra sådan talan (AB 22:7). Bestämmelsen äger tillämpning
även på det fall då testator har förordnat om bildandet av en stiftelse. Men
på grund av lagen om tillsyn över stiftelser har denna föreskrift praktisk
betydelse endast för stiftelse som inte står under tillsyn. Från rättspraxis
märks ett fall där testamentsexekutör ansågs vara behörig att föra talan om
annan förvaltning i en sådan stiftelse. Formellt gäller föreskriften endast
stiftelser som har bildats till följd av ett testamentariskt förordnande. Men
troligen kan motsvarande ordning tillämpas även i andra fall av benefika
stiftelseförordnanden, åtminstone om stiftaren har avlidit.

När det gäller förvaltarens skadeståndsansvar finns det anledning att
peka på ett par för stiftelserätten speciella förhållanden. Bestämmelsen om
skadestånd i lagen om tillsyn över stiftelser är tämligen outvecklad. Den
saknar exempelvis regler om jämkning av skadestånd och om preskription
av ansvaret. Numera torde man i viss utsträckning även inom stiftelserätten
kunna tillämpa de grundsatser om skadeståndsansvar som har kommit till
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uttryck i en nyare associationsrättslig lagstiftning och i den allmänna lag-
stiftningen om skadestånd. I brist på uttrycklig bestämmelse om preskrip-
tion får dock den allmänna regeln om tioårspreskription tillämpas vilket är
avsevärt längre tid än vad som gäller i bolag och föreningar. I dessa
företagsformer har preskriptionsreglerna dessutom i praktiken en begränsad
betydelse på grund av bestämmelserna om ansvarsfrihet.

För stiftelserätten är emellertid ansvarsfrihet i princip en främmande
företeelse. Den starka ändamålsbundenhet som kännetecknar stiftelsen är
oförenlig med en ordning där ett stiftelseorgan under vissa betingelser avstår
från att utkräva ansvar från förvaltaren med förpliktande verkan för stiftel-
sen. Det strider mot ändringsförbudet att godtaga en sådan ordning vilken i
praktiken skulle rasera viktiga delar av ändamålsskyddet. I det praktiska
rättslivet kan man trots detta inte sällan se exempel på stadgar som innehål-
ler bestämmelser om ansvarsfrihet för förvaltaren. Det råder dock inget
tvivel om att utan hinder av beviljad ansvarsfrihet ansvar kan utkrävas hos
förvaltare som har kränkt ändamålet och därmed åsamkat stiftelsen skada. I
stiftelser som inte står under tillsyn är det dock föga troligt att en sådan
ansvarstalan verkligen kommer till stånd. Men det är en helt annan sak.

I anslutning till skadeståndsansvaret har det i rättspraxis förekommit
några fall där tillsynsmyndigheten har förelagt förvaltaren att vidtaga åt-
gärd för att bereda stiftelsen gottgörelse vid ändamålsstridig utbetalning.
Bakom detta tycks ligga tanken att om förvaltaren misslyckas med detta får
han själv svara för gottgörelsen. Därmed liknar det hela utkrävande av
skadeståndsansvar i administrativ ordning. I andra liknande fall har ut-
gången däremot blivit den rakt motsatta med motiveringen att rättelse inte
kan vinnas på detta sätt. Rättspraxis gör således ett splittrat intryck vilket
förstärks av starka meningsskiljaktigheter i högsta instans i de berörda
målen.

I en situation är det dock klart att ett föreläggande är väl ägnat att leda
till resultat. Det är när mottagande tredje man är i ond tro beträffande
kränkningen av ändamålet. Då kan stiftelsen med framgång kräva att den
utgivna egendomen återlämnas. I övriga fall skyddas tredje man från så-
dana anspråk på egendomen. Frågan är dock vilka förutsättningar som
måste vara uppfyllda för att god tro skall anses kunna föreligga i dessa fall.
När det gäller kännedom om ändamålet ställs det troligen stränga krav på
tredje man. Även om registrering av ändamålet endast sker för stiftelser som
står under tillsyn torde det åligga tredje man att under eget ansvar skaffa
kännedom om ändamålet. Däremot bör utrymmet vara större för att tillmä-
ta god tro betydelse när det gäller att tolka ändamålsbestämningen i ett
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enskilt fall. Vid ändamålsstridiga rättshandlingar tillämpas i övrigt de
allmänna grundsatser om rättsverkan av befogenhetsöverskridanden som
har utbildats inom associationsrätten.

Slutligen skall jag beröra ett element i sanktionssystemet som återfinns
inom skatterätten. Vissa allmännyttiga stiftelser åtnjuter skatteförmåner.
Avgörande för detta är vilket ändamål som stiftelsen har och hur detta
ändamål i praktiken främjas. Om stiftelse under en längre tid inte har
bedrivit och inte kan förväntas bedriva verksamhet i en omfattning som
skäligen svarar mot avkastningen på stiftelsens egendom upphör skatteför-
månerna. Enligt stadgad rättspraxis krävs det att stiftelsen använder unge-
fär åttio procent av den årliga avkastningen för att främja ändamålet men
det räcker med att detta mål uppnås som ett genomsnitt över ett antal år. På
detta sätt fungerar skattelagstiftningen som ett effektivt påtryckningsmedel
när det gäller att tillse att stiftelserna verkligen fullgör sina angivna ända-
mål.

Ja, med detta far jag avsluta denna genomgång av ändamålsskyddets
grunder. Den knappa tiden för anförandet har inte medgett att gå in på
några detaljer. Endast huvuddragen har kunnat beröras. Jag utgår från att
det i arbetet i grupperna och i den följande allmänna diskussionen kommer
att ges tillfälle att penetrera frågorna om stiftelsens ändamål mera ingående
än vad som har varit möjligt här.

Afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark:

Tak till Leif Holmström for hans utmærkede redegørelse om formålsbeskyt-
telse. Jeg føler mig helt overbevist om, at der i de forslag, du her var inde på,
vil være afvigende meninger rundt i grupperne, så der kan blive grundlag for
en drøftelse.

Vi vil herefter give ordet til Rafael Kyti, som er byråchef i Justitiemini-
steriet i Finland, og er medlem af den arbejdsgruppe, som i øjeblikket
overvejer, hvilken lovgivning man skal gennemføre i Finland.

Byråchef RAFAEL KYTI, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar. Vice rikspolitichef Anders Trold-
borg bad mig senast i höst utvälja ett par aktuella problem inom det finska
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stiftelseväsendet vilka jag skulle behandla här i Stockholm vid juristmötets
gruppdiskussion. Jag meddelade honom att jag som ämnen valt frågan om
affärsverksamhet hos stiftelser samt frågan om styrelsemedlemmarnas an-
svar i stiftelsen. Då min norske kollega Gudmund Knudsen även har valt
affärsverksamhet som ämne koncentrerar jag mig i min rapport, på begäran
av Troldborg, endast på den senare frågan. Jag behandlar frågan utgående
från de problem som framkommit vid övervakning av stiftelserna.

I den finska stiftelselagen ingår korta i och för sig klara stadganden om
styrelsemedlemmarnas ställning och ansvar. Stadgandena är i huvudsak
från år 1964 då många paragrafer i 1930-års stiftelselag ändrades. Den
finska stiftelselagen bygger på principen att stiftelsen har endast ett organ,
nämligen styrelsen. I undantagsfall kan en stiftelse även ha ett annat organ
vilket vanligen benämns förvaltningsråd, så är speciellt fallet i stora stif-
telser. Även i det fallet då stiftelsen har ett annat organ än styrelsen är
stiftelsens styrelse enligt huvudregeln ensam ansvarig såväl mot förmånsta-
garna som mot den övervakande myndigheten. Förvaltningsrådets roll är
närmast övervakande och rådgivande.

Dess huvudsakliga uppgifter är att fastställa bokslutet, godkänna verk-
samhetsberättelsen och välja styrelse samt revisorer. I stadgarna kan även
annan befogenhet ges åt förvaltningsrådet, till exempel att godkänna styrel-
sens förslag för försäljning av fastighet eller om index. Jag återkommer till
förhållandet mellan styrelsen och förvaltningsrådet senare. De viktigaste
stadgandena i stiftelselagen angående styrelsens ansvar är följande.

Stiftelsens angelägenheter handhas och densamma företräds av dess sty-
relse. Stiftelsens styrelse skall i sin verksamhet noga rätta sig efter lag och
stiftelsens stadgar eller som det sägs i lagen om stiftelser: "ställa sig lag och
stiftelsens stadgar till noggrann efterrättelse".

Styrelsemedlem och annan stiftelsens funktionär är ansvarig för den
skada han tillfogar stiftelsen genom vårdslöshet eller åtgärd som strider mot
lag eller stadgarna. Har flera personer vållat skadan ansvarar de en för alla
och alla för en. Styrelsemedlemmarna får inte låna stiftelsens medel. Är
beslutanderätten i stiftelsens angelägenheter anförtrodd även annat organ
än stiftelsens styrelse, skall dess och styrelsens inbördes förhållande faststäl-
las i stadgarna. Likväl må stiftelsens styrelse i denna lag ålagda skyldigheter
eller ansvar inte inskränkas. För skötseln av sina uppgifter har styrelsen rätt
att erhålla arvode som bestäms i stadgarna. Den vanligaste grunden är
statens kommittéarvodes taxa. Medlemsskap i stiftelses styrelse är i Finland
fortsättningsvis ett hedersuppdrag för vilket särskild lön inte får utbetalas.
Lagen är från 1950. Ännu finns det många stiftelser i vilka styrelsemedlem-
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marna inte far något arvode. Ät stiftelsens funktionärer kan däremot utbeta-
las lön. Det finns dock inget hinder mot att verksamhetsledaren, ombuds-
mannen eller generalsekreteraren även kan vara styrelsemedlem. I prakti-
ken ingår i styrelsen knappast någonsin mer än en funktionär. Om stiftel-
sens styrelse inte fungerar enligt ovannämnda principer har den överva-
kande myndigheten följande möjligheter till ingripande. Justitieministeriet
skall tillse att stiftelsens förvaltning handhas i enlighet med lag och stiftel-
sens stadgar. Stiftelse skall årligen tillställa ministeriet kopia av bokslutet
samt verksamhets- och revisionsberättelse. Stiftelsen skall om så fordras
lämna ministeriet även andra upplysningar. Ministeriet är, då skäl därtill
föreligger, berättigat att verkställa granskning av stiftelsens räkenskaper och
förvaltning. Finner justitieministeriet att stiftelses styrelse förfarit i strid
med lag eller stiftelsens stadgar må ministeriet hos överexekutor, det vill
säga länsstyrelsen eller magistraten anhålla om förbud mot verkställighet av
felaktigt beslut. Konstaterar ministeriet att styrelse eller dess medlem föror-
sakat skada för stiftelse skall ministeriet förordna allmän åklagare att vid
vederbörande domstol utföra talan om skadestånd och/eller straffanspråk.
Styrelsen eller dess medlem kan då även entledigas.

Stiftaren eller någon vars fördel stiftelsens verksamhet avser har även
möjlighet att hos justitieministeriet yrka på rättelse om han anser att styrel-
sen förfarit i strid med lag eller stiftelsens stadgar. Ministeriet bör skrida till
de åtgärder saken påkallar om anledning därtill föreligger.

