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Forord 

Foreliggende rapport er skrevet på oppdrag for Landkreditt, som er den eneste gjenværende 

kredittforening i Norge. Formålet med rapporten er å få dokumentert omfanget av kooperative 

finansforetak i noen utvalgte land som Norge i økonomisk sammenheng gjeme sammenligner 

seg med. Videre er det et ønske om å få en oversikt over det legale rammeverket som disse 

foretakene opererer innenfor. 

Banklovkommisjonen har i sin innstilling foreslått at det ikke lenger skal være lov å etablere 

kredittforeninger i Norge. Rapporten dokumenterer at kooperative banker og kredittforeninger 

har et betydelig omfang i andre OECD-land, og stiller derfor spørsmålstegn ved bakgrunnen 

for dette lovforslaget. 

Arbeidet med denne rapporten er i stor grad basert på velvillige informanter hos 

kredittforeninger og kooperative banker i henholdsvis USA, Frankrike, Tyskland, og deres 

interesseorganisasjoner. En stor takk til alle som har deltatt på møter samt svart på en rekke 

telefon- og e-post henvendelser. 

Rapporten er utarbeidet av utreder Aase Lømo. 

Vi vil takke Landkreditt for et interessant oppdrag. 

Oslo, september 2001 

Eugen Tømte 
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1 Innledning 

Et regjeringsoppnevnt utvalg, den såkalte Banklovkommisjonen, fikk i 1990 mandat til å 

gjennomgå lovgivning og rammeverk for finansforetak i Norge, med tanke på en mer 

helhetlig og forenklet lovgivning. I sin fjerde utredning, NOU nr.14 fra 1998, foreslår 

kommisjonen at det fra nå av ikke lenger skal være tillatt å danne brukereide finansforetak. 

Dersom Banklovkommisjonen får det som den vil, blir derfor Landkreditt landets siste. 

Foreliggende rapport er skrevet på oppdrag for Landkreditt. Landkreditt er et samvirkeforetak 

organisert som en kredittforening. Deres virksomhetsområde er å gi langsiktig lån, med pant i 

fast eiendom, primært til bønder og andre i landbruket. Etter en lengre periode der ulike 

laedittforeninger ble avviklet eller omdannet til aksjeselskap, er Landkreditt derfor i dag 

landets eneste gjenværende operative kredittforening. 

På verdensbasis ser vi imidlertid at trenden er den motsatte, med vekst både i antall 

medlemmer og antall kredittforeninger. I EU og USA opererer de kooperative bankene, men 

også til en viss grad kredittforeningene, innenfor det samme markedet som andre former for 

finansieringsforetak. Det er derfor nødvendig å se på de foreslåtte framtidige 

rammebetingelsene for kredittforeninger i Norge i en større sammenheng. For Norges del er 

det relevant å se på omfang og rammebetingelser for kooperative finansforetak i andre 

OECD-land. 

1.1 Formål og problemstilling 

Formålet med rapporten er å få dokumentert omfang og variasjoner i brukerstyrte 

laedittforetak i land som Norge ofte blir sammenlignet med. Videre er formålet å se hvilken 

hjemmel denne type foretak har i de enkelte lands lovgivning, og hvorvidt deres måte å 

organisere seg på er betinget av et spesifikt lovverk eller generell organisasjonsfrihet. Endelig 

er formålet å relatere disse funnene til norske forhold, og se hvorvidt andre lands praksis kan 

overføres til diskusjonen om lovgivning knyttet til samvirkeorgansierte finansieringsforetak i 

Norge. 

Rapporten søker å få svar på følgende problemstillinger: 

• Hvilket omfang har, og på hvilken måte er brukereide kredittforetak organisert i enkelte 

utvalgte OECD-land? 

• Hvilken forklaringslaaft har nasjonale lovverk med hensyn til omfang og variasjoner 

mellom land? 

• Hvilken relevans har funnene for norske forhold? 
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Side 2 Er kredittforeninger liv laga? 

1.2 Bakgrunn 

1.2.1 Kredittsamvirke: litt historikk 

Kredittforeninger er blant de eldste former for samvirkeforetak vi kjenner til. 1 

Historisk sett har de blitt dannet av brukere som gjennom nærings- eller forbrukerinteresser så 

at de ville være tjent med å gå sammen om å skaffe seg så billige lån som mulig på de 

gunstigste vilkår. En kredittforening skaffer seg lånemidler ved å utstede obligasjoner som 

legges ut for salg i det åpne markedet. Disse midlene får foreningens medlemmer låne mot 

pant i fast eiendom. En kredittforenings virksomhetsområde består i å formidle kreditt, og 

foretaket kan beskrives på følgende måte: 

Et kredittsamvirke-system bygger på enkle prinsipper. Alle som trenger lån, har felles interesse 
som låntakere, og de danner en forening for å skaffe seg så billige lån som mulig på de gunstigste 
vilkår. For långiver er sikkerhet for renter og avdrag på utlånte penger viktig. Dette kan gis i form 
av pant i fast eiendom, for de som har det. Det kan også skaffes gjennom at låntageren stiller seg 
solidarisk ansvarlig. Dette bidrar til økt sikkerhet, og følgelig bedre lånevilkår. 

(Johnstad 1998:204) 

Selv om det blir hevdet at det solidariske ansvaret mellom medlemmene (det vil si låntakerne) 

øker sikkerheten, har det i Norge også vist seg å være forbundet med en viss risiko (Myhre 

2000). Det har i denne sammenheng hele tiden dreid seg om et begrenset ansvar. I det 

begrensete solidariske ansvaret ligger det en potensiell svakhet, som har blitt brukt mot 

foreningene i flere tilfeller. Senest skjedde dette i forbindelse med bankkrisen på begynnelsen 

av 1990-tallet, da det i media ble slått opp med fet skrift at medlemmene i en 

forening risikerte å stå solidarisk ansvarlig for tap. I realiteten ville en utløsning av 

medlemsansvaret vært på linje med at renten på banklån ble hevet med et par prosent (Myhre 

2000:11). Følgen av dette var at mange ble skremt fra å være kunder, samt at en del aktører 

(forretningsbanker, men også foreningene selv) så dette som en egnet mulighet til å få 

omdannet foreninger til aksjeselskap, og inngå i andre eksisterende finansforetak. 

Samvirkebevegelsen er en verdensomspennende bevegelse, noe som blant annet reflekteres i 

omfang og utbredelse av kooperative kredittforetak. Dagens samvirkeprinsipper er nedfelt i 

International Cooperative Alliance (ICA)s statutter2
• De har forandret seg lite fra den tiden da 

samvirkebevegelsens banebrytere, Friedrich Wilhelm Raiffeisen og Herman Schulze

Delitzsch, organiserte de første kooperative kredittforetakene i Tyskland på 1800-tallet. 

Uavhengig av hverandre, men med utgangspunkt i den økonomiske nøden i den tyske 

befolkningen, startet Raiffeisen og Schulze-Delitzsch kredittforeninger som skulle gi 

næringsdrivende nødvendig driftskapital på rimeligste vilkår. 

1Foreliggende rappmt er ikke ment å være en gjennomgang av samvirkebevegelsen. For en generell 
gjennomgang av samvirkebevegelsen, eller en systematisk historisk framstilling av kooperative finansforetak, 
anbefales Tom Johnstad (1998) og Elin Mylu·e (2000). 
2 Se http://www.coop.org/ica/info/enprinciples.html 
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Perioder med dårlige avlinger og med påfølgende sult i 1846 ga støtet til at dommer Herman 

Schulze-Delitzsch organiserte kooperative korn og bakeri-foretak i byene, som solgte brød til 

sine medlemmer til selvkost. Han så da også behovet for å gjøre noe tilsvarende når det gjaldt 

befolkningens behov for kreditt, og dannet frivillige innskudds- og kredittforeninger for 

håndverkere og arbeidere i byene. I 1850 organiserte han det første kooperative kredittforetak 

"Volksbanken". 

Raiffeisen utviklet et system for kredittsamvirke for fattige bønder etter den samme modellen, 

med basis i personlig kreditt, der medlemmene var solidarisk ansvarlig for lånene. Der kunne 

de låne til kjøp av utstyr og såkorn. Den første kredittforeningen ble dannet i 1864. Begge 

initiativtakerne bygde på prinsippene om solidaritet, selvhjelp og likebehandling 

(www.cuna.org, Johnstad 1998). Før den tid hadde det eksistert ulike mindre kredittforetak 

(særlig i Italia), og andre virksomheter der brukerne hadde organisert seg sammen. Som 

grunnleggere av det moderne samvirket regnes gjerne også Rochdale-pionerene i England, 

opprinnelig 28 fabrikkvevere som i 1844 gikk sammen om å danne et forbrukersamvirke. 

Foruten å være sammen om å skaffe seg varer, utviklet virksomheten seg til å produsere en 

del av produktene selv (Johnstad 1998). 

Hele samvirkebevegelsen i Tyskland hadde sin opprinnelse i utviklingen av kredittsamvirket. 

Utviklingen av dette var et svar på de økonomiske problemene som liberaliseringen av tysk 

økonomi hadde ført med seg i første halvdel av 1800-tallet (ibid.). Selv om grunnprinsippene 

er de samme, har samvirke-ideen derfor et helt annet utspring i Tyskland enn i England. Dette 

er sannsynligvis også en forklaring på hvorfor samvirkeforetak innen finans tok form av 

credit unions (som delvis er det samme som kredittforeninger i Norge) i England, Irland og 

Nord-Amerika, mens det i mer sentrale deler av Europa utviklet seg til større kooperative 

banker. Kredittforeningene er først og fremst forbrukerrelaterte, mens i Tyskland har 

kooperative finansforetak vært næringsrelaterte. I Frankrike la arbeiderkooperativene 

grobunn for samvirkebevegelsen generelt. Selv om utgangspunktet var et annet, har de 

kooperative kredittforetak minnet mer om de tyske, da de har vært næringsrettet. Slik vi skal 

komme tilbake til, har de kooperative bankene i Frankrike i større grad vært et redskap for 

myndighetenes politikk enn hva den har vært i andre land. 

Foruten å være grunnlegger for hele den tyske samvirkebevegelsen, ble Shultze-Delitzsch og 

Raiffeisens kredittsamvirker banebrytende for kooperative kredittforetak i andre land. Slik vi 

senere skal komme tilbake til, har kooperative finansforetak fått ulike uttrykk og 

organisasjonsformer i ulike land. 

World Council of Credit Unions har over 100 millioner medlemmer, fordelt på 93 land 

(Woccu 2000). I tillegg har de kooperative bankene i Vest-Europa til sammen over 30 
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Side4 Er kredittforeninger liv laga? 

millioner medlemmer3
. De kooperative bankene i EU har en interesseorganisasjon i Brussel; 

European Association of Co-operative Banks (EACB). 

1.2.2 Kredittforeninger i Norge 

Tanken om kredittsamvirke er gammel i Norge. Så tidlig som i 1851 fikk man en lov som 

åpnet opp for adgang til å starte kredittforeninger. Norge var et fattig land, med en befolkning 

som trengte kreditt for å kunne komme i gang med mindre forretningsforetak eller 

modernisere gårdsdriften. Framveksten av et godt utbygget sparebankvesenet rundt om i 

landet, samt den statlige Hypotekbanken ivaretok mange av de samme behovene. Det kom 

derfor ikke i gang noen kredittforeninger. Et økende behov for langsiktige lån til 

driftsbygninger og til byboliger, presset etter hvert likevel fram behovet for et alternativ til 

bankene. Først da det kom en ny lov om kredittforeningers adgang til å oppta 

ihendehaveobligasjoner i 1907, ble de første kredittforeningene stiftet; henholdsvis Den 

Østenfjelske, Den Vestenfjelske og Den Nordenfjelske Bykredittforening (Johnstad 1998). 

Etter hvert ble nye kredittforeninger stiftet, blant annet næringsforeningene Norges 

Kreditforening for Land- og Skogbruk i Oslo (1915)-i dag Landkreditt- og Redernes 

Skipskredittforening (1929). Kredittforeningene har vært kjennetegnet av å kunne tilby 

langsiktige uoppsigelige lån til gunstige vilkår. Ved siden av å skaffe billige lån, har 

kredittforeningene vært nisjepregete. Ved å holde seg til ett spesielt område, har de klart holde 

et lavt kostnadsnivå. 

