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Hvem er? 

• jeg; 

– NLH 1977 

• Skogbrukskandidat 

• (ikke jurist eller 

regnskapsfører) 

– Fra Stjørdal 

– Har arbeidet i 3 

kommuner og FMNT 

• Off. forvaltning i 25 år 

Skogsveier 

– 1. juni 2012…. 
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SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT  

– LEDENDE PÅ FORMIDLING AV KOMPETANSE OM SKOG- OG NATURBRUK. 
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- omgivelser 

DET FORMELLE 

UTDANNINGS- 

SYSTEMET 

OFFENTLIG OG 

PRIVAT VEILEDNING 

UTØVENDE SKOGBRUK 

FORSKNING  SKOGPOLITIKK 
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- medlemmer 



- verdikjeden 



- den digitale veipermen 



Jaktlederkurs 
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Samordning av musea i fylket 

Bør staten samordne innkjøp? 

Samordning och samverkan är viktigt 

Samordning av nettselskapa 
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Enheten selv velger 

organisasjonsform, men…. 

Hva er gjeldende 
forvaltningspraksis? 
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Hva er formålet? 

• Plassere kapital for å oppnå avkastning? 
• Uten aktivt å bruke eller dra nytte av virksomheten 

– Aksjeselskap 

• Støtte en god sak? 
• Humanitær, sosial, e.l. - ikke økonomiske formål - ideell 

– Forening 

• Etablere foretak med små investeringer og 
liten risiko? 

• Eierne har et personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser 

– Ansvarlig selskap, ANS (solidaritetsansvar) og DA 
• «Du bør kjenne dine kompanjonger …..» 
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Hvor finnes kunnskap? 

 

 Valg av organisasjonsform  

• Brønnøysundregistrene 
– http://www.brreg.no/ 

 

Syndin beitelag, brev, 20.12.2013, Nærings- og fiskeridepartementet 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/andre/vedtak-i-enkeltsaker/syndin-beitelag.html?id=748409 
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Enhetsregisteret 
• Hovedoppgave å samordne 

opplysninger om næringslivet og 

offentlige etater som finnes i ulike 

offentlige registre. 

– Inneholder grunndata om enheter som har 

registreringsplikt i bl.a Merverdiavgifts-

registeret og Foretaksregisteret. 

– Andre kan registrere seg frivillig i 

Enhetsregisteret.  
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http://www.brreg.no/samordning/grunndata/hva_er_grunndata.html


Foretaksregisteret 

• Foretaksregisteret har ansvaret for 

registrering av alle norske og 

utenlandske foretak i Norge. 
• Korrekte opplysninger om aktørene i norsk 

næringsliv 

– Alle næringsdrivende foretak – med 

begrenset så vel som med ubegrenset ansvar 

– plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. 
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Registreringsplikt? 

– Ikke alle lag og foreninger må, men…. 
• Opprette bankkonto 

• Ansatte med lønnsutbetaling 

• MVA-pliktig 

• Hvis avtaleparter krever det 

• Vilkår for visse typer tilskudd 

• Sikrer klarhet i ansvarsforhold 

• Eget organisasjonsnummer 
• Tillitsvalgte ikke framstå som ansvarlig for 

renteinntekter, formue og gjeld i egen person. 
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Organisasjonsformer 
med skogsbilveglag 
som eksempel 

FORENING 
SAMVIRKEFORETAK 
SAMEIE 
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Uavhengig av  

organisasjonsform 

– Bankkonto;  

• Må ha organisasjonsnummer 

– Registrere «laget» i Enhetsregisteret 

– Gratis 

– Merverdiavgift 
– Flere tjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven. For 

noen av disse kan det søkes om frivillig registrering -  

» Adgang til å gjøre fradrag for inngående avgift på 

anskaffelser til bruk i virksomheten. 
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MVA -Frivillig registrering 

– Frivillig registrering gjelder aktuelle 

organisasjonsformer som forening, 

samvirkeforetak og sameie. 

• Men bare helt bestemte virksomhetstyper; 

– utleier av bygg og anlegg til mva-pliktig virksomhet 

– bortforpaktere av landbrukseiendom 

– utbygger av vann- og avløpsanlegg 

– skogsveiforeninger. 
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Når er organisasjon skattefri? 
• Organisasjonen «ikke har erverv til formål». 