Det här är alltså de viktigaste spelreglerna. De problem som uppstår om
dessa lämnas obeaktade kan indelas huvudsakligen i 3 grupper.
1. Irritation i förhållandet mellan förvaltningsrådet och styrelsen.
2. Styrelsen förverkligar ej stiftelsens ändamål men förorsakar ej ekonomisk

skada åt stiftelsen.
3. Styrelsen följer stiftelsens ändamål men drar egna fördelar.

Frågan om alltså om förhållandet mellan förvaltningsrådet och styrelsen.
Enligt 9 § 3 mom. stiftelselagen som jag citerade ovan bör förvaltningsrå-
dets uppgifter uttömmande anges i stadgarna. Alla andra ärenden ankom-
mer sedan på styrelsen. Detta borde i princip och även i praktiken vara helt
klart. Dock har personer som fungerat i affärs- och organisationslivet och
som väljs in i stiftelsens organ, i sin verksamhet blivit vana vid att styrelsen
bör hänskjuta alla frågor som verkar att vara i viss mån viktiga till förvalt-
ningsrådets, bolagsstämmans eller annat organs avgörande. Så tänker
ibland även jurister. Ofta är stiftelsen även för dem en obekant och litet
ovanlig institution. Den klara gränsdragningen mellan styrelsen och förvalt-
ningsrådet fördunklas även av att det i gamla stiftelsers stadgar ofta har
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givits stor befogenhet åt förvaltningsrådet. Detta har haft som följd att
förvaltningsrådet självt i vissa stiftelser strävar till att på alla sätt öka sin
makt och sålunda byråkratisera och även annars försvåra styrelsens möjlig-
heter att effektivt sköta stiftelsens ärenden. I en del stiftelser strävar styrel-
sen till att i allt ställa sig bakom förvaltningsrådets breda rygg. Detta kan
ske helt bona fide för alla har inte satt sig in i juridikens finesser. Om
förvaltningsrådets medlemmar ej består av experter utan till exempel av
studeranden godkänner de lätt omogna ekonomiska företag. Om dessutom
förvaltningsrådet och styrelsens medlemmar byts ofta leder väckande av
skadeståndstalan in absurdum.

I vår utpräglat demokratiska tid glömmer man lätt att stiftelsen till sin
natur inte är någon alltför demokratisk institution. Det kan dock konstateras
att stiftelseformen å andra sidan erbjuder en möjlighet att komma ifrån
byråkrati. För att åstadkomma smidigt fungerande institutioner har många
kommuner grundat åldringshemstiftelser, simhallsstiftelser, m.m.

Sedan behandlar jag frågan i punkt 2, alltså styrelsen förverkligar ej
stiftelsens ändamål men förorsakar ej ekonomisk skada för stiftelsen. Det har
förekommit flera fall där stiftelsens styrelse framför allt velat placera stiftel-
sens medel så effektivt som möjligt. Investeringen blir till sist ett självända-
mål. Medel för stiftelsens ändamål utdelas inte alls heller i så liten utsträck-
ning att utdelningen är i uppenbar disproportion i jämförelse med investe-
randet. Styrelsen kan inte avsättas om investeringsverksamheten sköts bra.
Styrelsen har placerat stiftelsens medel på ett betryggande och
inkomstbringande sätt såsom stiftelselagen förutsätter. För ministeriet har
framlagts matematiska uträkningar enligt vilka stiftelsens medel efter ett par
generationer verkligen har vuxit sig så stora att möjligheten att utdela medel
i en avlägsen framtid har stigit till det mångdubbla jämfört med det nuva-
rande. Utan att ringakta någon är jag inte helt övertygad om att stiftaren
eller lagstiftaren har planerat på så lång sikt.

I samband med den ovan relaterade investeringsverksamheten har det
även ibland varit fråga om huruvida den faktiskt har varit placerings- eller
affärsverksamhet. Då har man i praktiken hamnat i besvärliga tolknings-
svårigheter. Fastän jag här berör Gudmund Knudsens tema kan jag inte
låta bli att berätta ett exempel.

En stiftelse byggde hyreshus och ansåg att det var enbart placeringsverk-
samhet. Enligt uträkningarna skulle hyreshusen efter ett par årtionden, då
skulderna var betalda, bli en guldgruva varvid stiftelsen skulle kunna börja
utdela stora understöd för konst. Det torde vara onödigt att nämna att det
inte blev någon guldgruva.
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Hyres- och skattelagstiftningen ändrades och stiftelsen blev tvungen att
sälja husen för att klara sina skulder. Justitieministeriet ansåg att stiftelsen
bedrev affärsverksamhet och bestämde att av husen skulle bildas ett eget
aktiebolag. Av detta blev heller ingenting, då stiftelsen inte skulle ha klarat
av stämpelskatterna som skulle ha förorsakats av kooperationen. Ministeriet
fick vetskap om byggnadsprojektet så sent att det inte var ändamålsenligt
att anhålla om överexekutors förbud mot verkställighet av det felaktiga
beslutet. Den offentliga övervakningens problem är att den sker i efterhand.
Den övervakande myndigheten placeras ofta inför fullbordat faktum.

Sedan kommer jag till- frågan: Styrelsen följer stiftelsens ändamål men
drar egna fördelar. Man har i vissa fall strävat att kringgå mÖtesarvode-
taxan på så sätt att alla styrelsemedlemmar har gjorts till funktionärer. För
uppgifter av bisysslonatur har lyfts till och med större lön än för den egna
huvudtjänsten.

Ett annat typiskt fall är att man för allt arbete som gjorts för stiftelsen har
debiterat enligt så kallad advokatprincip, exempelvis ringt till justitiemini-
steriet 6.10.79, regeringsrådet NM: 150 mark. Ovannämnda fall har ansetts
vara kringgående av lag och de betalda arvodena har återkrävts. Om
däremot styrelsemedlem genom sin sakkunskap till exempel uppgjort ett
utlåtande i stiftelsens namn, har arvodet som betalats för detta arbete
godkänts i fall arbetet har varit nödvändigt för stiftelsen och arvodet skäligt.

Ur professor Nørgaards föredrag fick jag den uppfattningen att i Dan-
mark har en del stiftare mottagit oskäligt stor lön, tantiem eller motsvarande
ur sina stiftelser. I Finland har man lyckats eliminera detta rätt väl emedan
stiftaren hos oss enbart har rätt till mötesarvode. Stiftelsen kan även mista
sin skattefrihet om stiftaren på ett eller annat sätt försöker få ekonomisk
fördel ur stiftelsen. For grundandet av en ny stiftelse ges ej heller tillstånd
om stiftelsens huvudsakliga ändamål enligt dess stadgar är att ge omedelbar
ekonomisk fördel åt stiftaren eller åt stiftelsens funktionärer.

Däremot verkar det vara oöverkomligt svårt för stiftarna att förstå att de
medel som överlåtits till stiftelsen inte längre är deras egendom. Stiftarna
kan till exempel hitta på nya idéer som man börjar fullfölja fastän de inte
helt passar inom ramen för stiftelsens ändamål. Då står man bland annat
inför permutationsproblemet. Vad borde man då göra för att eliminera
ovannämnda problem? Följande förändringar och korrigeringar skulle en-
ligt min åsikt vara påkallade.
1. Man borde stadga att stiftelsens funktionärer inte får höra till dess

styrelse.
2. Mötesarvodestadgarna borde överses. I stora stiftelser är de obetydliga
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mötesarvodena i uppenbar disproportion med hänsyn till styrelsemed-
lemmarnas ansvar. Åt styrelsemedlemmarna borde man kunna erlägga
skäliga arvoden med hänsyn till det arbete som gjorts för stiftelsen samt
till stiftelsens ansvar. I små stiftelser är emellertid nuvarande praxis till
arvodena fortfarande ändamålsenlig.

3. Det är svårt att finna nya effektiva övervakningsmedel för myndigheterna
utan att riskera maktens tredelningsprincip. Därför borde övervaknings-
personalen utökas. Det skulle inte bli dyrare för staten då den nya
personalen säkert mångfalt skulle tjäna in sin lön. En effektivare övervak-
ning skulle ha preventiv verkan och efterkontrollens olägenheter skulle
minska. Förhandskontroll skulle däremot leda till byråkrati och förmyn-
darmentalitet. Fastän tjänstemannarepresentationen i stiftelsernas sty-
relse har sina nackdelar borde övervakningsmyndigheterna ges möjlighet
att ställa en representant i de största stiftelsernas styrelse.

4. Förhållandet mellan styrelserna och förvaltningsråden borde klargöras
med administrativa direktiv.

Afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark:

Tak til Kyti for hans udmærkede redegørelse for de overvejelser, I har gjort
jer i Finland, og for en hel del forslag til, hvordan man kunne løse de
problemer, man har set på vejen. Man kunne godt fa det indtryk, at der må
være gode muligheder for økonomisk vækst i Finland, hvis alt afkast fra
fondene reinvesteres, og hvis bestyrelsen ikke tager honorar for arbejdet,
fordi det anses for et æreshverv.

Det sidste indlæg her kommer fra Gudmund Knudsen, som er byråsjef i
Justisdepartementet i Norge, og som har været med til at udarbejde den
lovgivning, som man just har gennemført i Norge.

Byråsjef GUDMUND KNUDSEN, Norge:

Den norske stiftelsesloven ble vedtatt 23. mai 1980, og vil antagelig bli satt i
kraft 1. januar 1982. I lovens kapittel 5 er det gitt særregler for såkalte
næringsdrivende stiftelser. Særlig er det her gitt en omfattende regulering av
stiftelser som etter sitt rettslige grunnlag har til formål å drive næringsvirk-
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somhet. Denne reguleringen ligger nær opptil den vi har for aksjeselskaper.
Jeg skal ikke her gå nærmere inn på detaljene i disse reglene, men si noe om
hvilket behov det er for å kunne drive næringsvirksomhet i regi av en
stiftelse.

Jeg skal i det følgende trekke fram enkelte forhold som vil kunne tilsi at
næringsvirksomhet drives i form av en stiftelse og ikke mere vante foretaks-
former, som f.eks. et aksjeselskap, et ansvarlig selskap eller et enkeltmanns-
foretak. Det er i denne forbindelse særlig nærliggende å trekke parallellen
med aksjeselskapene, som har en del til felles med stifteisene. Jeg tenker da
først og fremst på ansvarsbegrensningen. På samme måte som i et aksjesel-
skap er det ingenf utenforstående personer som er ansvarlig for stiftelsens
förpliktelser. Stiftelsen hefter bare med den innskutte grunnkapital pluss
fonds som senere måtte være lagt opp. Det er imidlertid likevel en rekke
særegenheter ved stiftelsesformen som medfører at det i enkelte situasjoner
er nærliggende å velge denne foretaksformen framfor aksjeselskapet.