"1945-regimet" 

I dag er det ingen kredittforeninger igjen knyttet til boligfinansiering og skipsfart. At man i 

dag bare har igjen en forening, har flere årsaker. Mye av forklaringen ser imidlertid ut til å 

ligge i politikken som ble ført de første tiårene etter andre verdenskrig. Den statlige 

emisjonskontrollen og favoriseringen av statlige banker var en viktig hemsko for foreningene 

(Myhre 2000). Utover på 1970- og 1980-tallet foregikk det en utvikling der flere ønsket å 

kunne omdanne seg til aksjeselskap, eller så seg tvunget til det, for på den måten å kunne føle 

seg tryggere med hensyn til tilgang på mer kapital. I Norge kulminerte denne utviklingen 

under banklaisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, ved at flere 

foreninger gikk inn i større bankforetak og ble omgjort til aksjeselskap. Det var særlig 

forretningsbankene som ble hardt rammet av bankkrisen. Imidlertid ble alle reddet gjennom 

lån i Norges Bank eller tilskudd fra Statens banksiklingsfond4
. Da kredittforeningene ikke 

kunne gå samme veien for å få tilgang på kapital, spredte det seg en viss nervøsitet. 

Kredittforeningene kom derfor i en vanskelig situasjon som følge av bankkrisen. Enkelte så 

3 Woccu har kredittforeninger i alle verdensdeler som medlemmer. De nasjonale føderale 
paraplyorganisasjonene i land som f.eks Tyskland, Nederland og Frankrike er medlemmer i Woccu, uten at 
bankene selv er medlemmer. Medlemmene av de kooperative bankene i Vest-Europa er derfor ikke med i deres 
statistikk. 
4 Opprinnelig hadde forsikringsbankene og sparebankene sine egne sikiingsfond. Da disse fikk problemer med 
manglende midler, gikk staten inn og dannet Statens banksikringsfond i 1991. 
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seg tvunget til å avvikle foreningsformen og omdanne seg til aksjeselskap, mens for flertallet 

var det frivillig. På den måten forsvant lånetakerne ut som eiere, og i stedet kom bankene inn 

(Myhre 2000:8). Utover på 1990-tallet ble to av de siste tre foreningene omgjort til andre 

selskapsformer. Den siste, Landkreditt var den eneste som besto som kredittforening etter 

"hamskiftet". 

1.2.3 Kredittpolitikken 

I første halvdel av 1900-tallet levde foreningene i en lite ekspansiv og samtidig beskyttet 

tilværelse: 

Foreningene levde relativt trygt og beskyttet i ly av den sikkerhetsgaranti kredittforeningsloven av 
1907 gav dem. Gjennom spesialisering unngikk de indre konkurranse. De var lite kjent av den 
større allmennhet, men vel kjent og hyppig etterspurt blant sine egne medlemmer( .. . . ") Gjennom 
hele perioden var det jevn økning i kredittforetakenes andel av samfunnets samlede kreditt. I 1921 
stod de for 0,3 prosent, i 1933 for 2,5, i 1947 for 5,8 og i 1953 for 5,6 prosent. 

(Myhre 2000: 17) 

Fram til 1950-årene var foreningene underlagt relativt lite regulering, men perioden fra 1950-

årene og fram til 1980-årene, er blitt karakterisert som "en sterkt regulert, men også beskyttet 

tilværelse" (ibid.). Kredittforeningenes nisjepreg førte til lite intern konkurranse. Knapphet på 

kapital og strenge offentlige reguleringer bidro også til en lite ekspansiv tilværelse. 

Kredittregulering preget finanspolitikken helt fram til 1980-tallet. Under Willoch-regjeringen 

(1981-1986) foregikk det en gradvis liberalisering, blant annet opphevelse av den statlige 

emisjonskontrollen. De fleste direkte reguleringer av kredittmarkedet (som rentenivå og 

sammensetning av kreditttilførsel) ble opphevet i denne perioden. 

Den gradvise avviklingen av denne type gjensidige foretak, som foregikk fra ca 1970 og 

utover, må ses i lys av den politikken som ble ført og hvilke signaler som ble gitt gjennom 

utredninger som ble avgitt fra slutten av 1960-tallet og utover. Lovarbeidet knyttet til 

finansforetak bar allerede den gang preg av et ønske om en mer ensartet organisasjonsform. 

Det illustreres ved at Finansieringsvirksomhetsloven av 1976 fjernet adgangen til å organisere 

finansforetak som andelslag. 

I 1990 nedsatte Regjeringen en banklovkommisjon som blant annet fikk i mandat å komme 

med forslag til et mer enhetlig og oversiktlig lovverk omkring finansforetak. Hensikten med 

den nye lovgivningen er å fremme konkurransen og at den derfor i størst mulig grad skal 

"gjelde for alle grupper finansforetak og som gir mest mulig like rammebetingelser for alle 

typer av foretak" (NOU 1998: 14:43). I sin utredning om finansforetak foreslår 

Banklovkommisjonen at det ikke lenger skal være lov å opprette kredittforeninger i Norge: 

. .. . adgangen til å opprette kredittforeninger utgår, men at eksisterende kredittforeninger skal 
kunne videreføres. (NOU 14/98 : 161) 

Begrunnelsen for dette er basert på Sagbakken-utvalgets utredning fra 1971 og 

Finansdepartementets redegjørelse fra 1976, der det hevdes at ikke lenger vil være aktuelt å 
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etablere kredittinstitusjoner i form av foreninger av låntakere (NOU 14/98: 87, 161). Det 

henvises her til at det ikke lenger er behov for denne foreningsformen da en selveiende 

institusjon vil ivareta de behov som foreningsformen har dekket. 

1.3 Begreper 

Kooperativ - eller samvirke som er det norske ordet - er en felles betegnelse på virksomhet 

som er initiert og styrt av brukerne selv: 

A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common 
economic, social, and cultural needs and aspirations through ajointly-owned and democratically
controlled enterprise. 

(ICA Statement on the Cooperative Identity 5) 

Samvirke er altså en alternativ organisasjonsform til inverstoreid og offentlig virksomhet 

(Johnstad 1998:407). Samvirkeforetak finner vi innenfor en rekke næringsområder og ikke 

minst innen forbrukersektoren. I foreliggende rapport skal vi imidlertid kun ta for oss 

brukereide bank- og kredittforetak6
. Disse kan grovt sett organiseres på to måter; henholdsvis 

som kredittforening eller som kooperativ bank. De enkelte foreninger eller banker har sine 

historiske og lokale årsaker til at de har den utformingen de har. I Norge har som nevnt 

sparebankvesenet erstattet mye av funksjonen til kooperative banker andre steder. 

1.3.l Kredittforening 

I norsk sammenheng har kredittforening vært betegnelsen på en sammenslutning av låntakere 

som går sammen om å skaffe seg lån og på den måten påtar seg et solidarisk ansvar7
. 

Foreningen skaffer seg lånemidler ved å plassere ihendehaveobligasjonslån i det åpne marked. 

Mot pant i fast eiendom, lånes midlene ut til medlemmene. Slik vi skal komme tilbake til, 

fungerer kredittforeninger noe forskjellig i andre land, særlig med hensyn til andre 

virksomhetsområder enn utlån. Det viktigste felles kjennetegnet er kravet om medlemskap, å 

være kunde er identisk med å være medlem. I global sammenheng er kredittforeninger 

opprinnelig et angla-saksisk system8
, som vokste fram i Irland, England og Nord-Amerika. 

Begrepet Credit Union kan imidlertid ikke oversettes direkte til kredittforeninger på norsk. 

Som vi skal komme tilbake til, er credit unions i mange av landene i realiteten banker, ved at 

de også har rett til å drive andre former for banktjenester, som åta i mot innskudd. På andre 

5 Se Center for Cooperatives, University of Winconsin (www.wisc.edu/uwccD 
6 Hypotekforening var tidligere en vanlig betegnelse på denne type virksomhet. En hypotekforening er en 

bankvirksomhet som tar pant i fast eiendom (hypotek er det greske ordet for pant i fast eiendom). 
7 Medlemmene hefter solidarisk for foreningenes forpliktelser med et begrenset beløp. Dette ble slått stort opp 

under bankkrisen rundt 1990, men i praksis fikk det liten betydning. Landkreditt hadde tidligere tilleggsansvar 

hos medlemmene. Dette bortfalt i 1996. 
8 Dette var forklaringen hos Lue Balourdet hos Credit Mutuel, Frankiike. 
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områder minner imidlertid credit unions mer om kredittforeninger i norsk forstand enn 

kooperative banker andre steder. Det gjelder særlig kravet om medlemsskap, foreningenes 

størrelse og deres krav om nærings og/eller lokal tilhørighet blant medlemmene9
. 

1.3.2 Forening versus andelslag 

Andelslag betyr at medlemmene kjøper en andel (som regel er verdien relativ lav) ved 

innmeldelse. På den måten eier man litt av det samvirkeforetaket man er medlem av. I en 

forening betales det ikke inn noen andel. Derimot er det mange som har en årlig 

medlemskontingent. Andelslag er gjeme forstått som en mer forretningsmessig virksomhet 

enn når et foretak bærer betegnelsen forening. Forening er som kjent et vanlig begrep på 

frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors, Sanitetsforeningen eller skolekorps. 

Begrepet er imidlertid ikke forbeholdt denne type frivillig arbeid. Man kan også drive 

forretningsmessig virksomhet organisert som en forening. 

Når det gjelder lqøp av andeler er credit unions etter vår definisjon derfor andelsselskaper og 

ikke foreninger. Både i Canada, Irland, England og USA kjøper medlemmene andeler ved 

innmelding. Det varierer noe fra land til land, og til dels fra forening til forening, hvorvidt 

medlemmene kan eie flere enn en andel og størrelsen på andelene. Ved utmelding får man ut 

sin tidligere innbetalte andel, selv om det er noe ulik praksis hvordan dette konkret foregår 

(blant annet hvor lenge etter utmeldelse man har rett på sin andel). 

I forbindelse med arbeidet med en egen samvirkelov i Norge, har det vist seg at det er 

nødvendig å avklare hvorvidt medlemmene i en forening har de samme rettigheter som 

medlemmene i et andelslag når det gjelder institusjonens fellesformue ved en eventuell 

avvikling. Etter en gjennomgang av regelverket i andre land, blir dette drøftet på slutten av 

rapporten. 

Andelslag assosieres gjerne med borettslag, landbruksforetak, barnehagedrift eller andre ikke

profitt maksimerende foretak. Her begrenser vi oss til å se på finansforetak organisert på 

denne måten. 

1.3.3 Kooperativ bank 

Slik vi har sett ovenfor, utviklet den kooperative ideen seg i form av banker, opprinnelig tuftet 

på ideene til henholdsvis Schultze-Delitzsch og Raiffeisen. Prinsippet om demokrati og 

brukerstyring er det samme som i kredittforeningene. Imidlertid har de kooperative bankene 

etter hvert åpnet for andre enn medlemmene. Å være kunde er ikke identisk med å være 

medlem. De fleste banker stiller imidlertid krav om medlemskap for bruk av visse 

banktjenester. Bankenes virksomhetsområde har også vært videre enn kredittforeningenes. 

Banlæn tilbyr hele spekteret av finansielle tjenester samt at både enkeltindivider, 

9 Heretter brukes det norske ordet kredittforening om credit unions, selv om det begrepsmessig er noe forskjellig. 
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organisasjoner og bedrifter kan være kunder. Som nevnt tilbyr også kredittforeninger i andre 

land banktjenester som betalingsformidling og innskuddsordninger. Et hovedskille går 

imidlertid i størrelse og omfang på den enkelte institusjon, og deres posisjon i finansmarkedet 

generelt. Kooperative banker opererer i større grad i det samme markedet som andre banker, 

mens kredittforeninger har en mer forbruker-innrettet og et snevrere virksomhetsområde. 

Det er først og fremst historiske grunner til at disse to formene for brukereide 

finansinstitusjonene dominerer i ulike regioner i den vestlige verden. Selv om de kooperative 

bankene i Europa har utviklet seg noe annerledes enn kredittforeningene, er grunnprinsippene 

de samme. 

1.3.4 Sparebank 

Foruten å kunne utstede lån, har det historisk bare vært banker som har hatt konsesjon til åta i 

mot innskudd samt å drive betalingsformidling. Kooperative banker har vi hatt lite av i Norge. 