– Organisasjonsform ikke avgjørende 

– Avgjøres etter en konkret helhetsvurdering; 

• Virksomhetens art 

• Det vedtektsbestemte; 

– Formål, disponering av overskudd, anvendelse av 

overskudd ved oppløsning, oppbygning og den 

virksomhet som faktisk drives. 

• Enkeltpersoner rett til deler av overskuddet - rett til å 

overta aktiva ved opphør    «erverv»    skattepliktig. 

– Det er skattekontoret som avgjør. 
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Bestemmende for valg av 

organisasjonsformer, I 

• Økonomiske interesser og medlemmenes 
deltakelse. 

– Samhandlingskriteriet og samvirkeformålet. 
• Medlemmene får ivaretatt sine økonomiske 

interesser ved å samhandle med 
sammenslutningen. 

• Øk. interesser kan også være «den fordel en 
oppnår gjennom tilgang til goder som en ellers 
ikke, eller vanskeligere, ville ha kunnet skaffe 
alene». 
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Bestemmende, II. 
• Gradert stemmegivning. 

– Forening; 

• Hvert medlem én stemme (foreningsrettslige 

prinsipper) 

– Samvirkeforetak og sameie; 

• Tillat gradert stemmegivning (må framgå av 

vedtektene) 

• Gjenværende midler ved oppløsning 

– Forening; deles ikke ut til medlemmene 

– Samvirke/sameie: fordeles medlemmene 
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Bestemmende, III. 
– Ansvar; 

• Forening; 

– Ikke regulert i egen lov (foreningsrettslige prinsipper) 

– Egen juridisk enhet, vedtektene bestemmende for 

virksomheten. «Skogeierne eier ikke veien» 

– Gir i liten grad medlemmene ansvar 

• Samvirkeforetak 

– Reguleres etter samvirkeloven 

– Deltakerne har begrenset ansvar 

» Andel av kostnadene/nytte av veien (skogsbilvei) 

• Sameie (tingsrettslige) 

– Proratarisk ansvarlig (forholdsmessig) 
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Regnskap og revisjon 

– Samvirkeforetak, sameie og økonomiske 

foreninger; 

• Regnskapspliktig salgsinntekter > 2 mill. i løpet av 

et år. 

– Veilag generelt ikke regnskapspliktige, men 

bokføringspliktige 

– Samvirkeforetak ikke revisjonspliktig når omsetningen er 

> 5 mill. kroner 
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Anbefaling I 

• «Prinsipielt mener Skogeierforbundet at 

eier- og ansvarsrollene bør tydeliggjøres 

gjennom valget av organisasjonsform slik 

det blir gjort i samvirkeforetak og i 

sameier. Tydelige eier – og ansvarsforhold 

fremmer aktiv og god forvaltning av de 

verdiene som skogsvegene 

representerer.»  
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• Brønnøysundregistrene: 
«Så lenge det dreier seg om organisering av bygging og 

drift av vei til støtte for næringsvirksomhet, dvs. 

jordbruks- og skogsdrift, fremstår ikke organisering som 

forening som et reelt alternativ.  

Enhetsregisteret anbefaler derfor at det ikke oppfordres 

til dette. Vi viser her til notatets fremstilling av 

samvirkeforetak og at sammenslutninger som omfattes 

av samvirkeloven ikke kan registreres som forening.  

Enhetsregisteret har nylig innskjerpet sine rutiner for 

kontroll av om foreninger omfattes av samvirkeloven, og 

det er overveiende sannsynlig at landbruksvei som 

forsøkes organisert som forening ikke kan godkjennes 

til registrering.». 
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Hvordan komme i gang? 

• Planleggingsfasen; 

– Planlegging som prosess 

• Involvere alle stifterne 

– Interimstyre 

• Dersom antall deltakere er stort 

– Utarbeide vedtekter og 

stiftelsesdokumenter 

• Bruk standardiserte dokumenter 

som utgangspunkt. 

• Tilpasse egne ønsker og behov 
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30 
Takk for oppmerksomheten 