Et moment som i denne forbindelse ofte blir trukket fram er at stiftelses-
formen kan oppfylle et ønske om stabilitet og kontinuitet i virksomheten. I
den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, kan stifteren med
bindende virkning for kommende generasjoner angi etter hvilket prinsipper
virksomheten skal drives, hva slags virksomhet som skal drives, hvordan et
eventuelt overskudd skal anvendes, hvordan styret skal sammensettes osv.
Dersom ikke stiftelsen har særlige regler om justering av formålet, f.eks. ved
å till tillegge styret eller andre en begrenset adgang til å justere formål og
endre vedtektsbestemmelser, så vil det være svært vanskelig å endre det
stiftelsen har bestemt. Det må da i tilfelle gjøres etter de spesielle reglene vi
har om permutasjon; omdanning som det heter i den norske loven. Trekker
vi en sammenligning f.eks. med aksjeselskapet, kan den som etablerer et
aksjeselskap vanskelig hindre at de kommende eiere av aksjene, eventuelt
ved enstemmighet endrer det opprinnelige formålet og det som er fastsatt i
de opprinnelige vedtektene og stiftelsesgrunnlaget.

Et forhold som ofte trekkes fram i denne forbindelse, er ønsket om større
stabilitet i ledelsen. I aksjeselskapene skal styremedlemmer og andre tillits-
menn være på valg med jevne mellomrom. Se den norske aksjeloven § 8—2.
I en stiftelse derimot kan det fastsattes særlige regler om hvordan styret skal
sammensettes og hvordan det skal rekrutteres. Etter den norske stiftelseslo-
ven har stifteren beholdt stor frihet på det punkt. Han kan i utgangspunktet
fritt fastsette selv hva som skal gjelde. En begrensning gjelder likevel etter
lovens § 27 hvor det for stiftelser med formål å drive næringsvirksomhet selv
er satt et forbud mot at styret skal være selvsupplerende. Stifteren vil også
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være bundet av reglene om de ansattes representasjon. Etter den norske
stiftelsesloven er ordningen den at dersom det er mer enn 50 ansatte knyttet
til næringsvirksomheten, har de ansatte krav på å bli representert i styret og
ta del i de beslutninger som gjelder næringsvirksomheten.

Det at det ikke står private eierfinteresser bak en stiftelse som har det i sin
hånd å kunne likvidere foretaket og overføre nettoen til seg selv eller trekke
ut overskudd til seg selv av den løpende driften, vil ofte være sentrale
momenter som taler for valg av stiftelsesform. Hvor det f.eks. er stifterens
ønske at et eventuelt overskudd av en næringsvirksomhet skal brukes til å
fremme et ideelt, kulturelt, politisk eller annet ikke-økonomisk formål, vil
stiftelsesformen være den adekvate foretaksform framfor aksjeselskapsfor-
men som karakteriseres ved at det er de personlige eierinteressene som har
den egentlige økonomiske interessen. I praksis ser en ofte den variant at
selve virksomheten drives innenfor et aksjeselskap hvor aksjene eies av en
stiftelse med ideellt formål.

En annen situasjon hvor stiftelseformen ofte kan være den mest hen-
siktsmessige organisasjonsformen er der hvor en trenger en organisasjon for
en virksomhet som drives uten sikte på utdeling av økonomisk overskudd
verken til eiere eller til andre, men virksomheden i seg selv er målet. I
praksis har vi en rekke eksempler på at f.eks. forlagsvirksomhet, bokhandler-
virksomhet, utgivelse av tidsskrifter og aviser organiseres som en stiftelse.
Dette vil spesielt være tilfelle i de situasjonene hvor utgivelse av f.eks. avisen
har et politisk, kulturelt, ideelt eller annet ikkeøkonomisk siktemål hvor
selve utgivelsen er poenget i seg selv, ikke å skaffe de som står bak virksom-
heten økonomisk overskudd.

Det at stiftelseformen er en organisasjonsform det ikke knytter seg private
eierinteresser til, medfører at det offentlige i visse tilfeller hvor det ytes støtte
til spesielle virksomheter, krever at virksomheten skal organiseres som en
stiftelse. Som et eksempel kan jeg nevne at i Norge har Den Norske Stats
Husbank i enkelte tilfeller gitt støtte til boligbygging på det vilkår at
virksomheten blir organisert som en stiftelse. Dette har vært tilfelle når det
gjelder bygging av aldersboliger, betjeningsboliger, boliger for ungdommer
under utdanning osv. hvor borettslagsformen ikke har passet særlig godt.

Det kan også nevnes at i Norge har vi flere eksempler på at det offentlige
også har valgt å organisere offentlig virksomhet i form av egne stiftelser.
Dette kan særlig være tilfelle hvor det dreier seg om virksomhet som ikke
drives med sikte på å gi økonomisk vinning, men likevel har karakter av
næringsvirksomhet i vid forstand. Siktemålet vil da ofte være å gi virksomhe-
ten en viss selvstendighet i forhold til statsmakten, herunder å løsrive
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virksomheten fra statsbudsjettet og dermed gis mulighet for å disponere
midler på lengre sikt enn hva som vil være mulig for virksomhet som er
bundet av de årlige bevilgningsvedtak fra Stortingets side.

Vi har også sett at stiftelseformen har vært brukt hvor det offentlige har
etablert virksomhet i samarbeid med andre. Som et helt ferskt eksempel kan
jeg nevne at det norske justisdepartementet i samarbeid med Universitetet i
Oslo i 1981 har gått sammen om å opprette stiftelsen Lovdata, med det
formål å drive rettsinformasjon på basis av et moderne EDB-anlegg.

Et motiv for å velge stiftelsesformen framfor aksjeselskapsformen kan
være å komme utenom de problemer som kan oppstå ved at aksjer i et
aksjeselskap skifter eier ved omsetning eller arv. Særlig når det gjelder små
foretak hvor eiernes egen arbeidsinnsats og ekspertise spiller en sentral rolle,
vil det ofte være et ønske om å hindre utenforstående å få innflytelse i
foretaket ved erverv av eierandeler. En måte å hindre dette på er å omdanne
foretaket til en stiftelse eller eventuelt overdra aksjene, om det dreier seg om
det aksjeselskap, til en såkalt holdingstiftelse. Ulempene ved en slik ordning
er at deltakerne mister den økonomiske fordelen det ligger i å kunne omsette
aksjene og arvingene mister retten til de verdier som er gått inn i stiftelsen.

Jeg har til nå ikke nevnt noe om de skattemessige hensyn som kan ligge
bak valg av stiftelsesformen. I praksis spiller nok dette ofte en helt sentral
rolle. Slik jeg har forstått varierer regiene på dette punkt noe i de enkelte
nordiske land. Etter norsk rett er det noe begrenset hvilke skattemessige
fordeler det innebærer å drive næringsvirksomhet i stiftelses form framfor
aksjeselskapsformen. Etter den norske skatteloven § 26 første ledd bokstav i
og k er det riktignok slik at milde stiftelser og innretninger som ikke har
erverv til formål er unntatt fra både formues- og inntektsskatt. Dette ut-
gangspunkt begrenses imidlertid ved at dersom slike institusjoner driver
næringsvirksomhet, skal den deri nedlagte formue og derav vunne inntekt
beskattes på vanlig måte.

Stiftelser som etter fundasen har til formål å drive næringsvirksomhet
beskattes som aksjeselskap. Der hvor jeg har inntrykk av at det knytter seg
skattefordeler er ved de såkalte holdingstiftelsene. Dersom en mild stiftelse
— altså en stiftelse med et ideelt formål — eier aksjer i et aksjeselskap skal
stiftelsen ikke betale formuesskatt av aksjenes eller inntektsskatt av utbyttet
det oppnår.

Jeg skal til slutt si noe helt kort om hvilke vilkår som måtte være oppfylt
for å kunne drive næringsvirksomhet i stiftelses form. I Norge har det vært
fri adgang til å opprette stiftelser som driver næringsvirksomhet. Det utvalg
som la fram forslag til den nye loven om stiftelser drøftet i sin utredning,
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Norske offentlige utredninger nr. 63 for 1975, spørsmålet om det bør gjøres
innskrenkninger i den frie adgangen til å drive næringsvirksomhet i stiftelses
form. Utvalget fant imidlertid at det ikke var grunn til å gjøre særlige
innskrenkninger her. Departementet var enig i utvalgets standpunkt på
dette punkt og i den loven som trer i kraft 1. januar 1982 er det ingen
begrensninger i den frie adgangen til å opprette stiftelser somk driver
næringsvirksomhet. Indirekte vil imidlertid det forhold at loven stiller et
krav om en minimums grunnkapital på kr 200000,— for stiftelser med
formål å drive næringsvirksomhet i egne regi, likevel medføre en begrens-
ning. Hvor effektiv denne begrensningen vil være kan man spørre seg om.
Når det gjelder holdingstiftelser er det nemlig ikke stilt noe krav om mini-
mums grunnkapital. Kravet gjelder bare i de tilfeller hvor det er stiftelsen
selv somk skal drive næringsvirksomheten. I tillegg og avslutningsvis vil jeg
nevne at en stiftelse som driver næringsvirksomhet selvsagt er underlagt den
alminnelige næringslovgivningen og de begrensninger som følger av denne.

Pienar diskussion

Afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark:

Vi overvejede med konsulenterne, om diskussionen skulle tilrettelægges
således, at man søger at holde sig til et emne ad gangen, men vi er blevet
enige om, at det ikke kan gennemføres. Derfor vil deltagerne blot få ordet i
den rækkefølge, de melder sig. Det vil dog blive forsøgt, hvis en taler
fremsætter en særlig stærk provokation, at få et svar enten fra den, der er
provokeret, eller fra andre, der måtte ønske at kommentere netop det
problem. Nu må vi se, hvordan diskussionen kommer til at forløbe. I øvrigt
beder jeg om, at man prøver at begrænse indlæggene tidsmæssigt, så det vil
være muligt at få mange indlæg.

Den første, der har bedt om ordet, er justitieråd Hessler fra Sverige.

Justitierådet HENRIK HESSLER, Sverige:

Den som har sysslat litet med stiftelser för mycket länge sedan, och det
stämmer på mig, måste bekänna att den diskussion som har förts här i skrift
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och i tal gör ett litet främmande intryck. Jag har frågat mig flera gånger här,
är det om stiftelser vi talar, verkligen? Det är så många nya problem som har
kommit upp och som man inte skänkte en tanke för 30 år sedan. Vad jag nu
skall säga kanske därför kommer att göra intryck av att vara starkt reaktio-
närt.

Vad jag främst ville uppehålla mig vid är att jag far det intrycket att man
ibland glömmer bort vad som är själva basen för stiftelsen, nämligen stif-
taren. Utan stiftare blir det ingen stiftelse. Jag har tänkt på detta till
exempel när det sägs att medarbetare, alltså de som är anställda i stiftelsen,
kanske skall vara med och bestämma, inte bara, vilket är naturligt, i
angelägenheter som rör den arbetsplats där de arbetar, utan också, om jag
förstod inledaren rätt, vara med och bestämma om själva förverkligandet av
ändamålet, alltså hur det vetenskapliga eller välgörande ändamålet skall
tillgodoses. Inledaren sa att de väl inte är sämre än de jurister som sitter i
styrelserna, de begriper, förstod jag att han menade, lika litet eller lika
mycket som dessa. Det är kanske i för sig riktigt. Men jag undrar om man
inte förbiser den omständigheten att de jurister eller vilka det nu är som
sitter i styrelsen har tillsatts enligt stiftarens Önskemål. Han har förtroende
för dem, han menar att de kan hjälpa till och förverkliga det ändamål som
han vill tillgodose. Om de anställda, utan stöd i stiftarens föreskrifter skall
vara med och bestämma om ändamålets förverkligande, är det kanske risk
för att, ur stiftarens synvinkel ovidkommande synpunkter, såsom politiska,
får inverka. Jag menar alltså att här är en punkt där man möjligen inte
tänker på att det är stiftaren som stiftelsen har att tacka för sin existens.