Hovedårsaken til dette har vært at sparebankvesenet, som i sin natur minner mye om 

samvirkeformen, har vært godt utbygget. Formålet til begge former for bankorganisering har 

vært å gi gode spare- og lånemuligheter for personer med begrensete inntekter, der den lokale 

forankringen har vært sentral. Virksomhetsområdene har opprinnelig også vært de samme ved 

at utlån først og fremst skulle gå til privatpersoner og mindre lokale forretningsforetak. 

I eierformen er det imidlertid en vesentlig forskjell, ved at de kooperative bankene eies av 

sine medlemmer mens sparebankene er selveiende institusjoner. Kundenes medbestemmelse 

er også redusert sammenlignet hva den er for medlemmene i en kooperativ bank. For det 

første er det bare innskyterne som har medbestemmelse. Fordi sparebankene i Norge har vært 

drevet under en konsesjonsordning, har de lokale myndigheter også vært tungt representert i 

de besluttende organer (forstanderskapet). Videre har sparebankene opprinnelig begrenset 

sine utlånsmidler til innskuddene fra allmennheten. I utgangspunktet består forstanderskapet i 

sparebankene av en lik fordeling av representanter fra tre grupper; henholdsvis innskytere, 

ansatte og offentlige myndigheter. Der hvor sparebankene går ut i obligasjonsmarkedet for å 

finansierer utlån, er eiere av obligasjonene også representert, slik at de fire grupperingene 

sitter med 25 prosent hver av stemmene. Selv om sparebankene har dekket det samme 

behovet og vært lokalt forankret, har brukerne her vesentlig mindre innflytelse enn i en 

kooperativ bank. I Norge har mange av de lokale sparebankene fusjonert med andre 

sparebanker og blitt store regionbanker. 

1.4 Avgrensninger og metode 

Prinsippet om at det er brukerne som også er eiere av foretaket, samt at ledelsen er 

demokratisk valgt, er grunnpilarene i alle former for samvirkeforetak. I foreliggende rapport 

begrenser vi oss til å se på finansielle samvirkeforetak. 
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1. 4 .1 Næringsforetak versus forbrukerforetak 

Formålet i dette prosjektet var opprinnelig å studere kooperative finansforetak som var særlig 

innrettet mot næringsvirksomhet. Dette har sammenheng med at virksomhetsområdet til 

Norges eneste gjenværende kredittforening, er innrettet mot en definert næring. Det har 

imidlertid ikke vært ønskelig å se spesifikt på finansiering av landbruket. En avgrensning mot 

næringsvirksomhet har vist seg å være vanskelig da både kooperative banker og 

kredittforeninger har sin lånevirksomhet innenfor begge områder. Der det har vært mulig er 

foretak som finansierer næringsvirksomhet blitt studert nærmere. 

1.4.2 Kriterier for valg av finansforetak 

Det er som nevnt historiske og kulturelle forskjeller som gjør at medlemseide finansforetak 

har ulik utforming i ulike OECD land. Det er også variasjoner i lowerket og i hvilke 

virksomhetsområder finansforetak opererer innenfor. Rapporten er en gjennomgang og 

diskusjon av bestemte finansinstitusjoner i ulike land valgt ut etter følgende kriterier: 

• Kooperative finansforetak som låner ut til landbruket eller annen næringsvirksomhet. 

• Kooperative finansforetak i form av kooperative banker. 

• Kooperative finansforetak i form av kredittforeninger. 

I kraft av å være store økonomiske aktører, men med noe ulike modeller for kooperative 

finansforetak, er gjennomgangen særlig konsentrert om følgende land: 

• USA 

• Frankrike 

• Tyskland 

Når det gjelder kredittforeninger fokuserer rapporten særlig på kredittforeninger i USA, da 

deres omfang og virksomhetsområde er mer sammenlignbart med Landkreditt i Norge enn 

hva som er tilfelle med kredittforeninger i England og Irland. De kooperative bankene har sitt 

utspring i ideen og arbeidet hos Raffeisen og Schultze-Delitzsch i Tyskland på 1800-tallet. 

Rapporten fokuserer derfor spesielt på Raiffeisenbanken i Tyskland, selv om 

Raiffeisenbanker i andre land også blir nevnt. 

1.4.3 Metode 

Formålet med foreliggende rapport er både å dokumentere omfanget og tolke rammevilkårene 

som denne typen foretak opererer innenfor i utvalgte land. Foruten å gå systematisk til verks 

via hjemmesider og litteratursøk, har det vært nødvendig å etablere kontakter både for å 

ytterligere innhente informasjon, men ikke minst for å bli presentert for ulike institusjoners 

syn på denne type foretaks rammebetingelser. Kontaktnettet er basert på at velvillige personer 

har stilt seg til rådighet og/eller har satt meg i videre kontakt med andre - en form for 

"snøballmetode" (Kvale 1997). 

LU-rapport nr. 9 - 2001 



Side 10 Er kredittforeninger liv laga? 

I første omgang ble World Council of Credit Unions og Center for Cooperatives ved 

universitetet i Wisconsin, kontaktet. Via dem har kontakter i ulike kooperative banker og 

laedittforeninger blitt etablert. Den skriftlige dokumentasjonen omkring lovverket og andre 

rammebetingelser varierer fra land til land og fra institusjon til institusjon. På samme måte 

varierer tilgangen på statistikk. De enkelte institusjoners hjemmesider varierer også med 

hensyn til relevant informasjon og videre lenker. Derfor har informasjon via personlige 

intervju (møter og telefonsamtaler) vært en viktig del av arbeidet med rapporten. Foruten 

tilgang på faktisk informasjon, har samtalene også gitt mulighet for å diskutere og analysere 

rammebetingelser og utviklingsforløp. 

Sammenligning av statistikk fra ulike kilder har vist en viss variasjon. Dette gjelder 

oversiktsdata, som omhandler samlet omfang i flere land eller omfanget til de enkelte 

kooperative foretakene i ulike land. Det kan skyldes manglende/feilaktig informasjon, og 

delvis hva man har tatt med i beregningsgrunnlaget (særlig i land med informasjon både om 

kredittforeninger og kooperative banker). Sist, men ikke minst, er tidspunktet for innhenting 

av data noe ulik selv om publikasjonene foreligger omtrent samtidig i tid. Egne tall fra Woccu 

(World Council of Credit Unions) og European Association of Co-operative Banks vurderes 

som svært pålitelige. Variasjonene mellom disse to kildene skyldes ulik praksis når det gjelder 

å slå sammen antallet kredittforeninger med antallet kooperative banker for de land der vi 

finner begge deler. 

1.5 Rapportens disposisjon 

I kapittel 2 presenteres omfanget av kooperative finansforetak generelt i Europa, med vekt på 

EU. Her er det også en kort gjennomgang av kredittforeninger i noen andre land enn USA. 

Kapittel 3 er viet laedittforeninger i USA. Kapittel 4 og 5 tar for seg det kooperative 

banksystemet i henholdsvis Tyskland og Frankrike. I kapittel 6 oppsummeres funnene, og 

deretter drøftes i hvilken grad situasjonen for kredittforetak i andre land har relevans for 

Norge. Her fokuseres det særlig på Norges rettspraksis og foreliggende lovforslag, 

sammenlignet med praksis i andre land. 
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2 Kooperative finansforetal( i global sammenheng 
Kredittforeninger utgjør en viktig del av finanssystemet i mange OECD-land. Tar vi Canada, 

Storbritannia og Japan som eksempler, er mellom 20 og 40 prosent av befolkningen i disse 

landene medlemmer i en kredittforening10
• I likhet med hele det finansielle systemet i OECD

landene, er også kredittforeninger underlagt relativt streng regulering11
• Generelt har vi 

gjennom hist01ien vært vitne til at i land med en høy økonomisk vekst og utvikling, har det 

vært nære bånd mellom myndighetene og de finansielle institusjonene (Soros 1998). 

Kredittforening som selskapsform er et økende fenomen i verdensmålestokk. I løpet av de 

siste 5 årene på 1990-tallet, økte antall medlemmer fra 85,6 millioner til 100,3 millioner 

medlemmer. Samtidig økte de samlete aktiva med 41 prosent, som betyr at det har vært en 

stor økning i volumet pr medlem. Veksten i antall medlemmer har vært klar i en del vestlige 

land, men det er særlig i de øst-europeiske landene og i utviklingsland at vekstraten har vært 

størst. Små, lokalt forankrete kredittforeninger dekker et stort behov for gode spare - og 

låneordninger for befolkningen i de fattigste landene. Det gjelder særlig for den del av 

befolkningen som arbeider innenfor den uformelle sektoren (Woccu 2000). Imidlertid er 

omfanget og størrelsen på kooperative foretak, både banker og kredittforeninger, størst innen 

OECD-landene. 

Institutt for høyere økonomiske studier i Quebec (HEC) 12 i Canada foretok i 1998 en 

beregning av det globale omfanget av kooperative finansinstitusjoner. Blant de 30 største 

foretakene, målt i samlet aktiva, var det i 1998 kun ett av dem som ikke var hjemmehørende i 

et OECD-land (India). De ti største er i følge HEC (1998:27) følgende institusjoner: 

1. Japan: 

2. Japan: 

3. Tyskland: 

4. Frankrike: 

5. USA: 

6. Italia: 

7. Nederland: 

8. Storbritannia: 

9. Frankrike: 

10. Frankrike: 

Norinchukin Bank and Cooperative Credit System 

National Association of Shinkin Banks 

Bundesverband der Deutchen Volksbanken BVR 

Credit Agricole 

Credit Union National Association Inc. 

Associazione Nazionale Association fra le Banche Popolari 

The Rabobank Group 

Association of Britich Credit Union Ltd. 

Banques populaires 

Credit Mutuel 

HEC's statistikk over antall medlemmer, lokale banker og samlete aktiva, tyder på at tallene 

er noen år eldre enn fra 1998. Det er derfor mulig at rangeringen mellom landene kan ha 

1° For Storbritannias del er dette inklude1t medlemmer av Building Societies. 
11 Kilde: Samtale med David Grace, Woccu. 
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endret seg noe. Det er særlig plasseringen av de britiske kredittforeningene som synes noe 

høyt rangert. Imidlertid gir oversikten et inntrykk av hvor i verden vi finner de største 

foretakene samlet sett. De fleste institusjonene har en føderativ oppbygging, rangeringen 

reflekterer derfor summen av aktiva for alle de mindre lokale bankene og kredittforeningene 

som er medlemmer i føderasjonene. 

Før rapporten tar for seg foretakene i henholdsvis USA, Tyskland og Frankrike, skal vi 

imidlertid kort ta for oss forholdene i EU generelt, samt litt om kredittforeninger spesielt. 

2.1 Kooperative finansforetak i EU13 

Slik oversikten fra HEC viser, finner vi mange av verdens største kooperative finansforetak 

innenfor EU. En studie foretatt ved Landbrukets Utredningskontor har vist at den nasjonale 

lovgivningen har mer å si for det enkelte foretak enn hva det legale rammeverket på EU-nivå 

har (Lømo 2001 a). Om en mulig samvirkelov på EU-nivå vil få direkte betydning for 

samvirkebaserte finansinstitusjoner, er vanskelig å si. Mye tyder imidlertid på at det legale 

rammeverket generelt på EU-nivå vil komme til å bety mer i tiden framover. 

2.1.1 Lovgivning 

Det er en rekke variasjoner i lovgivningen vedrørende kooperative finansforetak. For det 

første er det ikke alle land som har egen samvirkelov. Dette gjelder Irland, Storbritannia, 

Belgia og Danmark. I de landene som har egen samvirkelov, varierer imidlertid den relativt 

mye - særlig i graden av detaljstyring. 

I følge en studie foretatt av DIES 14
, kan man grovt dele landene i to grupper vedrørende hvor 

fritt det enkelte foretak står når det gjelder utforming av egne statutter. I samtlige land er 

imidlertid noen forhold forbeholdt samvirkeforetaket selv å utforme regler på. Studien fra 

DIES viser likevel at Sverige, Finland, Spania, Portugal og Hellas har en langt mer detaljert 

samvirkelov enn Tyskland, Østerrike og Luxembourg. Frankrike og Italia nevnes ikke i 

denne to-delingen, imidlertid blir de trukket fram som land med en restriktiv lovgivning når 

det gjelder prinsippet om en udelelig felleskapital (principe d'impartageabilite des reserves). 

