Årsmøtesak 4/2021
Forslag om å gjøre Utviklingsfondet til stiftelse
Dato:

24. juni 2021

Ansvarlig:

Styret i Utviklingsfondet

Forberedt av:

Jan Thomas Odegard for styret

Sakstype:

Beslutning

Forslag til vedtak:
1. Styret foreslår for årsmøtet å omdanne Utviklingsfondet til en stiftelse fortrinnsvis innen
utgangen av 2021 gjennom overføring av foreningens aktivitet, eiendeler, rettigheter og
forpliktelser. Styret foreslås gitt i oppdrag av årsmøtet å utarbeide forslag til utkast til
vedtekter og stiftelsesdokument for Stiftelsen Utviklingsfondet og en plan for omdanningen
til stiftelse.
2. Styret foreslår for årsmøtet at foreningen Utviklingsfondet vedtas oppløst i henhold til
vedtektenes § 7 for omdanning til stiftelse.
3. Styret foreslår for årsmøtet at styret velges som et avviklingsstyre etter bestemmelsen i
vedtektenes § 7.
4. Styret som avviklingsstyre gis i oppdrag av årsmøtet å opprette Stiftelsen Utviklingsfondet og
registrere denne i Stiftelsesregisteret.
5. Styret som avviklingsstyre gis i oppdrag av årsmøtet å fremlegge for årsmøtet et forslag til
endelig oppløsning i 2022 i henhold til vedtektenes § 7.
Bakgrunn:
25. august 2020 vedtok Utviklingsfondets årsmøte å be «styret om å igangsette en prosess for å
vurdere og legge fram forslag om mer hensiktsmessige organisasjonsformer for Utviklingsfondet.»
Utgangspunktet for vedtaket var at dagens organisasjonsmodell ikke har fungert etter hensikten, da
de «medlemsberettigede» ikke deltar og utøver sitt eierskap på
årsmøtene, at organisasjonen de facto drives av styret og de ansatte, og kan være sårbar for
manipulasjon. I tillegg til motivet bak å se på hvordan svakheter ved dagens styringsmodell kan
utbedres, har styret også ønsket en vurdering av hvilke alternative organisasjonsmodeller som gir
best forutsetning for kunne å gjennomføre organisasjonsstrategien 2021-2030.
Oppsummering av saken:
Styret vedtok i april 2021 å legge fram forslag for årsmøtet om at Utviklingsfondet legges om til
stiftelse, fordi denne modellen best vil kunne løse styresettutfordringene dagens
organisasjonsmodell har. Dette er de viktigste begrunnelsene:
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Stiftelsesformen vil i all hovedsak ivareta hvordan Utviklingsfondet har fungert gjennom fire tiår,
der styret og de ansatte har drevet og styrt organisasjonen også på årsmøtene.
Organisasjonsdemokratiet som var forutsatt for at dagens modell skulle fungere, har aldri
kommet på plass etter flere forsøk på å få dette til. Stiftelsesformen anses som noe mer rigid enn
forening med tanke på å kunne justere på formålet, og mindre demokratisk ved at styret også er
årsmøtet, men dette kan takles ved at formålet defineres noe bredere i stiftelsens vedtekter og
det inkluderes klare føringer for en valgkomite, styrets sammensetning og varighet av verv.
Andre alternative organisasjonsmodeller, som en organisasjonsbasert medlemsorganisasjon eller
sammenslåing med andre organisasjoner, anses å være svært krevende å få til både tidsmessig,
praktisk og konseptuelt, og samtidig ivareta Utviklingsfondets egenart. Identifikasjon av,
forhandlinger med og interne avklaringer innad i potensielle medlemsorganisasjoner, vil ta
ressurser og mye tid, og har ingen garanti for å kunne lykkes. Et slikt forsøk ville vanskeliggjøres
ytterligere av at tilsvarende organisasjonsbasert medlemsorganisasjon allerede finnes med de
fleste organisasjonene som ville være aktuelle for Utviklingsfondet. Det eneste reelle alternativet
til å legge om til en stiftelse vil være å beholde dagens foreningsmodell, og justere vedtektene for
å minimere og redusere styrings- og omdømmerisikoen. Dette vil imidlertid ikke kunne fjerne
risikoen helt, men vil måtte svekke det demokratiske ved foreningen.
En etablering av Stiftelsen Utviklingsfondet og nedleggelsen av foreningen Utviklingsfondet har
vært diskutert og akseptert av de ansatte. Det har også vært utredet at det lar seg gjøre å
omgjøre registreringen og overføre funksjonene for Utviklingsfondets landkontorer fra
foreningen til stiftelse.
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