En annan sådan punkt finner man i det här tryckta formuläret som vi fick
från inledaren. Han ställde frågan om stiftaren skall kunna vara medlem av
styrelsen. Jag fick läsa det tre gånger innan jag förstod att jag hade läst rätt.
Varför i all världens da'r skulle inte han få vara med? Det är ju hans pengar
från början, och även om det inte är det längre är det i alla fall han som har
sett till att det hela kom till stånd. På samma sätt så tror jag att när man
diskuterar om en stiftelses styrelse skall kunna vara självsupplerande eller
inte, om man skall ha begränsad mandattid, om man skall ha en viss
stupstock då styrelsemedlem skall avgå och så vidare. Om stiftaren har
bestämt saken då tycker jag inte att man har så mycket annat än att
acceptera detta. Jag kanske skall tillägga att det är en politisk fråga om man
finner det önskvärt med stiftelser eller inte. Det kan hända att man tycker
att det är bättre att samhället får ordna alltihop och det där att privatper-
soner skall hålla på och skänka pengar till vetenskapliga och humanitära
ändamål, det är något antikverat som vi inte skall underblåsa längre. Men
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om man godtar privat stiftelsebildning och anser den vara av godo, bör man
också respektera den som har bildat stiftelsen. Annars är risken att man
motverkar stiftelsebildning. En presumtiv stiftare säger sig att det är så
mycket bestämmelser och ingrepp och sådant att jag ger hellre pengarna till
mina barn att förslösa än skänker dem till något varaktigt ändamål.

För att avsluta, herr ordförande, så menar jag egentligen att det är två
saker som skulle behövas här. Det ena är att, för att förebygga missbruk och
inte minst misstanke om missbruk, borde ställas ett krav, åtminstone för
större stiftelsers del, på offentlig redovisning. I sådana stiftelser skulle som i
aktiebolag läggas fram förvaltningsberättelse och räkenskapshandlingar
som visar hur medlen har använts och hur de har förvaltats. Det andra är
att man kanske skulle behöva en lag med icke tvingande regler som visade
på vilka problem som finns, vilka saker som en stiftare och hans juridiska
ombud har anledning att tänka på. Där kommer en sådan sak upp som att
stiftaren vill gärna anförtro styrelsen åt den gode vännen X, och stiftaren
tänker inte på att denne gode vän kanske så småningom blir försvagad i
"åndsevnerne" så att han inte är så lämplig längre. Om man hade en
ramlag som visade hän på vilka punkter man skall tänka på och vad som
skall gälla om stiftelsen inte föreskrivit annat så skulle det mesta vara
tillgodosett.

Konsulent CHRISTEN BOYE JACOBSEN, Danmark:

Justitieråd Hesslers indlæg har gjort det lettere at sige, hvad jeg vil sige. Jeg
vil nemlig drøfte spørgsmålene om, hvorfor vi får en lovgivning om fonde, og
hvorfor vi bør have en lovgivning om fonde.

Jeg vil tage mit udgangspunkt i Danmark, som jeg kender bedst. I 1973
fik vi nye love om aktieselskaber og anpartsselskaber. Det var en reform af
disse lovemner, men det var også noget mere. Det var nemlig det første
skridt på en vej, hvor selskabsretten skal gå fra den tilstand, der betegnes
"kontraktsfrihed uden andre grænser end culpareglen og den menneskelige
fantasi", til en total lovregulering af selskabsretten. At lovregulere hele
selskabsretten, sådan som det er normalt på kontinentet, er måske ikke i
første række et juridisk, men et til gengæld meget væsentligt politisk ønske-
mål. Man anfører også et andet argument, det ofte høres og har en vis vægt.
Det er "den selskabsretlige neutralitet". Der skal ikke være en selskabsretlig
"belønning" for at drive erhvervsvirksomhed gennem én selskabsform frem
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for en anden, — man skal ikke kunne undgå præceptive regler ved at optere
for den ene form frem for den anden. I denne forbindelse er det meget vigtigt
at fremhæve, at der i selskabslovene er en række regler, som tillægges stor
politisk betydning, såsom koncernret, arbejdstageres medbestemmelse, års-
regnskab og koncernregnskab. Det er emner, som intet har med traditionel
stiftelses- og legatretlig lære og tænkning at gøre, men som en regering, — i
hvert fald en regering af den type, vi har i Danmark — nødvendigvis
prioriterer højt. Hertil kommer, som justitieråd Hessler også sagde, den
mere abstrakte almene interesse i at vide, hvad der foregår i erhvervsdri-
vende fonde; de skal kortlægges, de skal registreres og trækkes frem i dagens
klare lys, så alle kan se, om der foregår misbrug eller ej.

Jeg siger ikke, at disse argumenter alle er stærke. Men de er bærende for
det lovgivningsarbjede, som vi i det daværende handelsministerium be-
gyndte allerede i 1973 for erhvervsdrivende fonde, inden vi fik det nuværen-
de fælles udvalg mellem Industri- og Justitsministeriet. De vil se, at denne
argumentation i meget høj grad er politisk, men når man laver love, er
politik jo også en ganske betydelig realitet.

Herefter vil jeg tage et mere specielt spørgsmål op i tilknytning til, hvad
professor Nørgaard sagde om, hvad bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af
arbejdstagerne, skal være med til at beslutte. Professor Nørgaard nævnte, at
der kan opstå afgrænsningsproblemer, hvis bestyrelsesmedlemmerne ikke
skal deltage i alle spørgsmål, fordi de er valgt af arbejdstagerne. Han
nævnte, at i aktieselskaber deltager bestyrelsesmedlemmerne i afgørelsen af
alle spørgsmål, uanset hvem der har valgt dem. Det problem blev også
overvejet, før vi i 1973 foreslog de nuværende medbestemmelsesregler i
Danmark. I vort nærmeste forbillede, nemlig Tyskland, er der som hos os
medbestemmelse i større aktieselskaber, og medbestemmelsen omfatter alle
sager. Men der er i Tyskland en undtagelse for selskaber med ideelt, politisk
og lignende formål, der helt fritages for medbestemmelse. Det hører også
med, når man skal drøfte problemet, at vi i aktieselskaber har valgt en alt
eller intet løsning, som ikke nødvendigvis behøver at være sand for alle typer
af juridiske personer.

Professor Isi FOIGHEL, Danmark:

Det er blevet klart under diskussionerne i gruppemøderne, at argumenterne
for en lovgivning er politiske. Det er på den ene side indlysende, at jurister
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ikke lever i noget vacuum, og skal man tage stilling til en juridisk teknik i
forbindelse med en ny lov, skal man naturligvis også tage hensyn til det
samfund, man lever i, og de kræfter, det er i det samfund. En gennemførelse
af denne tanke kan imidlertid meget vel bevirke, at man kommer til et
resultat, der er uønsket. Dette står i forbindelse med den lovgivningsteknik,
der bruges i hvert fald i Danmark.

En minister far en god idé om, at der skal laves en lov. Dette kan være
motiveret af dybtgående overvejelser, hvad det måste næsten altid er. Han
nedsætter derefter en kommission af eksperter, vælger en formand — prak-
tisk taget altid en dygtig formand — og formanden vil gerne komme med et
resultat, som ministeren accepterer, og som engang kan blive lov i det
pågældende land. Og så sidder disse eksperter og skal give nogle tekniske
løsninger. Under overvejelserne dukker følgende spørgsmål op: Hvad er
bærende i denne sag? Hvad er de politiske ønskemål? Man konstaterer
herefter exempelvis, at det er en tendens i tiden, at alting registreres, at der
skal være åbenhed om det, der sker i samfundet. Hvorfor der skal være
denne åbenhed — gennemsigtighed — det diskuterer man ikke så meget,
men det er tidens politiske tendens, og inden man har set sig om så bliver
man i udvalget påvirket af disse forhold og skriver betænkningen på dette
grundlag. Udvalget fortolker altså selv de politiske bæremål, som man
skønner er ønskemålet hos ministeren.

Ministeren har herefter en relativt nem opgave. Han kan nu møde frem i
parlamentet og sige: Denne gruppe af eksperter har udarbejdet et lovforslag,
som jeg gerne vil slutte mig til, fordi det er eksperterne, der har talt. I
virkeligheden har eksperterne siddet og forsøgt at analysere som et lille
folketing, hvad der egentligt er bærekraftigt, og hvad der kan vedtages af
lovgivningsmagten.

Jeg taler naturligvis ikke om det konkrete udvalg, vi drøfter i dag, men jeg
vil gerne pege på denne tendens i lovgivningsarbejdet. Diskussionen i dag
har jo givet anledning til det spørgsmål, om det er vor opgave, når vi som
jurister har den tekniske og juridiske baggrund, at sidde og forudskikke,
hvad der er den politiske stemning i vort land. Vi kan derved komme til at
virke som en katalysator for nogle tanker, der muligvis er udtryk for en
politisk stemning, men som ikke nødvendigvis er det rigtige eller det mest
praktiske.

Jeg synes nog, det er tanker, som det er rimeligt bare at overveje.

15-23-636
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Landsretssagfører E. POLACK, Danmark:

Jeg tager ordet, da der nu ikke var flere på dette tidspunkt, selvom jeg synes,
professor Foighel i og for sig har sagt det, der for mig er kernen.

Lad mig så komme med lidt letbenede supplerende bemærkninger.
Den, der kender til den danske erhvervslovgivning, jeg tænker ikke her

alene på selskabslovgivningen, men også på skattelovgivningen, ved, at det,
der ligger bagved, i virkeligheden ikke er regulering, men det at skabe
opgaver for advokater og revisorer. Efter det, jeg har læst her, og som jeg har
hørt om tilsynet, dette nye institut, som skal oprettes, ja hvis det skal være
andet end en papirtiger, så vil i virkeligheden det reale formål bag det være
at afskaffe akademikerarbejdsløsheden.

For lad os prøve at se. Hvad skal et sådant tilsyn lave? Det skal samle
oplysninger, man skal have regnskaber ind, og jeg kan gå så vidt at sige, at i
en erhvervsdrivende fond kan det være rimeligt, at deres resultater og en
årsberetning også kommer frem. Men hvad kan et tilsyn så lave derud over?
Vi har i Danmark, det har vi også i de andre nordiske lande, et aktiesel-
skabs-register. Det kigger efter, om regnskaberne kommer ind, og det
rykker, der er en vis procedure, man kan få bøder, hvor skaden er sket, når
de omsider vågner op.

Hvis et tilsyn skal være noget mere effektivt, så må det have en mulighed
for at gribe ind, og der kunne jeg godt tænke mig til vejledning eller til skræk
og advarsel, det er en temperamentssag, at høre lidt om, hvordan det
egentlig skulle fungere. Skulle dette tilsyn kunne give direktiver til, hvordan
en erhvervsdrivende fond skal administrere sin forretning? I vores gruppe
blev det danske skibsværftfond B & W nævnt, og jeg tillod mig da at nævne
som eksempel, at hvis styrelsen dér satsede på nybygninger, og det så viste
sig, at markedet for nybygninger skiftede, det blev dårligt, skal tilsynet så
kunne komme og sige, jamen nu skal i gå over til at lave reparationsar-
bejder, for ellers går hele kapitalen tabt, eller hvordan?