Dette gjelder også for Sverige, Finland, Portugal og Spania. Samtidig har de samme landene i 

sine revideringer av lovgivningen godkjent prinsippet om innskutt kapital fra andre enn 

brukerne. Dette er et meget interessant forhold når det gjelder kooperative finansforetaks 

ønske om tilgang på kapital. 

12 Centre de gestion des cooperatives de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Quebec, Canada. 
13 I dette og øvrige kapitler er valuta omregnet til NOK etter gjeldende kurser for det tidspunkt det refereres til. 

Beløp som gjelder dagens situasjon (2001), er beregnet etter månedskurs for juni 2001. Kilde: Norges Bank. 
14 Rapport du conseil superieur de la cooperation 2000. Delegation interministerielle a l'innovation sociale eta 

l'economie sociale, Ministere de )'emploi et de la solidarite, Frankrike. 
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Uansett om landene har egen samvirkelov eller ikke, eller hvor detaljert den er, er de 

kooperative finansforetakene regulert av det øvrige lovverk. I England og Irland gjelder en 

egen Credit Union Act. I Frankrike er det egne lover for hver enkelt av de fire kooperative 

bankene. Imidlertid er bankene underlagt de samme betingelsene i sin forretningsdrift som 

andre finansforetak. 

2.1 .2 Omfang og størrelse 

I følge European Association of Co-operative Banks (EACB), var det samlete omfang av 

kooperative foretak pr 31.12.99 innen EU som følger: 

• Antall reg./lokale banker: 4.529 

• Antall bankfilialer: 50.885 

• Antall medlemmer: 37,8 millioner 

• Antall kunder: 103 millioner 

• Samlet aktiva: 1 7 441 milliarder N 0 K 

• Innskuddskapital: 10 652 milliarder NOK 

• Lån: 9 7 42 milliarder NOK 

• Estimert markedsandel : 17 prosent 

Hva som her er grunnlaget for beregning av markedsandel kommer ikke fram. Markedsandel 

er et uttrykk som kan beregnes ut ifra andel av samlet utlånsmarked, innlånsmarked, 

forsikringsmarked eller andre deler av bankens tjenester. Videre er det ulike måter å beregne 

en banks størrelse på; markedsandel, samlet aktiva eller selskapets egenkapital. Derfor kan det 

være uklart hva som ligger i rangeringer som "størst" og "nest størst". Det avhenger av 

hvilket mål man bruker. Finansinstitusjoners størrelse beregnes ofte ut i fra 

forvaltningskapitalen (lån +egenkapital). Markedsandel brukt i denne oversikten antas å 

referere til dette. Uansett gir estimatene for markedsandel en pekepinn på foretakenes samlete 

betydning i finansmarkedet. 

Tabell 2.1, viser hvor utbredt kooperative finansforetak er innen hvert land i EU. Dette er 

hovedsakelig basert på tall fra EACB. Der de ildce har tall, suppleres tabellen med tall fra 

DIES og Woccu. Slik vi kommer tilbake til, er det sammenslutninger av banker i flere land. I 

Tysldand og Østerrike er samtlige banker innunder føderasjonen av Die Raiffeisenbank, i 

Nederland er nesten alle de kooperative bankene medlemmer i føderasjonen av Rabobanker. I 

Frankrike er antall banker summen av bankene til de fire kooperative bankene i landet, i Italia 

for eksempel er beregningsgrunnlaget summen av FEDERCASSE og Banche Populari. Det 

varierer noe fra land til land hvorvidt EACB og DIES har tatt med alle former for kooperative 

finansforetak i sine beregninger. Der ildce annet er oppgitt, presenteres tallene fra EACB. Det 

er også sannsynlig at antall medlemmer her ikke bare refererer til enkeltmedlemmer (fysiske 

personer), men også til organisasjoner (juridiske personer). 
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Tabell 2.1 

Er kredittforeninger liv laga? 

Kooperativefinansforetak i EU-landene og Norge, 31.12.99. Antall banker og 
kredittforeninger, antall medlemmer og kunder, samlet aktiva og markedsandel 
for hvert land15

. Tall merket* er hentetfra DIES, tall merket med** er hentet 
fra WOCCU 

Antall Antall Antall Antall Ant.medl Samlet Markeds-

a) 

b) 

Land koop.- kreditt- medlem kunder kreditt-

banker foreninger bank bank forening 
1000 1000 1000 

Belgia 9 - 1.199* ? -

Danmark 40 - 59 103 -

Finland 246 - 800 2.100 -

Frankrike 4.699 - 13.493 30.510 -
Hellasa) 14 15 81 82 ? 

Irland b) 1* 534 1 206 2 068 

Italia 607 - 1.847 16.000 -

Luxembourg 35 - 5 110 -
Nederland 424 - 560 7.000 -
Portugal 150 - 400 1.500 -

Spania 92 - 1.244 7.528 -

StorbritanniacJ 1* 468** - 1.900 228** 

Sverige (1) - - 71 -

Tyskland 2034 - 14.834 30.000 -

Østerrike 646 - 1.714 3.500 -

Norge 0 1 - - 12 

Antall medlemmer for bank inkluderer antall medlemmer i kredittforeninger. 
Av samlet aktiva utgjør kredittforeningenes andel 60 prosent. Kredittforeningenes markedsandel er 6,5 prosent. 

aktiva 
(millioner NOK) 

24.270 

8.349 

210.340 

12.432.315 

439 

7.155 

2.882.888 

18.939 

2.275.054 

51.873 

276.322 

86.188 

29.828 

4.339.476 

708.425 

7.500 

c) 
Av samlet aktiva utgjør summen for kredittforeningene 2.052 millioner NOK, det vil si 2,3 prosent (kilde: Woccu). Samlet 

markedsandel refererer kun til den kooperative banken. 

For sammenligningens skyld er Norge satt opp nederst i tabellen. Da Landkreditt er et 

nisjeforetak kan ikke markedsandelen beregnes generelt. funen landbruket har de 20 prosent 

av kredittmarkedet. 

2.2 Kredittforetak i Skandinavia 

Det er naturlig for oss å se til våre naboland når det gjelder de fleste samfunnsforhold. Når det 

gjelder samvirkeorganisering er det imidlertid en del som er forskjellig. Som nevnt har 

15 Kilde: European Association of Co-operative banks. Se deres hjenunesider for mer informasjon om hvert land 

(www.gebc.org/member). Etter 31.12. 99 har antall medlemmer i kredittforeningene økt noe, mens det har vært 

en liten nedgang i antall medlemmer i kooperative banker samt i antall banker. 
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Prosent 

? 

1 

30 

38,1 

? 

8,8 

27,6 

? 

25 

5 

6 

2 

? 

18,4 

24 
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Danmark ingen egen samvirkelov. Det har derimot Sverige, og den er til dels svært detaljert. 

De kooperative finansforetakene har hatt en noe annen utforming enn hos oss. I dag er det 

imidlertid ingen rene kredittforeninger igjen i Danmark, da samtlige foreninger har 

omorganisert seg til aksjeselskap, eller blitt eiere av holdingsselskaper. De Danske 

Andelskasser eksisterer fremdeles. Som vi ser av tabell 2.1 er det relativt sett et svært lite 

finansieringsforetak. I oversikten står Sverige oppført med en bank - Landshypotek. Selv om 

den eksisterer som en økonomisk forening, eksisterer den kun som eier av aksjeselskap. 

Det er derfor ønskelig se til andre land enn våre naboland for å studere finansvirksomhet som 

er organisert som kooperative foretak. 

2.3 Eksempler på Credit Unions i OECD-land 

Fornten USA er det særlig Storbritannia, Irland og Canada som har størst omfang av 

kredittforeninger blant OECD-landene. Før vi tar for oss USA i kapittel 3, skal vi raskt se på 

omfang og lovverk i disse landene. 

2.3.1 Storbritannia 

Slik det kommer fram i oversikten i tabell 2.1, har Storbritannia en kooperativ bank med en 

markedsandel på om lag 2 prosent og med en samlet aktiva på 84,2 milliarder NOK (10,4 

milliarder euro pr 31.12.99). Banken har hjemmel i Co-operative Banking Act fra 1971. 

Kredittforeningene utgjør ingen betydelig andel i samfunnsøkonomien. I følge Woccu har de 

tilsammen aktiva på om lag 2 milliarder NOK. I følge deres egen Association of British 

Credit Unions (Abcul), har kredittforeningene i inneværende år (2001) til sammen 270 000 

medlemmer med andelskapital på 1,85 milliarder NOK og samlet aktiva på 2, 15 milliarder 

NOK. I volum utgjør dette en svært liten del av britisk økonomi. Sammen med Building 

Societies utgjør de likevel et viktig alternativ til forretningsbankene. 

Kredittforeninger er ikke nytt i Storbritannia, men virksomheten ble drevet uten noen 

spesifikk lovhjemmel inntil 1979 da de fikk sin Credit Union Act. Den er til gjengjeld blitt 

karakterisert av World Council of Credit Unions som "the most restrictive credit union 

legislation in the world" (http://www.abcul.org.uk). Med noen få endringer, spesielt 

"deregulation order" fra 1996 er hovedtrekkene de samme i dag. Kredittforeningene i 

Storbritannia er ikke så store i antall og omfang som i USA og Irland. Det kommer 

sannsynligvis av to forhold: 1) Gjennom loven er maksimalt antall medlemmer pr forening 

samt maksimum beløp for utlån, satt så lavt at foreningene ikke kan dekke den enkelte 

låntakers samlete behov for kreditt. 2) Samtidig, og i sammenheng med det første, eksisterer 

LV-rapport nr. 9 - 2001 



Side 16 Er kredittforeninger liv laga? 

det et stort antall Building Societies i Storbritannia16
. I en periode på 1990-tallet var det 

stadig flere Building Societies som endret sin selskapsform fra gjensidig foretak til 

aksjeselskap. Denne trenden har imidlertid stoppet opp. De siste tallene for kredittforeningene 

viser en Idar økning som handler om det samme; økt oppslutning og bevissthet om fordelene 

ved brukereide foretak. Fra 1998 har den årlige veksten i antall medlemmer i 

kredittforeningene vært nesten 15 prosent (abcul.uk). Sett fra forbrukerens side er derfor små 

non-profit orienterte foretak et aktuelt alternativ til de store forretningsbankene. 

Kredittforeningene i Storbritannia er unntatt EUs direktiv om bank og finansforetak. 

Imidlertid er de fra egne myndigheters side ikke spesielt begunstiget i det de ikke er unntatt 

skatt på inntekt, slik som kredittforeningene i Irland og USA er. Inntrykket er derfor at 

forholdene ikke tilrettelegges fra myndighetenes side i særlig grad. Dette kan ha sammenheng 

med at myndighetene ikke ser behov for endringer da den enkelte forbruker har mulighet til å 

få boliglån hos Building Societies - et gjensidig foretak som minner mye om 

kredittforeninger i sin organisasjonsform. 

2.3.2 Irland 

I tabell 2.1 er tallene for Irland basert på EACB. Disse avviker imidlertid noe fra Irish League 

of Credit Unions egne presentasjoner. For 1999 var det 536 kredittforeninger med til sammen 

2,4 millioner medlemmer. Beregningene for år 2000 viste en liten økning i antall medlemmer 

til om lag 2.6 millioner17
• Med en markedsandel på seks prosent er deres betydning i 

samfunnsøkonomien langt større enn hva den er i nabolandet. Virksomheten har vært hjemlet 

i ulike lover inntil 1997 da Irland fikk en egen Credit Union Act. I likhet med Storbritannia er 

kredittforeninger i Irland også unntatt EUs bank-direktiv. Som nevnt er de imidlertid bedre 

tilgodesett av sine myndighetene gjennom fritak på inntektsskatt. 

2.3.3 Canada 

I år 1900 slo ideen om det moderne kredittsamvirke rot på den andre siden av Atlanteren, i 

Levis i Quebec. Motivert av å gi arbeiderklassen lån på gode og redelige betingelser, dannet 

Alphonse Desjardins den kooperative banken La Caisse Populaire de Levis. I Quebec var det 

en overveiende andel arbeidere med fransk bakgrunn, og Desjardins var bestyrtet over 

arbeidernes vanskeligheter med å skaffe seg lån og deres dårlige beskyttelse mot spekulanter. 

Historien sier at han var vitne til et låneforhold med 3000 prosent rente! 