Altså dette tilsyn — vi har nok af den slags omsvøb. Det kan være praktisk
med registrering om ikke andet så — og det ved jeg som gammel praktiker —
hvis man skal legitimere med hensyn til tinglysning, eller hvorledes en sådan
fond tegnes.

Det kan være rimeligt, at man sender regnskaber ind, det kan måske også
være rimeligt, hvis det er erhvervsdrivende, netop for at man ikke skal bruge
det til at omgå koncern-redegørelsesreglerne i aktieselskaber, da at man
også har medarbejderrepræsentanter der. Men det skal ikke være dette
altfavnende, som det blev sagt, at man i Danmark kan slutte fra aktie i
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selskabslovgivningen, hvor medarbejderne kan tale med om alt, at de så
også skal være med i alle beslutninger. Det, der må parallelliseres — der er
jeg enig med Hjorth Hansen i, at der er grænse for, hvor langt man kan
parallellisere, der kommer et sted, hvor man må slutte modsætningsvis —
det er, når man skal bestemme over overskuddet. Medarbejderne i et
aktieselskab, de bestemmer ikke over overskuddet. Det gør aktionærerne.
Der er ingen aktionærer i en fond, den er selvejende. Men det er derfor — og
derfor er jeg så glad for professor Hesslers indledning — det er derfor, at
stifteren har sat folk ind, som han har tillid til, og han har foreskrevet en
procedure om, hvorledes der skal disponeres fremover. Det er ikke et medar-
bejderanliggende, og jeg tror, at de fleste stiftere ville rotere i deres grav hvis
man gav medarbejderne medbestemmelsesret på dette punkt. Selvom det
nok ikke bliver afgørende — tror jeg nok, der bliver grænser for, hvor mange
fonde og stiftelser, der bliver lavet fremover. Altså, det var meget rart at fa at
vide: Dette tilsyn, hvordan skal det egentlig virke? Jeg har forstået, der skal
betales noget for at fa det til at virke. Skal det være en årlig afgift af
overskuddet eller hvad? Jeg ved ikke, om vi kunne fa lidt supplerende
oplysninger om det.

Direktør FLEMMING HJORTH HANSEN, Danmark:

Jeg vil hænge mig først i Boye Jacobsens første sætning, at dengang vi fik
aktieselskabsloven i 1973, var det første skridt på vejen til en totalregulering.
Jeg tror ikke, at dette udtryk nogensinde er kommet frem under behandlin-
gen i det panel og lignende, jeg har arbejdet med. Ej heller har jeg hørt det i
referaterne fra Folketinget, men det er altså den politiske strømning, som
Boye Jacobsen udleder af det, så langt i overensstemmelse med professor
Foighel. — Det er en farlig tankegang, navnlig totalregulering.

En anden ting, som jeg godt ville nævne, er, at alle vi jurister kender
begrebet analogi og er så frygtelig glade for at anvende det. Engang imellem
bør vi også tænke på, at der er noget, der hedder modsætningsslutninger,
endda modsætningsslutninger in contrario. En af disse ting, jeg tror, man
har glemt, når man har diskuteret spørgsmålet om for eksempel medarbej-
derrepræsentation i forbindelse med fonde, er efter min opfattelse, hvilket
formål skal medarbejderrepræsentationen have her? Da støtter man efter
min opfattelse ganske uden at tænke dybere i det analogt fra de regler, vi har
fået om aktieselskaber og anpartsselskaber og tilsvarende i de andre nordis-
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ke lande. Dermed vil jeg gerne stille spørgsmålet, undskyld at jeg har gjort
det allerede i gruppen: Hvad skal disse medarbejderrepræsentanter foretage
sig i erhvervsdrivende fonde, som vi kender dem i Danmark, hvor det er
holding-fonde, hvis hovedformål i relation til erhvervsvirksomheden — jeg
tror endda det eneste formål — er at vælge den bestyrelse, som skal drive
erhvervsvirksomheden? I så fald kommer medarbejderrepræsentanterne til
at beskæftige sig med én ting og kun én ting, som de aldrig har beskæftiget
sig med ved den medarbejderrepræsentation, vi kender i aktieselskaber og
anpartsselskaber i dag, og derfor forekommer det mig, at dette burde man
undersøge ret dybtgående, hvorvidt er nogle problemer derud over. Ellers
bliver resultatet det, som vi har været nervøse for med hensyn til spørgsmå-
let om koncernrepræsentationen i Danmark, og som nu er gennemført. Vil
det til syvende og sidst blive noget, hvor man tror, man far en indflytelse,
man ikke far, og man tror, man skal beskæftige sig med nogle interessante
emner, som foregår i denne top, men som faktisk ikke foregår, og som man
slet ikke er beredt på at skulle tale om; man får dette ene at skulle vælge
bestyrelsesmedlemmer én gang om året eller måske sjældnere, og så tror jeg,
der bliver sået noget mistillid imellem medarbejderrepræsentanterne og
dem, der sidder i styrelsen, og derved kommer man ud i en situation, som er
farlig, og som er uhensigtsmæssig, både ud fra et samfundssynspunkt og ud
fra et erhvervssynspunkt.

Professor JAN HELLNER, Sverige:

Det är viktigt att göra en skillnad mellan de ideella stiftelser som är kapital-
förvaltande och delar ut avkastningen av kapitalet till ideella ändamål, och
de rörelsedrivande stiftelserna.

Beträffande de första, de ideella stiftelserna passar vad Henrik Hessler
sade bra. En stiftare vill ge kapital för ett speciellt ändamål, och man skall
tillgodose hans intressen. Dessa stiftelser behöver säkerligen en tillsyn av-
särskilt slag. Vi har redan en tillsyn i Sverige, men som vi har hört är den
ineffektiv och behöver förändras. De rörelsedrivande stiftelserna har ofta
tillkommit för helt andra ändamål, ofta är skälet att aktiebolagsformen inte
passar för verksamheten. Stiftelserna är rörelsedrivande, de har anställda,
och det kan bli tal om medbestämmande. De bör inte vara utsatta för en
tillsyn som skulle ge sig in på de affärsmässiga besluten. Den omständighe-
ten att tillsyn passar för de ideella stiftelserna kan inte vara någon motive-
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ring för att införa den för de andra.
A andra sidan bör man inte tro att en tillsyn kan vara något substitut för

de krav på kapitalbildning och säkerhet för kapitalet som finns i aktiebolag.
Jag ser tyvärr inte Knut Rodhe här. Han brukar säga att även små företag
behöver stränga regler för kapitalbildning, därför att också de kan utgöra
risker för sina borgenärer. Ett företag som inte bygger på personligt ansvar
måste ha en ordentlig kapitalbasis. Det tror jag fortfarande är ett axiom.
Kraven på kapitalbildning kan inte ersättas med tillsyn.

Advokat, dr. jur. JØRGEN HANSEN, Danmark:

Jeg vil godt slutte mig til de talere, der har fremført kritik af det oplæg, som
vi sidder med under dette møde. Det oplæg, som ligger bag hele vores
diskussion.

Det forekommer mig at være uhensigtsmæssigt, at vi her skal til at
diskutere en række, kan vi godt sige, tekniske spørgsmål omkring en lovgiv-
ning, som man forudsætter skal gennemføres, uden at der er tilvejebragt
noget, der ligner en bare god sandsynliggørelse af nødvendigheden for at
gennemføre en sådan lovgivning. Spørgsmålet, hvis jeg ser på danske for-
hold omkring stiftelser og fonde, har, så vidt jeg kan vurdere det, og med det
kendskab jeg selv har til det gennem efterhånden mange års praksis som
advokat i København, været et område, hvor vi ikke har konstateret mis-
brug i en sådan grad, at tilfælde af misbrug er kommet frem til en almen
overflade. Jeg kender ikke noget tilfælde, hvor disse fonds, der er admini-
streret, er blevet misbrugt. Der burde derfor efter min opfattelse foreligge en
eller anden dokumentation for misbrug, hvis det er en misbrugstankegang,
der skal ligge bag en lovgivning på nuværende tidspunkt. Det principielle
spørgsmål, synes jeg, må være spørgsmålet om man vil acceptere, at private
mennesker administrerer disse fonde, eller om man i realiteten ønsker, at
administrationen i større eller mindre grad er lagt over til offentlig myn-
dighed. Det er et helt principielt spørgsmål, om der fremover skal være
fonde, der skal være privatretligt styret, eller om fondsbestyrelser fremover
skal lægges ind under den almindelige forvaltningsret. Det kan der sikkert
siges meget om, men jeg synes, at man bør tilvejebringe en eller anden
dokumentation for, at det er rigtigt at lægge fonde ind under en offentligret-
lig styring, når vi er inden for et område, som i hvert tilfælde tilsyneladende
har fungeret aldels glimrende i masser af år uden nogen form for lovgivning.
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Et andet spørgsmål er selvfølgelig et skattemæssigt spørgsmål, der lyder:
— Skal fondsindtægter beskattes, eller skal de ikke beskattes? Det er et stort
og meget væsentligt spørgsmål, idet man jo må gøre sig klart, at i det omfang
man beskatter fonde, så svækker man fondenes muligheder for at opfylde
deres formål i økonomisk henseende. Det er et spørgsmål om holdning, om
man kan tro på, at de midler, der på den måde bliver overført til samfundet
vil blive anvendt til at løse de opgaver via samfundsøkonomien, som man
fratager fondene mulighed for at løse ved simpelt hen at trække penge ud af
fonden til betaling af skat. Og på dette punkt synes jeg i høj grad, at jeg
mangler en eller anden form for begrundelse eller dokumentation for, at vi er
i en situation, hvor det ud fra fondstanker er rigtigt at gennemføre en
beskatning af fonde.

Endelig synes jeg, at man savner en begrundelse for, hvordan den lov-
givning, som man overvejer, og som ligger i oplægget, forholder sig til
stifterens holdning eller intention. Er en lovgivning begrundet i et ønske om
at beskytte stifteren, at beskytte stifterens formål, at sikre, at stifterens
intentioner realiseres? Eller er en lovgivning begrundet på trods heraf, og
hvordan kommer så det, man gerne vil gennemføre til at spille sammen med
det, der egentlig var det stifteren gerne ville.

Havde man lavet en sådan gennemgang og foretaget den analyse og
beskrivelse, så tror jeg nok, at en række af de spørgsmål, som bliver disku-
teret og bliver trukket frem som centrale spørgsmål, egentlig havde fundet
deres løsning som en konsekvens af det, man siger man ønsker med en
lovgivning.

Det medarbejderspørgsmål, som nu er gjort til et meget centralt spørgs-
mål i diskussionen, forstår jeg ikke rigtigt. Jeg har meget, meget svært ved at
se begrundelsen for en medarbejderindflydelse i en fond, der ikke er er-
hvervsdrivende i den forstand, at den er den umiddelbare ramme om er-
hvervsvirksomheden. Hvis fonden derimod er, hvad vi kan kalde for hol-
ding-fond, hvor fonden administrerer en kapital, en aktiekapital eller en
anpartskapital i en virksomhed, som iøvrigt opfylder reglerne, så har jeg
ligeledes svært ved at se begrundelsen for en medarbejderrepræsentation.
Tværtimod tror jeg, at medarbejderrepræsentation i disse fonde vil være
direkte skadelig. Det er min erfaring,, at når medarbejdere skal tage stilling
til det, man kalder for medarbejderproblemer i selskabsledelsen, så er det
spørgsmålet om at få tilvejebragt så og så mange personalegoder som muligt
bl.a. for at sikre vedkommende medarbejderrepræsentant valg næste gang.
Hvis derimod fondens formål, er at den skal virke for trivsel for en medarbej-
derkreds i en virksomhed, så vil det være ganske naturligt i fundatsen at
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bestemme, at medarbejderne skal med, for at man kan tage stilling til, om
fondsmidlerne skal benyttes til anskaffelsen af sommerhuse, som medarbej-
derne kan bruge, eller en båd, som de kan sejle med i Middelhavet, når de
holder ferie fra virksomheden. Det ligger helt naturligt i selve fondens
formål. Jeg ser ikke nogen begrundelse for en tvingende regel der siger, at
der skal være medarbejderrepræsentanter i fondbestyrelser, hvor disse fonde
er — lad os kalde det for — holding-fonde.

Afdelingschef NIELS PONTOPPIDAN, Danmark:

Jeg synes, at det er nogle yderst interessante problemstillinger som de
tidligere diskussionsdeltagere, startende med Foighel, har bragt frem. Man
må måske undskylde over for vore nordiske kolleger, at diskussionen er
blevet lidt for meget dansk. Jeg ved til gengæld ikke, om de problemstil-
linger, man her har draget frem, har nogen synderlig interesse i Norge,
Sverige og Finland, hvor man jo altså i Norge allerede har en lovgivning og i
Sverige i hvert fald har haft en tilsynslov omend den kun har omfattet en
mindre del af stifteiserne. Men jeg synes dog alligevel også, at det har en vis
principiel interesse at diskutere det, som vel i første omgang Foighel opka-
stede som et spørgsmål: Hvad skal juristerne medvirke til, og hvad skal de
ikke medvirke til?

Forholdet er altså det, at regeringen har nedsat et udvalg, der skal
overveje behovet for en fondslovgivning, og som Foighel sagde, er dette
udvalg sammensat nogenlunde, som man plejer, af en passende blanding af
embedsmænd og eksperter og interesserepræsentanter fra erhvervslivet. Så
kan man jo naturligtvis spørge sig: Er det så rimeligt og fornuftigt, at
juristen indlader sig på at spille med, og det bliver næsten fremstillet, som
om man lokker eksperterne til at komme til et eller andet resultat, som han
mere eller mindre far trukket ned over hovedet, og så kan ministeren gå i
Folketinget med det og præsentere det som den rigtige løsning. Sådan tror
jeg nu ikke, det kommer til at gå i Danmark, så skulle jeg kende medlem-
merne af mit udvalg meget dårligt. Jeg tror, at disse forskellige synspunkter,
som kan rejses i denne forbindelse, vil komme frem i udvalget og vil blive
lagt frem til diskussion.

Når man nu spørger, hvorfor skal vi have en fondslovgivning, er det fordi
man mener at have påvist misbrug, er det ikke overdrevent regereri osv.
osv.? Så synes jeg for mit eget vedkommende at det er naturligt at tage sit
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udgangspunkt i den kendsgerning — som jeg ikke tror nogen bestrider — at i
de sidste 10—20 år er endog, meget store formueværdier i Danmark blevet
kanaliseret over i fonde af den ene eller anden grund. Det kan naturligvis
være, at velgørenhed i Danmark har taget et sådant opsving, at man må
glæde sig over al den altruisme. Der kan måske også af og til ligge andre
motiver bag den fondsdannelse, vi har set i Danmark. Vi har ikke i det
danske udvalg været i stand til at danne os et nogenlunde sikkert skøn over
omfanget af de kapitalværdier, som forvaltes af fonde, men skønner vel ikke
meget forkert, når man nævner milliardbeløb, måske endog trecifrede beløb.

Mig forekommer det, at det i sig selv er tilstrækkelig begrundelse for, at
man må igangsætte overvejelser. Det er vel ikke i det lange løb rimeligt at
forvente, at staten, samfundsmagten, skal acceptere, at et område, der
forvalter så store værdier, forbliver totalt uigennemsigtigt og totalt uregu-
leret. Jeg tror, det må være udgangspunktet, og et væsentligt formål med
den lovgivning, som formentlig kommer, vil være at skaffe os overblik over
området, hvor store værdier det drejer sig om, og nogenlunde hvordan disse
fonde er indrettede. Det forekommer mig at være et helt legitimt grundlag
for både udvalgsarbejde og senere politisk diskussion. For mig er dette med
misbrug altså ikke den hovedsagelige anledning til, at man tager emnet op.

En anden hovedgrund er naturligvis den allerede af Boye Jacobsen frem-
hævede sammenhæng med den øvrige selskabslovgivning. Også der må jeg
erkende, at argumentationen forekommer relativt overbevisende for mig.

Noget helt andet er så, hvordan denne lovgivning i øvrigt skal se ud, og
det er vi jo langt fra nået til vejs ende med i den danske komité. Vi har ikke
haft diskussioner herom i selve komiteen og det er ikke utænkeligt, at der vil
vandene i betydeligt omfang skilles. Jeg synes, det var meget relevant, det
som professor Hellner, men også andre var inde på, at der gør sig nok en
meget betydelig forskel gældende mellem de forskellige typer af fonde. Det er
et meget bredt område. Vi kender alle sammen de små 50.000 kroners fonde,
som støtter fattige enker osv. — det er den ene ende af spektret, hvor behovet
for, interessen i en samfundsmæssig regulering vel er beskeden, og så de
meget store erhvervsdrivende fonde. Jeg tror, at det er helt rigtigt, at denne
sondring mellem erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde bliver
vigtig at fastholde. Også fordi tilsynets rolle og indgrebsmuligheder vel
netop bliver sat på spidsen i relation til de erhvervsdrivende fonde. Der
bliver det unægtelig en diskussion, om tilsynet, som Polack var inde på, skal
til at godkende, om B&W skal omlægge produktionen fra nybygninger til
reparationsarbejder eller lignende. Jeg ved ikke, hvor langt man skal gå.
Min personlige opfattelse er nok den, at noget sådant i hvert fald til en
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begyndelse vil være at overspille de opgaver, man med rimelighed kan og
bør lægge på offentlige myndigheder. Man må jo ikke være blind for, at også
set fra det offentliges side er et tilsyn et tveægget sværd, for jo mere tilsyn, jo
mere medansvar, og så er det spørgsmålet, om man har noget at have det
ansvar i, og der skal man nok tænke sig ret betydeligt om, før man i hvert
fald som en begyndelse fastlægger tilsynets beføjelser.

For mig, ud over selve det at få registreret tingene, bliver publiciteten,
offentligheden, om fondene en meget væsentlig side. Og igen her har jeg
meget vanskeligt ved at se argumentationen imod en rimelig offentlighed
omkring fondens virksomhed. Jeg skal naturligvis ikke foregribe eller forsøge
at påvirke stillingtagen til de forskellige indlæg, vi har hørt her i dag, som
har sagt, at juristerne spiller med til nar og grin, men jeg tror på den anden
side, at det ville være lidet frugtbart, om man fra vide kredse af erhvervsju-
rister indtog det totalt negative standpunkt, at enhver form for regulering af
fondenes virksomhed er overflødig og skadelig. Jeg tror, at man meget let i
så fald risikerer at spille sig nogle kort afhænde og nogle indflydelsesmulig-
heder, som man ellers ville have. Jeg ville i hvert fald personlig nok mene, at
en afvisning af en hvilken som helst form for lovgivningsinitiativ med
henvisning til, at der ikke er dokumenteret noget behov, at det er overflø-
digt, ville være en noget, jeg havde nær sagt, farlig vej at betræde også for
dem, som stiller sig skeptisk over for omfanget af det tilsyn og de indgrebs-
muligheder, som i sidste instans skal blive resultatet af en lovgivning.

Byråsjef GUDMUND KNUDSEN, Norge:

Det har fra ganske mange hold her vært et ganske kraftig angrep på
lovgivende vedtak når det gjelder stiftelser, og særlig har kritikken da gått på
at her er det neste område som formynderstaten — som vi snakker om i
Norge — nå kaster seg over og ellers går inn for en offentlig regulering for
reguleringens egen skyld. Jeg må si at når det gjelder den norske lovgiv-
ningen vi har fatt om stiftelser, så kan jeg ikke se at denne beskrivelsen på
noen måte passer med den loven vi har fått i Norge. Den norske loven kan en
si bærer veldig liten preg av og den tanken som ligger bak den norske loven
bærer bittelite preg av noen slags offentlig regulering utifrå sine regulerings-
lovgivningsmessige hensyn. Tankegangen er først og fremst for det første å
gi en organisasjonsmessig lov, altså en lov som beskriver organisasjon
skreddersydd nettopp for å ivareta det som er poenget med stiteisen, nettopp
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å sørge for at overskuddet av den avsatte kapital går til det formål som
stifteren har fastsatt. Det er dette som er hovedpoenget med stiftelsesloven.

Jeg vil at overskuddet går til det formål som stifteren har bestemt og ikke
til at styremedlemmer og administrerende direktør skaffer seg billig lån fra
overskuddet. Hvis en ser på den offentlige regulering en har i den norske
stiftelsesloven, så trenger en med dette her først og fremst å sørge for å gi en
garanti for at formålet blir fremmet. Det er jo helt tydelig når en ser at den
største offentlige kontrollen det gjelder de såkalte offentlige stifteisene, og det
er en helt frivillig sak å fa en stiftelse under offentlig kontroll og de fleste
stiftelser kommer under offentlig kontroll nettopp etter ønske fra den som
opprettet stiftelsen. Vi har sett de offentlig kontroller har et tilbud fra det
offentliges side som stifteren kan ta i mot hvis han ønsker. Det er ikke en
tvangstrøye som det offentlige putter nedover stifteren mot stifterens ønske.
Når det aller sist gjelder reguleringen vi har fatt for næringsdrivende stif-
telser, så vil jeg bare peke på det som også professor Hellner trakk helt riktig
fram, at det som ju særlig karakteriserer disse det er at her har vi et foretak
med begrenset ansvar og på samme måte som når det gjelder aksjelovgiv-
ningen reiser dette er behov for å verne først og fremst kreditorenes in-
teresser. Det sier seg selv da at foretakets ledelse må gjøre visse begrens-
ninger i adgangen til å kunne disponere foretakets midler på bekostning av
kreditorene. Og i dag så er det vel ingen som vi si at aksjelovgivningen til
vern for kreditorene er overfløding. Og like lite kan vi vel si at det er
overflødig at vi i stiftelseloven har fatt regler som verner stiftelseskredi-
torenes interesser.