16 Disse gjensidige foretakene er bygget opp etter samme prinsipp som kredittforeningene. Der kan man ha 

sparekonto for boligkjøp samt skaffe seg pantelån til bolig på gode betingelser. Til sammen 15 millioner 

mennesker har konto i landets 67 building societies. (Se for øvrig Lømo 2001 a). 
17 Det høye medlemstallet blir forklart med at det er tilfeller av dobbelt medlemsskap (Woccu 2000). 
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I Canada består det kooperative finanssystemet både av den franske og den anglikanske 

tradisjonen. Med 740 kredittforeninger og føderasjonen av Caisses Populaires utgjør dette til 

sammen aktiva på 515 milliarder NOK. Av dette står kredittforeningene for 331 milliarder 

NOK. Kredittforeningene alene har til sammen 4,2 millioner medlemmer. 

Kredittforeningene er føderalt bygget opp med paraplyorganisasjoner i ni provinser, som igjen 

er samlet i National Association of Canadian Credit Unions. Credit Union Central of Canada 

(Canadian Central) utgjør den finansielle toppenheten, som i hovedsak er eid av de ni Credit 

Union Central i hver provins. Den nasjonale Canadian Central betjener den enkelte 

kredittforening med lån og rådgivning. Den ble etablert med det formål å sørge for likviditet 

for hele kredittforeningsvesenet. Dette er fremdeles en av dens viktigste funksjoner. I likhet 

med andre sider av virksomheten er Canadian Central regulert gjennom Cooperative Credit 

Associations Act fra 1953. 

Innenfor en og samme stat med felles overordnete lovverk, ser vi i Canada hvordan to ulike 

kooperative modeller har utviklet seg langs kulturelle og språklige skillelinjer. Dette 

illustrerer hvilken forklaringskraft historiske og kulturelle forskjeller kan ha. 
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3 Credit Unions: USA som el(sempel 
Kredittforeninger er et gammelt og utbredt fenomen i USA. Foreningene er basert på ideene 

til det opprinnelige tyske kredittsamvirket. Utviklingen de siste årene har vært en liten 

nedgang i antall kredittforeninger, mens antall medlemmer har økt. Oppslutningen er høy. I 

år 2000 hadde USA 10 600 kredittforeninger med til sammen drøye 80 millioner medlemmer 

(CUNA 2000). Det betyr at hver tredje innbygger er medlem av en kredittforening og nær 80 

prosent av arbeidsstyrken i USA 18
. Virksomheten er regulert gjennom en egen lov; Credit 

Union Act. Lovgivningen vitner om en bevisst politikk når det gjelder hvilken rolle 

kredittforeninger skal ha i samfunnet generelt og i finansmarkedet spesielt. 

Slik vi kommer tilbake til er kredittforeningene først og fremst forbrukerforeninger i den 

forstand at det aller meste av utlånet er til personkunder (bolig, bil og andre 

forbruksgjenstander). Det som minner mest om en næringsforening slik vi kjenner til det fra 

Landlaeditt i Norge, er Farm Credit System som utelukkende gir lån til bønder med pant i 

fast eiendom. Historisk sett har dette vært et system under sterk statlig kontroll. Imidlertid er 

deres virksomhet organisert som kooperativer, der oppbygningen og den statlige reguleringen 

i dag minner mye om kredittforeningene. Derfor er Farm Creditt System viet noe plass i dette 

kapittelet. 

3 .1 Litt historikk 

Den første kredittforeningen i USA ble dannet i 1909 ved hjelp av grunnleggeren av 

kredittsamvirke i Canada, Alphonse Desjardins. Han hjalp en gruppe franskmenn i New 

Hampshire til å organisere St. Mary's Cooperative Credit Association (www.cuna.org). 

Denne type virksomhet ble forankret i loven i 1909 gjennom Massachusetts Credit Union Act. 

Den var grunnlaget for andre delstaters lover samt den nasjonale Federal Credit Union Act. 

Med det økonomiske oppsvinget i amerikansk økonomi på 1920-tallet ble kredittforeningene 

svært populære. Folk hadde mer penger og ønsket seg flere og flere forbruksvarer som bil og 

vaskemaskin. De trengte imidlertid en rimelig kreditt. Fordi kommersielle banker og 

spareinstitusjoner generelt ikke var interessert i å gi forbrukslån, ble kredittforeningene svært 

populære blant vanlige lønnsmottakere. Da kredittforeningene også kunne ta i mot innskudd, 

var dette et sikkert sted å plassere sparepengene. Stadig flere stater fikk hjemlet 

kredittforeningene i sine egne lover, og i 1934 signerte President Roosevelt The Federal 

Credit Union Act med det formål "to make more available to people of small means credit for 

provident purposes through a national system of cooperative credit". "( www.ncua.gov). 

18 Kilde: President Mica i CUNA (artikkel i Credit Union Magazine, mars 2001) 
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Kredittforeningene vokste stadig utover i 1950- og 60 årene. I 1970 ble National Credit Union 

Administration (NCUA) dannet med det mål for øye å følge opp virksomheten, bl.a. gjennom 

regnskapskontroll, samt å drive rådgivning. Kredittforeningene må avlevere årlige regnskap 

til NCUA. Denne kontrollinstansen er føderalt bygget opp, der det øverste organ er et styre 

bestående av tre medlemmer utnevnt av presidenten for de Forente Stater (en ordning fra 

1979). Dette er et av flere forhold som understreker den statlige reguleringen av 

kredittforeningenes virksomhet. Imidlertid består kredittforeningenes organisasjoner på de 

ulike geografiske nivåene av demokratisk valgte representanter. NCUA blir ikke sett på som 

en statlig overstyring, men fungerer som en "watchdog in a cordial way" 19
• Samme år som 

NCUA ble opprettet ble også National Credit Union Share Insurance Fund (NCUSIF) dannet 

for å sikre innskuddene i kredittforeningene. Organet er bygget opp av kredittforeningene 

selv, og man betaler ikke skatt på resultatene (fondene):"the NCUSJF was created without tax 

dollars and capitalized solely by credit unions." (www.ncua.gov). 

Foreningenes utlånspraksis har i utgangspunktet vært basert på det samme prinsippet som 

våre sparebanker, at man kan låne ut inntil tilsvarende den størrelse man har på 

innskuddskapitalen. Utover på 1970-tallet så kredittforeningene, i likhet med andre i 

finansinstitusjoner, behovet for å utvide spekteret av finansielle tjenester. Gjennom endring i 

lovgivningen ble det fra 1977 mulig for kredittforeningene å ekspandere sine tjenester, blant 

annet ved å kunne utstede pantelån. Den enkelte kredittforening utsteder ikke pantelåns

obligasjoner selv, men skaffer seg utlånsmidler gjennom forsikringsfondet eller andre fond 

som formidler obligasjoner20
• 

Mens 1970-årene var karakterisert ved stor ekspansjon, var 1980-årene preget av deregulering 

av hele finanssektoren, stadige fusjoner, økte renter og arbeidsledighet. Dette fikk også følger 

for kredittforeningene. Da deres forsikringsfond var nær konkurs, ble fondet stablet på beina 

igjen gjennom en rekapitaliseringsplan i 1985, godt hjulpet av myndighetene. I dag er fondet 

solid, basert på at alle kredittforeningen setter inn en prosent av sine innskudd i fondet og at 

det utbetales utbytte til kredittforeningene etter visse kriterier21
• Ordningen har også ført til en 

laaftig reduksjon i antall kredittforeninger i økonomisk uføre22
• 

19 Sitat fra Matthew Schultz, Woccu 
20 Ved utlån til bolig skaffer gjeme kredittforeningene seg midler gjennom FanniMae - en nasjonal formidler av 
rantelån til boligformål (www.fanniemae.com) 

1 I fjor ble det utbetalt 900 millioner US dollar fra forsikringsfondet tilbake til kredittforeningene i form av 

utbytte, iflg Dischler i Heartland Credit Union. 
22 www.cuna.org:Backed by the "full faith and credit of the United States Government," the National Credit 
Union Share Insurance Fund has three "fail safe" features: 
• Federal credit unions must maintain a one percent deposit in the Fund; 
• Premiums are levied by the Board if necessary; and 
• When the equity ratio exceeds 1.3 percent ($1.30 on deposit for every $100 insured), the Board sends a 

dividend to credit unions. 
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3.2 Regulering og lovgivning 

Kredittforeningene har hele tiden vært regulert av myndighetene, med hjemmel i Credit 

Union Act. Den ble sist endret i 1998 ved Credit Union Membership Access Act (H.R.1151). 

Denne innebar imidlertid ingen store endringer med hensyn til medlemskap, men slo fast 

eksisterende praksis. Derimot ble det samtidig lagt til noen reguleringsbestemmelser, blant 

annet om en øvre grense for kredittforeningenes engasjement i forretningsvirksomhet. Dette 

kommer vi tilbake til. 

Loven om kredittforeninger omhandler følgende: 

• Rapportering, samt daglig drift og administrasjon 

• Nasjonale institusjoner som sikrer virksomheten 

• Disponering av andelsinnskudd 

• Medlemsskap 

• Virksomhetsområde 

• Unntak fra skattereglene 

Når det gjelder de to første punktene er dette regulert gjennom det øverste kontrollorganet 

NCUA, og det nasjonale forsikringsfondet NCUSIF (jmf 3.1). Med hjemmel i loven er 

National Credit Union Central Liquidity Facility etablert for å sikre den finansielle 

stabiliteten, og på den måten prøve å forhindre likviditetsproblemer. Videre er det regler for 

hvor foreningene kan plassere sine fond, imidlertid står de fritt til å velge mellom svært 

mange ulike institusjoner (stalige, private, gjensidige). Minst en prosent av kapitalen må 

settes inn i et i forsikringsfond. 

3.2.1 Andeler, men ikke innskudd 

I følge loven har ikke kredittforeninger tillatelse til åta i mot innskudd, kun andeler. Når man 

blir medlem må man kjøpe minst en andel (som regel 10$ - ca 80 NOK, men det varierer 

noe). Alt man setter inn i banken utover dette, er å betrakte som innskudd; det vil si at man 

kan sette inn eller ta ut så mye man vil, bare minimum summen av en andel står på konto. 

Rent teknisk er det å betrakte som andeler, derav navnet The National Credit Union Share 

Insurance Fund. For å sikre medlemmenes innskudd er detjmf3 .1, lovhjemlet at alle 

kredittforeningene må betale inn en viss andel av kapitalen til dette fondet. Fondet kan 

sammenlignes med andre fond som skal sikre innskuddet til kunder i forretningsbankene23
. 

3.2.2 Kriterier for medlemsskap 

Den grunnleggende ide med kooperative foretak er lokal tilhørighet og medbestemmelse, der 

medlemmene skal ha en felles tilknytning. Medlemskriteriene er nedfelt i loven (Act 1759) i 

form av krav om felles tilknytningsbånd ("common bonds of association"). Opprinnelig ble 

23 Kilde: David Grace, W occu. 
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de enkelte kredittforeningene dannet for en eksklusiv gruppe mennesker, som sammen 

utgjorde et avgrenset og veldefinert fellesskap, i de fleste tilfeller også geografisk definert og 

forankret. Det kunne være tilhørighet til en bestemt menighet, arbeidstakere i en bestemt 

bedrift, nåværende og tidligere studenter knyttet til et bestemt universitet og så videre. Det har 

også vært vanlig å kunne tilby medlemskap til andre familiemedlemmer. Økt konkurranse og 

nedgang i tradisjonelle yrkesgrupper som foreningene opprinnelig var organisert for (særlig 

innen ulike industrigrener), har presset fram endrete regler for medlemsskap. I dag har svært 

mange av de opprinnelige lukkede foreningene fått tillatelse til å åpne opp for medlemsskap 

for alle som har en lokal forankring, for eksempel at man har bostedet innen en radius på 5 

miles (ca 8 km). Det er derfor også mulig å :fa tillatelse til åla befolkningen i nabostaten få 

medlemskap etter samme prinsipp. 

3.2.3 Virksomhetsområde 

Når det gjelder virksomhetsområdet, har kredittforeningene i dag rett til å tilby alle typer 

vanlige banktjenester. På kredittsiden har foreningen vært rettet inn mot forbrukerlån. Det har 

også vært vanlig å låne ut til mindre lokale forretningsforetak. Denne muligheten er nå 

begrenset gjennom loven ved at det er satt en øvre grense på 12,25 prosent av en 

kredittforenings samlede portefølje som kan gå til forretningsforetak (H.R. 1151 fra 1998). 

For de fleste kredittforeninger :far denne regelen ingen praktisk betydning, da de aldri har 

befattet seg med annet enn lån til privatpersoner. For noen er dette imidlertid en klar 

begrensning av deres virksomhet. Myndighetene fastsetter også en øvre grense for hvor mye 

kreditt som kan gis til ett medlem. Denne justeres hvert år. Dette gjelder medlemmenes 

private forbruk. Lån til forretningsvirksomhet - for eksempel til bondens gårdsdrift inngår 

altså ikke i denne summen. 

3 .2.4 Økonomisk begunstiget 

Det forholdet det fokuseres mest på når det gjelder kredittforeningenes rammeverk, er deres 

unntak fra kravet om inntektsskatt. Det betales ingen skatt av foreningens overskudd. Når det 

heller ikke er eksterne innskytere som skal ha utbytte av kapitalen, disponerer foreningen hele 

beløpet. Kredittforeningene er imidlertid underlagt annen form for skatt som f.eks. 

eiendomsskatt. Gjennom oppbygging av fonds, lavere utlånsrente eller utbetaling av utbytte, 

faller inntektsoverskuddet i sin helhet tilbake på medlemmene. Dette er en konkurransefordel 

som forretningsbankene har vanskelig for å akseptere. 

3.2.5 Hvem eier formuen ved en avvikling? 

I lovteksten er det en detaljert gjennomgang av prosedyrene ved en eventuell avvikling. 

Spørsmålet omkring en eventuell formue er av mer prinsipiell, enn praktisk betydning. Den 

vanligste årsak til avvikling er fusjonering eller at kredittforeningen ikke makter sine 

forpliktelser overfor kreditorene. Dersom det skulle være noe felleskapital igjen etter at 
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medlemmene har fått ut sine andeler, går de til et "formål innen samvirkebevegelsen" 24
. 

Foruten innskutte andeler har altså ikke medlemmene eierskap til en eventuell felles fmmue. 

Forklaringen ligger i to forhold: 1) Det er i praksis ikke noen aktuell problemstilling, da de 

færreste blir avviklet, og da skyldes det vanligvis økonomiske problemer 2) Det ville være 

svært vanskelig å skulle dele ut beløp som tilsvarte nåværende og tidligere medlemmers 

bidrag til en felles opptjent formue. 

De over nevnte forhold gjelder dersom avviklingen er frivillig. Dersom kredittforeningen må 

avvikles uten eget ønske, kan medlemmene ha rett på midler som foreningen har tapt, men 

som gjennom forsikringsfond kan deles ut til medlemmene25
. Imidlertid vil jo dette først og 

fremst dreie seg om summer som sikrer at medlemmenes får ut sine egne midler, og ikke 

deler av felles opparbeidet formue. 

3.3 Den organisatoriske oppbygningen 

Organiseringen av kredittforeninger er føderalt bygget opp, med sammenslåinger i forbund fra 

lokalt og regionalt til delstatsnivå, som igjen er organisert i en nasjonal sammenslutning. Den 

enkelte kredittforening består av et styre som er demokratisk valgt av medlemmene etter 

prinsippet "ett medlem - en stemme". Her fattes blant annet vedtak om hvorledes et eventuelt 

overskudd skal disponeres, utviding av banktjenester og for eksempel foreningens innsats i 

lokalmiljøet. Styret representerer medlemmene som både er brukere og eiere. 

De fleste kredittforeningene er medlem av lokale/regionale forbund i delstaten samt 

forbundet på delstatsnivå (f.eks Minnesota Credit Union League). Credit Union National 

Association (CUNA) er den nasjonale paraplyorganisasjonen for alle delstatsforbundene. 

Styret i CUNA er på samme måte som lavere ned i hierarkiet, demokratisk valgt av sine 

medlemmer. Det eksisterer imidlertid flere organisasjoner på lokalt, føderalt og nasjonalt 

nivå. Den enkelte kredittforening står fritt til å velge hvilke forbund man vil være medlem av. 

Det er heller ingen hindring i lovverket til å være medlem av flere forbund. Det kan snarere 

være en fordel, ved at dette øker muligheten til å få i varetatt sine interesser26
. Derfor er det 

flere kredittforeninger som både er medlem av CUNA (gjennom sitt delstatsforbund) og 

NAFCU (National Association of Federal Credit Unions) som bare er underlagt føderal 

lovgivning. Det betyr også at den enkelte forening står helt fritt til ikke å være medlem av 

noen orgarusasJoner. 

Parallelt med denne organisasjonsmessige oppbygningen har man på den økonomiske siden 

delstatssammenslutninger av kredittforeninger i "corporative credit unions". Disse igjen er 

eiere av US Credit Union som kan sies å være "kredittforeningen for kredittforeningene". US 

24 Kilde: David Grace og Normund Mizis, Woccu og Sally Dischler, Heartland Credit Union. 
25 Kilde David Grace, Woccu 
26 Kilde: Matthew Schultz/Rowland Thurlow, Woccu 
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Credit Union er en sentralbank for sine 35 eiere (det vil si de 35 corporative credit unions i 

USA), og betjener kredittforeningene med lån, forvalter innskudd samt driver utvikling av 

service- og andre banktjenester (særlig i forhold til utviklingen på IT-fronten). 

3 .4 Dagens virksomhet og relative betydning 

I dag tilbyr de fleste kredittforeninger et bredt spekter av finansielle tjenester, som er ment å 

skulle dekke den vanlige innbyggers behov. På utlånssiden er det satt en øvre grense for det 

enkelte medlem på p.t. 2,3 millioner NOK (250 000 US$). På utlånssiden er det meste 

innrettet mot forbrukerkreditt, bare 2,3 prosent av foreningene driver utlån til landbruket og 

13,2 prosent av det totale antall kredittforeninger låner ut til annen forretningsvirksomhet 

(CUNA 2000). Utlån til forretningsvirksomhet er hovedsakelig til mindre lokale foretak. 

Samlet sett utgjør kredittforeningenes lånevirksomhet til forretningsforetak 1,5 prosent av 

porteføljen, derav 0,2 prosent til landbruket. Da det er så få som driver med utlån til 

forretningsforetak blir gjennomsnittstallet så lavt. Blant dem som låner ut til 

forretningsforetak er derfor andelen av porteføljen langt høyere enn 1,5 prosent. 

Regelen om en øvre grense for utlån til forretningsvirksomhet er bare et problem for et lite 

mindretall. Historisk har det aldri vært noen stor virksomhet. Forklaringen ligger blant annet i 

at utlån til bestemte forretningsforetak krever en kompetanse som den enkelte kredittforening 

ikke har sett har sett seg råd til å satse på. 

I følge Woccu27 er det et mål for kredittforeningene å ha medlemmer jevnt fordelt mellom 

lånere og innskytere. Det innebærer ingen interessemotsetning, snarere tvert i mot. Fordi 

målgruppen er innbyggere med moderat inntekt, vil de fleste gjennom et livsløp ha behov for 

rimelig kreditt, og samtidig ha mulighet til å sikre sine oppsparte midler. En viss andel 

innskytere gjør det lettere å drive utlån, selv om det i dag er mulig for kredittforeningene å 

skaffe kapital gjennom andre institusjoner (se over). 

Gjennom de siste par tiårene viser statistikken at kredittforeningenes markedsandel innen 

samlet innskudd- og utlånskapital har vært nokså jevn. Utlånet utgjør 11-12 prosent (11,8 

prosent pr febr, 2001) av den samlete utlånskreditten i USA, mens spareandelen utgjør 8-9 

prosent (8,5 prosent febr 2001). Med tanke på at hver tredje amerikaner er medlem forteller 

disse tallene oss at kredittforeningene opererer i et småskala-marked sammenlignet med 

forretningsbankene. 

3.4.1 Færre foreninger, men flere medlemmer 

I perioden 1982 til 2001 har antall kredittforeninger nesten blitt halvert mens antall 

medlemmer har økt med 72 prosent. Gjennomsnittlig har kredittforeningene om lag 7 500 

medlemmer hver. Imidlertid er det noen få, svært store foreninger som trekker opp 

27 Samtale med vise-president Lucy Ito 
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gjennomsnittet. De tre største foreningene har henholdsvis 143 000, 50 000 og 26 000 

medlemmer (CUNA 2000). Spredningen er derfor stor. 

3.4.2 Medlemslaiterier: fra yrke til bosted? 

Side 25 

Årsrapporten fra CUNA for 1999 (CUNA 2000) viste at om lag 10 prosent av de 10 862 

kredittforeningene hadde lokal tilhørighet som medlemskriterium. Omtrent like mange er 

basert på tilhørighet i en interessegruppe eller forening, derav om lag halvparten i 

kirkesamfunn. Det store flertallet av kredittforeningene er imidlertid basert på en opprinnelig 

felles tilknytning ("common bond") gjennom tilknytning til en yrkesgruppe på ett arbeidssted 

eller i et avgrenset område. Hvor stor andel av disse som i dag har åpnet opp for medlemskap 

for andre, er det ikke tilgjengelig tall for. Det tyder imidlertid på at svært mange har åpnet for 

medlemskap for befolkningen i lokalmiljøet, i tillegg til den yrkesgruppen foreningen 

opprinnelig ble dannet for. 

Ett eksempel er University of Wisconsin Credit Union i Madison som ved siden av å tilby 

medlemsskap til nåværende og tidligere studenter og ansatte, også er åpne for mennesker som 

bor innen en radius av fem miles (8 km). Et annet eksempel er Heartland Credit Union som 

vi kommer til bake til. Eksempel på det motsatte er imidlertid Arizona state University Credit 

Union i Phoenix, hvor medlemmet eller andre familie-medlemmer må være tilknyttet 

universitetet som student eller ansatt. Affinity Plus i Minnesota krever at medlemmene selv 

eller et av deres familiemedlemmer arbeider for delstaten, er ansatt ved universitetet i 

Minnesota, eller er ansatt i en organisasjon som mottar statlig støtte i sin virksomhet. 

3.5 Hvorfor bli medlem? 

3.5. l Lokal forankring 

Prinsippet om nærhet og personlig kontakt blir opprettholdt ved å åpne for andre grupper som 

har en lokal tilknytning. Imidlertid er kredittforeningene blitt større, og en del har fusjonert 

med andre foreninger og dermed mistet forankringen i de nære personlige båndene i mindre 

lokalsamfunn. Like fullt blir prinsippet om nærhet og personlig kontakt trukket fram som 

sentrale forhold ved foreningene som forklarer deres popularitet28
. På dette området har 

imidlertid de lokale private bankene hatt den samme funksjonen, og av den grunn hatt stor 

oppslutning. Oppkjøp og fusjoner av mindre forretningsbanker har ført til at man mistet 

forankringen til lokalmiljøet og til delstaten. Mange kunder har derfor byttet bankforbindelse, 

noe kredittforeningene har tjent på. 

3.5.2 Lokale utviklingstiltak 

Det er vanlig hos mange laedittforeninger å støtte tiltak som fremmer forholdene i 

lokalmiljøet. Gjennom å d1ive selv eller yte støtte blir dette en slags veldedig virksomhet. 
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Gjensidigheten i det ligger imidlertid i prinsippet om "people help people", og tiltakene er 

slike som gjerne medlemmene selv vil kunne få glede av en dag (støtte til aldershjem, senter 

for funksjonshemmede, bibliotektjeneste osv)29
. 

3.5.3 Holdninger 

Økt internasjonalisering og stadige konsentrasjoner av kapital, betyr også en global 

"demutualization process" der formålet er å maksimere utbytte for aksje-eierne. Et alternativ 

for forbrukeren kan derfor være å velge en kredittforening der formålet, ved siden av 

brukernytten, er å maksimere medlemmenes verdier30
. Økt medlemsskap er derfor også et 

spørsmål om holdninger. Oppslutningen om kredittforeningene blir sett på som en reaksjon på 

stadige sammenslåinger, internasjonalisering av økonomien og profittmaksimering som ikke 

kommer lokalsamfunnene til gode31
. 

Det blir fra CUNAs side hevdet at personlig kontakt og lokal tilhørighet betyr mindre i valg 

av kredittforening enn hva selve selskapsformen gjør32
• Selv om det personlige kjennskapet 

mellom medlemmene og lånekonsulentene sannsynligvis ikke er så framtredende lenger, har 

foreningene en lokal forankring, eller en forankring i et annet definert fellesskap. Dersom 

stedets kredittforening kan tilby den type banktjenester som kunden har behov for, vil mange 

derfor velge foreningen av holdningsmessige grunner. 