Generalsekretær, advokat POUL ØSTERGAARD, Danmark:

Først en lidt spøgefuld bemærkning. Jeg har tænkt mig, at Advokatsamfun-
det burde tildele Fondsudvalget en hæderspris for den mængde arbejde, de
skaber for advokater og revisorer, og jeg ser altså frem til, at hvis vi far en
ordning, som indfører en registrering af stiftelser og en beskatning til en vis
grad af stiftelser, så vil advokater få mange opgaver med hensyn til at få
etableret foreninger med almennyttige formål og med det formål at opsamle
kapitaler, som kan bruges til disse formål, og jeg tror, jeg tør sige, at den
politiske interesse for at gribe ind og registrere og indføre beskatning på
dette område måske ikke vil være helt så udtalt som med de private fonde,
der har været fremme i diskussionen. Jeg vil lige ud sige, at interessen for at
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registrere og beskatte fagforeningernes og arbejdsgiverforeningernes mil-
liardkapitaler i forskellige fonde jo måske ikke er helt den samme, men der
vil komme nogle uligheder i lovgivningen. Mit spørgsmål til Boye Jacobsen,
som nævnte Fondsudvalget som et led i en total regulering af selskabsretten,
er da det enkle: Kan vi efter Fondsudvalgets afslutning forvente et udvalg
om foreninger?

Konsulent CHRISTEN BOYE JACOBSEN, Danmark:

Omgåelse og afgrænsningsproblemer opstår vel ved enhver lov. I dag virker
vor aktieselskabslov nogenlunde sikkert og godt; vi ved stort set, hvad et
aktieselskab er, og hvornår der ikke foreligger et aktieselskab. Men går vi 60
år tilbage, da man indkørte vor første aktieselskabslov af 1917, var det er
hav af afgrænsningsproblemer over for netop foreninger og lignende.

Vi har i både aktieselskabslovens og anpartsselskabslovens § 1 en min-
delse om, at der er foreteelser, der kommer meget nær på aktieselskabsloven,
men som ikke er aktieselskaber; til forskel f.eks. fra Norge er de lovlige
"andre foreninger", medens de i Norge er ulovlige aktieselskaber.

Jeg tror, at en kommende fondslovgivning lige så lidt vil definere en fond,
som aktieselskabsloven har forsøgt at definere et aktieselskab. Det er ikke
dansk tradition at søge en begrebsmæssig afgrænsning af et selskab i lov-
tekster. Vi far så det spørgsmål, om man da kunne risikere, at fondsvirk-
somhed drives i form af en forening af en eller anden art. Jeg er ikke klar
over, hvad det er for en foreningstype, generalsekretær Østergård har for
øje. Men hvis han tænker på en forening, som nærmer sig en kooperativ
forening, så kan jeg besvare Østergårds spørgsmål med et ja. Det er den
nuværende regerings erklærede ønske, at andelsselskaber skal underkastes
en lovmæssig regulering. Og skulle det vise sig, at snedige advokater rigeligt
er deres penge værd ved derefter at opfinde en ny form for forening med
begrænset ansvar, ja så vil der selvfølgelig komme et politisk krav om, at
også disse foreninger bliver underkastet en lovmæssig regulering.

Således vil vi drive dem, der ikke kan lide lovene og dagens klare lys, som
følger med lovenes registreringssystem, længere og længere op i et hjørne.
Her vil jeg også gentage, hvad Gudmund Knudsen sagde for et øjeblik
siden, da vi talte om registrering og tilsyn, at der er jo også en del kreditor-
beskyttelse i aktieselskabsloven. Den kommer selvfølgelig også ind i den
øvrige selskabslovgivning, og det holder vi for et gode.
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Landsretssagfører KRISTIAN MOGENSEN, Danmark:

Når man kommer fra Danmark og i nogle år har hørt på og til dels deltaget i
den overophedede politiske og temmelig følelsesbetonede diskussion om
fonde, så er det jo prægtigt at komme her til Stockholm til nordisk jurist-
møde og høre en diskussion i en rolig og kølig og velovervejet atmosfære
blandt sagkyndige. Jeg kan præsentere mig som et af de gidsler, som
professor Foighel skildrede, og som man har sat ind i det danske regerings-
udvalg fra det private erhvervsliv i håb om at narre os med til, at vi nok
skriver under på en betænkning, som kan få en dansk fondslovgivning
gennemført — nu far vi se, men vi arbejder da i hvert fald i udvalget.

Et par af de ting, som er blevet sagt her i debatten, synes jeg har været af
meget stor værdi at fa trukket frem. Det er utvivlsomt rigtigt, at man i en
årrække i Danmark har glemt stifteren totalt. Det var justitieråd Hessler,
der fremdrog denne vigtige ting, men det er for øvrigt utilstrækkeligt at sige,
at man har glemt ham; man har i vidt omfang klandret ham og betragtet
ham som et særlig sort får, der havde fundet en udspekuleret måde at bringe
sine penge i sikkerhed på til fordel for sig og sin familie.

Nu taler jeg slet ikke om juristers diskussion og slet ikke om, hvad der
foregår i udvalg, men jeg taler om en politisk strømning, der opstod i en
fjernsynsudsendelse om en lille, men meget støjende minoritet, som vi har i
Danmark, som fik en hel del mennesker til at tro på, at der foregik en række
misbrug omkring fonde. Og det er nok en politisk realitet, vi må regne med,
at der blev skabt en stemning, bygget på mistillid til fonde og deres stiftere.
Og da glemte man, at det oprindelige udgangspunkt var, at stifteren ydede
en gave til en fond og bragte et offer, og det er sådan set værd at holde sig for
øje, at ingen fond skabes, uden at der er bragt et offer, for der kan ikke
skabes efter danske regler og ikke efter noget lands regler en fond, uden at
nogen har givet afkald på noget. Det er det fundamentale, at stifteren giver
afkald på en formue og lægger den ind i en fond. Og der skal man vel nok se
den danske retstilstand historisk i det lys, at det er noget, man i århundreder
har betragtet som en udmærket ting, at der var stiftere, som ville tilgodese
bestemte formål og lægge deres kapitaler eller dele af deres kapitaler ind i
fonde.

Hvis man skal prøve at se på, hvad bevæggrundene har været for de
fonde, som præger billedet i Danmark, så må jeg for det første sige, at jeg
tror ikke på, at det specielt er i de sidste 10—20 år, at der er kanaliseret
særlig mange midler over i fonde. Jeg tror, at det er over et betydelig længere
åremål, og jeg kan nævne endda ved navn en række fonde, som er mere end
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både 10 og 20 år gamle, og som er meget, meget store, så det er ikke noget,
der bare sådan er opstået her på det sidste. De bevæggrunde, der far folk til
at lave stiftelser, nu tænker jeg på dem, der for en stor del dominerer billedet
i Danmark, dem, der ejer aktier i erhvervsvirksomheder, har nok været, at
mange stiftere har ment derved at lave stabilitet omkring en virksomhed,
som de ikke ønskede skulle falde i arv til deres arvinger, som enten ikke var
interesserede, eller som ikke kunne forventes i generationer at være i stand
til at videreføre virksomheden. Og at stifteren heller ikke har ønsket, at
resultatet skulle blive, at denne virksomhed bare blev solgt af hans dødsbo,
er en naturlig trang for folk, der har skabt noget, at ønske, at det skal bestå,
og den kombineres jo også undertiden med lyst til at sætte sig et mindes-
mærke. Det tror jeg såmænd er en bevæggrund, der i mange tilfælde har
bevirket oprettelsen af en fond. Så har der også været — det er da utvivlsomt
— en medvirkende grund i de gunstige danske skatteregler, som har været
gældende indtil nu og er gældende nu for fonde, det er helt klart. Men det
har indtil for fa år siden ikke været betragtet som misbrug, men betragtet fra
den naturlige synsvinkel, at en når en formue var givet bort til en selvejende
institution, så der ikke længere var noget skattesubjekt, som ejede denne
kapital og oppebar indtægterne af den, så skulle den heller ikke falde ind
almindelige skatteregler. Alt det er nu i de senere år blevet genstand for den
før skildrede debat. Og jeg vil melde mig som en af dem, der tror, at det ikke
bare er nødvendigt, men også hensigtsmæssigt, at der kommer en lovgivning
om fonde. Og jeg vil godt karakterisere min opfattelse ved igen at henvise til
justitieråd Hessler, der kom med den udtalelse, at det var måske af betyd-
ning, at man ikke bare fik begrænset misbrug, men fik aflivet mistanken om
misbrug. Jeg tror såmænd ikke, der er særlig nødvendigt at skride ind mod
en lang række misbrug, for jeg kender dem ikke. Den tanke, at fonde er noget
højst mystisk, hvor der foregår en lang række misbrug, den er mig ganske
fjern, og jeg har dog beskæftiget mig med fonde i 30 år og beskæftiget mig
ganske aktivt med en del af dem, både større og små. Men jeg vil ikke nægte,
at det var en fordel at slippe af med alle de beskyldninger om, hvad der
foregår i fonde, og jeg tror, at det såmænd kunne være meget sundt, at der
kom lidt overblik over, hvad der ligger i fonde, og at der kom en vis
offentlighed omkring dem. Så en registreringsordning og en offentligheds-
ordning tror jeg kun vil bevirke, at i Danmark opdager offentligheden, at det
hele er såmænd ikke så mystisk, og der foregår ikke alle de misbrug, som
man har påstået fra den lille, men støjende minoritets side på politisk hold.

Hvis man får en registrerings- og en offentlighedsordning i rimeligt om-
fang, for eksempel sådan at fonde skal aflægge nogle regnskaber, som i
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samme eller lignende omfang som aktieselskabers regnskaber er offentligt
tilgængelige, så kommer problemerne, hvor langt man så skal gå derud over,
og der er det jo tilsynsproblemet, vi er kommet til at diskutere i Danmark.
Der tror jeg nok, at man løber en stor risiko for at gå for vidt i retning af at
ville indføre et nærgående tilsyn. Der er flere ting, der ville udvikle sig
uheldigt, hvis man troede, at man ved en aktiv tilsynsordning kunne nå
alverdens lyksaligheder. En af de ting, man ville nå til, ville nok være, at
man risikerer et vældigt bureaukrati. Det er man da vist også ved at være
opmærksom på overalt i Danmark, at man skal være forsigtig med, at man
ikke laver en lov, der er så nærgående, at der skal opstå et stort bureaukrati
om en lang række ganske uskadelige og egentlig ganske ligegyldige fonde.

En anden risiko er den, som er påpeget fra anden side her i debatten, at et
tilsyn ville blive rodet ind i en række erhvervsmæssige afgørelser, som skal
og kan træffes af dem, der er egnet dertil, nemlig de pågældende ervhervs-
virksomheders bestyrelser, og ikke offentlige myndigheder — også af den
grund, som vor udvalgs-formand, Pontoppidan, nævnede, at man risikerer
at rode det offentlige ind i en masse kritik, hvor det offentlige ville få
ansvaret for, blive beskyldt for en række ulykker i erhvervslivet.

Jeg har dernæst et par kommentarer om noget af det, der er sendt ud, de
fem punkter, som vi i forvejen har fået sendt som debatemner. Punkt 1
drejer sig om begrænsning af adgangen til at stifte fonde, og der nævnes
blandt andet et eventuelt forbud mod familiefonde. Det har jeg lidt svært
ved at forstå, men i Danmark er der altså faktisk en modstrøm, man har lagt
familiefonde for had. De fleste af dem er såmænd meget uskyldige familiele-
gater, som jeg ikke tror gør nogen særlig skade, tværtimod har de da nok
gjort gavn, for eksempel ved at man fra en arveladers side har kunnet sige,
jamen mine arvinger har forskellige behov, f. eks. sådan noget som uddan-
nelseslegater og støtte til gamle familiemedlemmer, lad os lave et familiele-
gat til det, som regel af begrænset størrelse. Jeg indser ikke, hvorfor man
skulle forbyde det. Jeg indser det forresten heller ikke, når man betænker, at
mange fonde er oprettet med den virkning, at familien er gjort arveløs. Lad
der da så være lidt til familien, uden at det skal give anledning til den store
forargelse.

Beskatning af fonde skal jeg lade være med at gå i enkeltheder med,
allerede af tidsmæssige grunde, men også fordi det danske problem i så
henseende adskiller sig temmelig meget fra de øvrige landes problemer, men
blot vil jeg sige, at jeg håber, at man når til en ordning i Danmark, hvor man
i hvert fald ikke indfører en tredobbelt beskatning ved først at beskatte i
aktieselskaber, derefter beskatte i den fond, der er aktionær, og så beskatte
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hos modtageren, der får en ydelse fra fonden, så bliver der ikke så meget
tilbage.

Til slut om de erhvervsdrivende fonde. Der har man i Danmark lagt sig
fast på den opfattelse, at en fond uden videre selv er erhvervsdrivende, blot
den ejer aktier i en privat virksomhed. Det er en meget vidtgående betragt-
ning, at man uden videre siger, at fordi man har aktier, fordi man er
aktionær, så er man erhvervsdrivende. Det har da hidtil ikke været opfattel-
sen, at personer var erhvervsdrivende, fordi de ejer aktier, og heller ikke at
fonde var det.

Men det gør ikke så meget med den definition, eller rettere, hvor meget
det gør med den definition, kan vi først se, når man får et overblik over, hvad
der bliver konsekvensen af betragtningen. Men jeg for mit vedkommende vil
være meget forbeholden over for at være med til at betegne disse fonde som
egentlig erhvervsdrivende, hvis de så skal falde ind under alle de regler, der
gælder, og som er tilskåret efter egentlige forretningsdrivende foretagender.
Der har været et eksempel fremme her i debatten om medarbejderrepræsen-
tation, og det er jo egentlig en anomali, at man, fordi man har indført
medarbejderrepræsentanter i forretningsdrivende selskabers bestyrelser, at
man så siger, at nu skal de også sidde hos aktionærerne. Det har vel egentlig
ingen fundet på før. Dels er der en række opgaver, som er medarbejderre-
præsentationen fremmed og mindre nærliggende, når det drejer sig om
aktionærfonden, holding-fonden, dels er der også det, at man har hidtil, når
man drøftede spørgsmålet for aktieselskabers vedkommende, sagt: Vi har på
den ene side aktionærerne med så og så megen indflydelse, på den anden
side medarbejderne, de skal have så og så megen indflydelse. Sætter man nu
medarbejderne op i fonden også, så får de jo dobbelt indflydelse, idet det så
er dem, der kommer til at være med til at udpege aktionærernes repræsen-
tanter i det erhvervsdrivende selskab. Så der er nok en ting der, man burde
tænke på.

Ja, til slut må jeg sige, at det kan jo altså gå på den måde i Danmark:
Enten kommer der en lov ud af det, som er rimelig og fornuftig, sådan da i
det store hele, og i hvert fald til at leve med, eller også kommer der en lov ud
af det, som vil få den enkle virkning, at fonde ikke mere bliver dannet i
Danmark, og så kan man jo sige, at det hele er temmelig ligegyldigt, og jeg
har da nogle gange, når man drøftede disse ting, sagt, at vi kunne da vist i og
for sig forkorte diskussionen meget, for hvis man indfører de og de skrappe-
regler, så sig lige så godt først som sidst, at vi afskaffer simpelt hen fonde
eller rent ud forbyder dem fra nu af. Man kan altså risikere at komme til at
lave en lov, der afsig selv forbyder fonde, og det kan man jo håbe på, man
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lader være med, så jeg lever da endnu i håbet om, at der kommer en
fornuftig og rimelig udgang på de drøftelser, der finder sted i Danmark.

Advokat TORBEN VISTISEN, Danmark:

Jeg vil godt her til sidst tale om ikke Roma, så Stockholm midt imod. Det er
spørgsmålet vedrørende medarbejderrepræsentanter. Der er blevet anført
ganske voldsomme argumenter mod en sådan repræsentation samtidig med
at det er blevet sagt, at man ikke kan se, hvilken funktion medarbejderre-
præsentanterne overhovedet skal have i fondene.

Kristian Mogensen var inde på, at stifteren, når han oprettede en fond,
gav afkald på ejendomsretten, og det er selvsagt helt korrekt. Men kan man
også sige, at i det omfang man lægger til grund, at basis for fondsdannelsen
er et afkald fra ejeren, har denne i og for sig heller ikke længere noget krav på
at blive respekteret fuldt und, efter at fonden er dannet. Jeg er enig i, at man
også skal tage hensyn til stifteren, men at man udelukkende skal tage hensyn
til stifteren i den forstand, at han suverænt en gang for alle skal kunne
bestemme alle de regler, som nu en gang skal gælde for, hvordan fonden
styres, og hvordan midlerne anbringes, det mener jeg ikke nødvendigvis
ligger i begrebet en stifter. Vi har på aktieselskabsområdet i adskillige år
haft en ganske indgribende regulering og blandt andet også medarbejderre-
præsentanter. Jeg mener ikke, at man kan tillægge stifteren en sådan eneind-
flydelse. Det er blevet sagt, at medarbejderrepræsentanter i holding-fonde,
det eneste sted, hvor det er aktuelt, er en anomali, fordi aktionæren, holding-
fonden, ikke er erhvervsdrivende. Men det er ikke korrekt, for vi fik i 1980 i
Danmark regler, hvorefter medarbejderne kan vælge repræsentanter i kon-
cern-moderselskaber, hvor moderselskabet (holdingselskabet) også er ak-
tionær og i og for sig indtager en rolle, som er helt prallel med holding-
fondens. Man kan også sige, at i det omfang man vil undtage holding-
fondene fra reglerne om medarbejderrepræsentation og kun indføre denne i
de fonde, der direkte driver erhversvirksomhed, ville vor diskussion vore helt
futil. Der eksisterer jo — det er der almindelig enighed om — stort set ikke
direkte erhvervsdrivende fonde. Jeg mener i øvrigt at det må være i fondstil-
hængenes egen interesse, at man far skabt så lidt mystik som overhovedet
muligt om, hvad der fåregår i fondsbestyrelserne. De, der er her til stede, er
så privilegerede, at de ved, hvad der foregår bag de kulisser, som for
udenforstående fremtræder som et mørkt land. Man kan nok så meget
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bedyre, at der ikke foregår noget, der ikke tåler dagens lys, men jeg tror, at
den mest effektive måde at mane den slags tanker i jorden på er at åbne op
og sige, jamen så kom her. Det er da meget muligt, at medarbejderrepræsen-
tanterne vil blive trætte af at medvirke ved uddelingen af fondens midler,
men det er for så vidt underordnet. Det afgørende er, at man åbner dørene
og giver medarbejderne ret til at medvirke i disse spørgsmål.

Professor JØRGEN NØRGAARD, Danmark:

Henrik Hessler fremdrog hensynet til stifteren og nævnet, at han måtte læse
flere gange i mit skriftlige oplæg, der ved afsnit 4.3 bærer overskriften: Kan
stifteren og ham nærstående være bestyrelsemedlemmer i en selvejende
institution?, før han blev sikker på, at han havde læst rigtigt.

Nu er det altså kun overskriften — og den er måske blevet for provoke-
rende. Det, der diskuteres på det pågældende sted, er, om man bør indføre
den regel, at stifteren og hans nærmeste familie ikke kan udgøre flertallet i
bestyrelsen, og i øvrigt skriver jeg i det nævne afsnit, at selv en regel af denne
karakter kan der anføres mange argumenter imod. Det er helt berettiget, når
Henrik Hessler fremhæver hensynet til stifteren.

Henrik Hessler nævnte også, at medarbejderrepræsentanter i en selv-
ejende institutions bestyrelse kunne være i strid med stifterens vilje — i strid
med, hvad stifteren havde ønsket sig. Det kan nok være rigtigt, men proble-
met var vel nogenlunde det samme, da man indførte regler om medarbejder-
repræsentanter i aktieselskabers bestyrelser. Havde man sendt forslaget
herom til afstemning blandt selskabernes aktionærer, var der næppe blevet
flertal, og det er vel nogenlunde parallelle indgreb i ønsker, vilje og ejen-
domsret, der er tale om i relation til fonde. Jeg siger ikke, at parallellen er
fuldstændig, men der er efter min opfattelse heller ikke de store forskelle.

Jeg er ked af, at jeg synes at have faet formuleret min konklusion på
spørgsmålet om, hvad eventuelle medarbejderrepræsentanter i fondbesty-
relser skal deltage i behandlingen af, lidt uklart. Det var min hensigt at give
udtryk for, at hvis man overfører princippet fra reglerne i aktieselskabslov-
givningen, så må det efter min mening føre til, at medarbejderrepræsentan-
terne skal deltage i beslutninger vedrørende de spørgsmål, som vedrører
erhvervsvirksomheden, men ikke i andre spørgsmål.

Hvad angår problemerne vedrørende medarbejderrepræsentanter i hol-
dingfondes bestyrelser, skal jeg henholde mig til, hvad advokat Vistisen
sagde — at det forekommer at være nærliggende at overføre de regler om
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medarbejderrepræsentation i moderselskabets bestyrelse, som man for
aktieselskabers vedkommende fik indført i Danmark for et år siden.

Afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark:

Jeg vil gerne sige tak til alle, som har deltaget i drøftelserne her, både i
plenum og i grupperne, og det er vist alle deltagere. En særlig tak til dem,
som ville tage besværet med at indlede, og til gruppekonsulenterne.

Jeg synes, at det måske har været den mest interessante observation fra
denne drøftelse, at man på et tidspunkt, hvor man i Norge har gennemført
en lovgivning, og hvor man i Sverige og i Danmark er meget langt på vej
med tanker om en lovgivning, her møder en meget stærk skepsis over for, om
der overhovedet er behov for en lovgivning på det her område. Det kan godt
stemme en til eftertanke. Sammen med, hvad professor Foighel sagde, og
som jo i virkeligheden ligger lidt i forlængelse af det, som Strømholm sagde
den første dag, om, at juristerne lidt for ofte gik i magtens tjeneste og
udarbejdede beslutningsforslag til det, som de troede, politikerne ville have,
kan man med føje se det som et memento til dem, som arbejder med udvalg,
kommissioner og forberedelse af lovændringer og lignende, at de ikke i for
høj grad bør søge at skabe regler om, hvad de tror, politikerne måske kunne
ønske sig. Det kan det vel være sundt for os allesammen at tænke lidt over.

Skal man i øvrigt søge at ridse en konklusion op, synes jeg, at den
overvejende tendens på mødet har været, at der — måske ud fra lidt
forskellige synsvinkler — er tilslutning til en registrering og en vis offent-
lighed omkring det område, som vi trods alt vel er enige om er vokset en del i
de senere år, men at der, hvis man vil gå videre med tilsyn og andre ting, har
været udtrykt en meget, meget stærk skepsis, især fra praktikerside.

Men jeg vil sige tak en gang endnu til alle deltagerne og erklærer hermed
gruppediskussionen om stiftelser og fonds afsluttet.