3 .5 .4 Konkurransefortrinn 

En selvstendig grunn for oppslutningen om kredittforeningene er deres gunstige betingelser. 

Foruten å være unntatt inntektsskatt, betales det jo heller ikke ut overskudd til eksterne 

investorer. Overskudd faller derfor direkte tilbake på medlemmene, og kredittforeningene tar 

derfor heller ikke gebyrer for sine tjenester. For den vanlige forbruker representerer det et 

klart konkurransefortrinn, når de samtidig også bestreber seg på å tilby det spekteret av 

finanstjenester som dekker de vanlige innbyggernes behov. 

Deres konkurransefortrinn er ikke større enn at de over nevnte forhold også må tillegges mye 

vekt. Langsiktighet og forutsigbarhet er også viktige motiver for å bli medlem, og ikke minst 

det brukerstyrte prinsipp. 

28 Intervju med Heartland Credit Union samt web-sider for ulike kredittforeninger, delstatsforbund og CUNA 
29 Kilde: Samtale med Heartland Credit Union 
30 Dette i følge David Grace, Financial & Information Services Officer, Woccu 
31 Kilde: President Sally Dischler i Heat1land Credit Union. 
32 Dette i følge David Rick, CUNA. Imidle11id forkla11e representanter fra Heartland Credit Union i Madison sin 

suksess med nettopp betydningen av lokal tilhørighet og foreningens engasjement i loka lmiljøet. 
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3.6 Credit union - et middelklasse fenomen? 

I sin opprinnelse var kooperative finansforetak innrettet mot grupper som ellers hadde 

problem med å skaffe seg kreditt. Selv med utvidete medlemskriterier er det imidlertid ikke 

slik at alle og en hver kan bli medlem. I mange tilfeller er arbeidstilknytning et kriterium, 

ellers gjelder gjeme fast bosted innenfor et distrikt. I USA i dag betyr det at en stor gruppe 

mennesker ikke :far muligheten til bli medlem. Det arbeides imidlertid fra myndighetenes side 

for å støtte oppretting av kredittforeninger for de med svært liten eller ingen inntekt, grupper 

som i dag er ekskludert fra medlemsskap33
. Et annet forhold som kan oppfattes som et 

paradoks, er det faktum at inntektsundersøkelser har vist at medlemmene av 

kredittforeningene har høyere gjennomsnittsinntekt enn hva privatkundene i 

forretningsbankene har34
• Det betyr neppe at forretningsbankene gir bedre betingelser til 

lavinntektsgruppene, men heller at bevisstheten om valg av kredittforeninger henger sammen 

med utdanningsnivå, som i sin tur har sammenheng med inntekt. 

3. 7 Eksempel på en kredittforening 

Et typisk eksempel på en lokalt forankret bedriftsforening, er Heartland Credit Union i 

Madison i Wisconsin. Den ble opprinnelig dannet i 1936 som Wisconsin Telephone Company 

Credit Union, senere Madison Telco Credit Union og var ment å skulle betjene telefon og 

kommuniaksjonsrelatert virksomhet. Etter flere forandringer og sammenslåinger har den siden 

1985 vært åpen for alle med bosted eller arbeid i Madison og distriktene rundt, nærmere 

bestemt en radius av fem miles (8 km) rundt foreningens filialer. I den senere tid har det også 

vært mulig å bli medlem dersom man bor i nabostaten Iowa, men innenfor en slik radius. 

Svært mange av dagens kredittforeninger i hele Midtvesten i USA har opprinnelig vært 

dannet for ansatte innen telekommunikasjon, en virksomhet med et stort lokalt nettverk i 

1920-, 30- og 40-årene. 

De senere årene har foreningen utvidet sin virksomhet ved å opprette nye filialer ute i 

distriktet. Deres forretningside har da vært å kunne betjene bønder som utgjør en stor 

yrkesgruppe i enkelte områder av Wisconsin. De spesialiserte seg derfor innen utlån i 

landbruket. Det lå ikke noe prinsipielt i det valget, men et ønske om å tiltrekke seg nye 

medlemmer i disse områdene. Heartland Credit Union tilhører derfor et lite mindretall av 

kredittforeninger som har sett det som lønnsomt å opparbeide seg kompetanse og gå spesifikt 

inn i en næring. Deres engasjement i landbruket utgjør 28 prosent av deres portefølje. 

Dette er langt over hva loven tillater, som har en øvre grense på 12,25 prosent. De er imidertid 

unntatt denne regelen på grunn av "the principle of grandfather" - det vi si en virksomhet de 

hadde opparbeidet seg før regelen kom i 1998. 

33 Kilde: Anne Reynolds, David Grace 
34 Kilde: Steve Rick, CUNA 
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Et mer typisk trekk ved Heartland Credit Union er deres engasjement i lokalmiljøet. Sammen 

med de andre kredittforeningene i byen, som i utgangspunktet er innbyrdes konkurrenter, 

promoterer de selskapsformen utad. De samarbeider om lokale utviklingstiltak og veldedige 

prosjekter. 

3.8 Når forretningsbankene føler seg truet.." 

Historisk har det vært sterke bånd mellom de store finansinstitusjonene og myndighetene i 

USA, slik det også har vært i andre land, om enn kanskje i mindre grad. Også i dag er det 

sterke bånd, noe som blant annet skyldes forretningsbankenes sterke lobbyengasjement. De 

private bankene henviser stadig til kredittforeningenes konkurransefortrinn. Det eneste 

konkrete de kan vise til er imidlertid fritak for skatt på inntekt. Det argumenteres også for at 

det er urettferdig at de har et økonomisk fortrinn når de slipper å betale ut overskuddet til 

aksjeeiere (!). 

I løpet av de siste par tiår har kredittforeningene fått økt oppslutning, og forretningsbankene 

har dermed følt sin posisjon truet. De er redd for at kredittforeningene skal gå inn i 

virksomhet som bankene tradisjonelt har dominert. Myndighetene er avhengig av å ha et godt 

forhold til de store forretningsbankene, derfor fører også deres lobbyvirksomhet fram. Et 

eksempel på det er den over nevnte endringen av loven i 1998 da det ble innført et tak på hvor 

mye foreningene kunne engasjere seg i utlån til forretningsvirksomhet. Tallet 12,25 prosent 

ble nærmest tatt ut av lufta. Det hele var en politisk hestehandel, som i økonomisk 

sammenheng er ulogisk. Dette illustrerer et gi-og-ta forhold mellom forretningsbankene og 

kredittforeningene. Myndighetene finner en form for arbeidsdeling som den sterke parten, 

forretningsbankene kan leve med35
. 

Bankenes fokus på kredittforeningenes fortrinn sier samtidig noe om hvor redd bankene er for 

konkurranse. For det første er det til sammen ikke mer enn 1,5 prosent av kredittforeningenes 

utlånsvirksomhet som går til annet enn privat forbruk. Det er svært la som overhodet holder 

på med den virksomheten, men de få som gjør det, oppfattes derfor desto mer truende. 

Etter at reguleringen av kredittforeningenes engasjement i forretningsvirksomhet kom i 1998, 

har bankene imidlertid fortsatt å fokusere på "unfair play". Slik presidenten i CUNA, Daniel 

Mica argumenterer, bør derimot kredittforeningene la tilgang på mer av finansmarkedet. Han 

argumenterer for at det er kredittforeningene som har et problem når deres andel av 

forretningslånene er mindre enn en prosent, og deres andel av det finansielle servicemarkedet 

steg beskjedent fra 2,0 til 2,1 prosent fra 1985 til 200036
• Sannsynligvis ligger frykten i at 

selve medlemsmassen er så stor. American banks - sammenslutningen av de private bankene 

35 Overstående avsnitt er basert på samtaler med Steve Rick, Anne Reynolds og medlemmer i Hea1tland Credit 

Union. 
36 Kilde: Credit Union Magazine 3/2001 
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- gjennomfører selv årlige forbrnkernndersøkelser. I løpet av de siste 16 årene har 

kredittforeningene kommet best ut. Det kan oppfattes som en trnssel i seg selv. 

Side 29 

Innenfor rammen av reguleringene, er mye opptil den enkelte forening. Imidlertid ser det ut til 

at forretningsbankene har mye å si når det gjelder hvilke rammer myndighetene setter for 

kredittforeningene. 

3.9 Farm Credit System 

Slik det er nevnt innledningsvis er Farm Credit System (FCS) organisert på samme måte som 

kredittforeningene i sin oppbygning og er brukereid på tilsvarende måte. Deres virksomhet er 

kun knyttet til utlån til jordbrnksvirksomhet, der medlemskapet følger lånet. 

FCS er føderalt bygget opp, slik som den føderale organisasjonen for kredittforeninger 

(CUNA) er. Organisasjonen ble opprinnelig startet i 1917 av Kongressen som ville sikre 

kreditt til bøndene. Den gang fikk hele organisasjonen et lån, der alt ble tilbakebetalt før 2. 

verdenskrig. I 1980-årene da landbruket gikk svært dårlig, mottok de statlig støtte på samme 

måte som andre institusjoner innen landbruket. 

Antall Farm Credit institusjoner er gått kraftig ned de siste 20 år. Det henger sammen med 

den store nedgangen i antall bønder i USA. Markedsandelen er de seneste årene vært stabil. 

Fra 1981 til 1999 sank imidlertid deres andel av samlet utlån til amerikanske bønder fra 34 til 

26 prosent (McKenzie 2000). 

På same måte som CUNA, består organisasjonen av et nettverk av selvstendige brukereide 

låneinstitusjoner, med demokratiske valgte representanter. Styret i den enkelte Farm Credit tar 

avgjørelser vedrørende investeringer, rentenivå og andre sentrale sider ved driften. 

Deres hovedprinsipp er nærhet til lånetakerne, lokal kjennskap og ikke minst deres faglige 

kompetanse. Den enkelte Farm Credit, som selv er ansvarlig for eget utlån og drift, reiser ut 

til sine medlemmer og veileder både i driftsspørsmål og ikke minst i bondens 

investeringsplaner. Lån ytes med pant i fast eiendom. 

Innen hele dette systemet eksisterer det seks Creditbanks, en Bank of Cooperatives og en 

Agricultural Cooperative Bank (Agribank). Den enkelte Farm creditt-forening går til 

Agribank for å skaffe seg utlånsmidler i form av pantelån. 

3.9.1 "Regulated by the State, not supported" 

Virksomheten er regulert gjennom en egen lov, Farm Credit Act fra 1972. I 1987 kom det en 

egen Agricultural Act som også gjelder for FCS, der deres egen lov ikke sier noe annet. 
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På samme måte som hos kredittforeningene velges representanter til organer oppover i 

organisasjonen. Tilsvarende har systemet den samme kontrollfunksjon som kredittforeningene 

gjennom Farm Credit Administration (FCA). I likhet med kontrollorganet for 

kredittforeningene består også øverste organ hos FCA av et styre på tre medlemmer som er 

utnevnt av presidenten i USA. Videre er det hjemlet i loven at hver organisasjon må være 

forsikret gjennom The Farm Credit System Insurance Corporation. Organisasjonsmessig er 

dette helt parallelt med kredittforeningene. Videre er FCS også fritatt for skatt på overskudd, 

som betyr at overskudd tilfaller medlemmene i foim av blant annet bedre lånebetingelser. 

Det blir hevdet at dette systemet er statlig støttet og organisert, i den forstand at Agribank og 

de andre bankene har en sikkerhet hos myndighetene. Imidlertid har det i dette prosjektet 

framkommet at Farm Credit System på mange måter kan sidestilles med Credit Unions. Flere 

av informantene har uttrykt at deres rolle i forhold til myndighetene må likestilles med 

kredittforeningene. Deres lovgivning og organisasjonsstruktur understreker også det 

forholdet. Det som kan tale for en sterkere statlig innblanding enn hva som er tilfelle for 

kredittforeningene er deres kopling til Agribank, noe som ble synliggjort da myndighetene 

gikk inn og støttet banken på 1980-tallet. Dette skjedde i en spesielt vanskelig tid for 

jordbruket, der alle former for jordbruksvirksomhet fikk hjelp. 

3.10 Frihet og regulering: uttrykk for hva? 

Vi har i dette kapittelet sett at myndighetene legger til rette for brukereide finansinstitusjoner i 

form av kredittforeninger og Farm Credit System. Begge systemene er strengt regulert 

gjennom lovgivningen. Innenfor de legale rammene er det imidlertid svært mye som avgjøres 

av medlemmene selv. Det er klare regler for hvordan kredittforeningene og Farm Credit 

System skal ivareta de demokratiske prinsippene og sikre medlemmenes interesser. Begge 

deler er ikke-profitt-virksomhet der lokal forankring og utvikling er viktige prinsipper. 

Det er opplagt mange forhold som kan forklare omfanget av denne form for 

samvirkevirksomhet. Imidlertid kan det pekes på to helt ulike faktorer: 1) Det overordnete 

piinsipp i USAs politikk om fri konkurranse og 2) Samvirkeorganisasjonene er et redskap for 

myndighetenes sosial- og regionalpolitkk. En av bærebjelkene i USAs økonomiske politikk 

har alltid vært å fremme konkurranse og sikre innbyggerne valgmuligheter. Ved å tilrettelegge 

for ulike selskapsformer fremmes konkurransen mellom ulike finansforetak. Samtidig er 

loven om kredittforeninger tilrettelagt for å sikre alle grupper av folket et tilbud om låne- og 

spareordninger. På den måten blir denne form for piivate foretak et middel i myndighetenes 

sosialpolitikk. Slik det er nevnt overfor har ikke kredittforeningene vært lagt til rette til for de 

laveste sosio-økonomiske gruppene. Imidlertid har det vist seg å være et effektivt virkemiddel 
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for å sikre den brede middelklasse37
. Gjennom Farm Credit System er bønder sikret gode 

lånebetingelser, faglig veiledning og dermed støtte til å opprettholde forsvarlig drift. På den 

måten kan Farm Credit System sees på som et redskap for myndighetenes landbruks- og 

regionalpolitikk. 

At kredittforeningenes virksomhet er noe beskyttet, samtidig som det er en viss arbeidsdeling 

mellom disse og forretningsbankene, er sannsynligvis viktige forklaringsfaktorer for deres 

suksess. Grensen på 12,25 prosent av utlån til bedrifter er likevel en klar begrensning. 

Spørsmålet er hvorvidt virksomheten til kooperative foretak burde vært utvidet til å kunne ta 

større markedsandeler innen næringslivet. 

I Norge er gjeme USA oppfattet som svært liberalt i sin lovgivning, samtidig som det 

refereres til landet i mange politiske diskusjoner her hjemme. Det paradoksale er derfor at i 

USA har kredittforeningene en sterk støtte fra myndighetene gjennom lover og regler, og til 

tider også finansielt. Foreningene er underlagt relativt streng regulering nettopp for å sikre 

konkurranse på finansmarkedet og øke valgmulighetene for den vanlige borger. Vi skal 

imidlertid huske på at begrepet liberal ikke er identisk med å være uregulert. Det er logisk 

med et sterkt konkurransetilsyn nettopp for å sikre konkurransen. (Dette stemmer 

nødvendigvis ikke verken med retorikken som brukes om USA eller den praksis som utføres i 

Norge.) 

37 En diskusjon av klassebegrepet ligger langt utenfor dette prosjektet. Imidlertid skal vi være klar over at 

"rniddleclass" i USA refererer til den vanlige lønnsmottaker og sosioøkonomisk vil en stor del av denne gruppen 

inngå i hva vi i Norge i statistisk sammenheng omtaler som "arbeiderklassen". 
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4 Tysk:land; Raiff eisenbank:en 
Raiffeisen er i dag nærmest en betegnelse på en bevegelse. Svært mange kooperative banker i 

andre land bruker navnet på sine foretak. Samtidig refererer ikke Raiffeisenavnet bare til 

kooperative banker, men til alle samvirkeforetak i Tyskland. Fordi hele den moderne 

samvirkebevegelsen startet med kredittsamvirke, er det blitt betegnelsen på selve 

selskapsformen. I slutten av kapittelet presenteres Raiffeisenbanker i andre land. 

4 .1 Bakgrunn 

Grunnlaget for moderne kooperative finansforetak ble dannet i Tyskland på 1800-tallet. Slik 

det kommer fram i innledningskapittelet dannet Herman Schulze-Delitzsch et kredittsamvirke 

i byene omtrent samtidig som Friedrich Raiffeisen etablerte kredittforetak for bønder på 

landsbygda. Foretakene vokste seg store hver for seg, og både Volksbanken og Raiffeisen 

dannet felles organisasjoner på ulike geografiske nivå som skulle ivareta interessene for den 

enkelte bank. 

Fra 1860-tallet og utover vokste kredittsamvirkene i byene svært raskt. Oppslutningen var stor 

blant håndverkere og i mindre industriforetak. Etter hvert gikk de enkelte Volksbanken 

sammen og dannet organisasjoner som skulle ivareta deres felles interesser. Samtidig foregikk 

det en sterkt vekst i antall Raiffeisenbanker på landsbygda. For bøndene var behovet for billig 

kreditt stort, for å kunne skaffe maskiner, såfrø og annet til driften. I likhet med situasjonen i 

dag var det mange av de første Raiffeisenbankene som også drev med salg av utstyr og såfrø 

på kreditt. Raiffeisenbankene gikk også sammen i organisasjoner med en føderal oppbygning. 

Schulze-Delitzsch var opprinnelig dommer og hadde stor innvirkning på utviklingen av 

lovverket omkring kooperativ virksomhet. Fra 1860-tallet og utover arbeidet han for å få 

bedret det legale rammeverket, og en endelig samvirkelov korn i 1889 -

Genossenschaftsgesetz. Da ble det blant annet fastslått krav om obligatorisk 

regnskapskontroll. Da samvirkeloven skulle innarbeides i grunnloven ble det proklamert en 

ny lov i 1898 som ble satt i verk fra år 1900. Denne versjonen er i praksis gjeldende også i 

dag, med enkelte utvidelser og endringer, særlig loven fra 1934 og 1974 (Aschhoff & 

Henningsen 1996). Loven dreier seg altså ikke om bare finansforetak, men all form for 

samvirkevirksomhet. I likhet med andre lover tar den for seg organiseringen av foretaket 

("den indre strukturen"), men den skiller seg fundamentalt fra andre selskapslover ved å 

definere formålet med virksomheten, nemlig at foretaket skal fremme medlemmenes 

økonomiske interesser (Aschhoff & Henningsen 1996: 164). I spesielle tilfeller kan det drives 

forretninger med andre enn medlemmene (ibid.)38
. I 1934 korn en viktig endring av loven som 

38 For en detaljert gjennomgang av samvirkeloven vises det forøvrig til over nevnte bok som inngår i en 

publikasjonsserie fra DG-Bank. 
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ga føderasjonene selv rettighetene til å foreta regnskapskontroll av samvirkeforetakene 

(DGRV 2000). Slik er loven også i dag, og Tyskland skiller seg dermed ut fra de andre 

kooperative bankene i følge en oversikt fra Association of European Co-operatives. 

Etter den andre verdensktig utviklet den kooperative virksomheten seg i to svært ulike 

retninger i det nye Øst-Tyskland og Vest-Tyskland. I Vest-Tyskland reorganiserte 

føderasjonen seg med basis i det som hele tiden var fundamentet; selvstendige lokale 

kooperativer og lokale og regionale sammenslutninger. I DDR ble kooperativene en del av 

den sosialistiske planøkonomien og var et direkte instrument for myndighetene. Gjennom 

ekspropriering av jord ble det innført storskala jordbruk som neppe kunne kalles kooperativer, 

slik begrepet brukes hos oss. Kredittsamvirkene ble en del av det statlige bankmonopol, og 

mistet sin selvstendighet (ibid). 

Utover på 1960-tallet så de to samvirkeføderasjonene i Vest-Tyskland at de med deres felles 

filosofi, legale rammeverk og samme økonomiske bakgrunn, kunne være tjent med å gå 

sammen i en nasjonal samvirkeorganisasjon. I 1972 gikk de sammen i en enhet med tre 

nasjonale føderasjoner under seg: 

Figur 4.1 Den nasjonale oppbygningen av Raiffeiesensamvirke: 

Deutcher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V (DGRV) I 

' , ''I 
V 

Bundesverband der Deutscher Zentralverband 

Deutschen Raiffeisenverband Geweblicher 

Volkensbanken und e.V . (DRV) Verbundgruppen 

Raiffeisenverband e.V 

e. V. rBVR) 

Deutscher Raiffeisenverband er den nasjonale føderasjonen for landbrukssamvirke. 

Zentralverband Geweblicher Verbundgruppen er føderasjonen for småskalaindustri, vare- og 

tjeneste leverandører. I det følgende vil vi begrense oss til å se på bankorganisasjonen BVR. 

I følge Aschhoff og Henningsen (1996), var over to tredeler av det samlede antallet tyske 

banker samvirkeorganiserte i 1993. Tall fra samme år viser også at en av syv tyskere var 

medlem av en kooperativ bank, og at en av tre benyttet seg av deres tjenester. Det ser ikke ut 

til at dette forholdstallet er redusert for Raiffeisenbankens del de seneste årene. 
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4.2 Dagens legale rammeverk 

DG-Bank er "sentralbanken" i Raiffeisens bankstruktur. Dens virksomhet er regulert gjennom 

en egen lov. For de lokale Volks und Raiffeisenbankene er det to bærebjelker i lovverket; 

samvirkeloven og de generelle lovene knyttet til bank- og finansvirksomhet. 

4 .2 .1 Lov om DG-Bank 

Forløperen til DG-Bank var Deutsche Genossenschaftskasse, som ble stiftet i 1949, gjennom 

en egen lov. Institusjonen var underlagt statlig lovgivning, og føderale myndigheter og den 

Vest-tyske stat var medeiere gjennom en viss andelskapital. Dens virksomhet var relativt 

begrenset og svært detaljregulert (Aschhoff & Henningsen 1996: 7). Den nye DG-Bank fikk 

en egen lov i 1975 som ga banken mandat til å drive alle former for bankvirksomhet- Die 

Gesetz iiber die Deutsche Genossenschaftsbank (ibid). Dette gjorde det også mulig å bistå 

hele det kooperative systemet, som også er i tråd med den kooperative sentralbankens formål. 

I denne forbindelse ble det blant annet åpnet opp for større muligheter til å utstede 

obligasjoner. 

4.2.2 Regler for de lokale bankene 

Organiseringen er bundet opp av samvirkeloven, men virksomheten til de lokale kooperative 

bankene som sådan er ikke underlagt noen egne lover. En del forhold kan derfor reguleres 

gjennom de enkeltes vedtekter. Imidlertid er det kooperative bankvesenet på lik linje med 

andre typer finansforetak, underlagt tysk banklov (Kredit Wesen Gesetz), og må innordne seg 

reguleringer utstedt av Bundesaufsichtsamt fiir das Kreditwesen. I følge tysk lov må foretaket 

ha ordet bank i navnet for å kunne drive banktjenester. Selv om Raiffeisenbanken har en 

filosofi om å innrette virksomheten mot mindre kapitalsterke grupper i samfunnet, samt 

mindre forretningsforetak, er det lite i deres virksomhet som skiller den kooperative banken 

fra forretningsbankene. Men organisasjonsmessig er de svært ulike. Fram til begynnelsen av 

1970-tallet hadde de kooperative bankene enkelte skattefordeler. Dette ønsket de selv å gå 

bort i fra, da det utad ikke var ønskelig å framstå som en institusjon med særfordeler. De 

ønsket å bli behandlet, og konkurrere på lik linje med andre finansforetak. På den måten står 

de friere til å operere i det markedet de selv ønsker39
. 

Endringer i samvirkeloven gjorde at man i 1974 gikk bort fra kravet om at kundene også 

måtte være medlemmer. På begynnelsen av 1990-tallet gikk man også vekk fra kravet om å 

være medlem for å ra kreditt. Dersom medlemmer vil melde seg ut sier den samme loven at 

deres andeler ikke kan tas ut før et år etter utmeldelse. 

39 Dette i følge Andreas Kappes, DGR V 
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4.2.3 Hvem eier formuen ved en avvikling av banken? 

Dette spørsmålet er av mer prinsipiell betydning enn av praktisk betydning. På samme måte 

som for kredittforeningene i USA, er dette i liten grad en reell problemstilling. Avvikling av 

lokale banker er som regel resultat av fusjoner eller alvorlige økonomiske problemer. 

Samvirkeloven av 1898 sier klart at etter at all gjeld er betalt, har nåværende medlemmer rett 

til gjenværende fellesformue ved en avvikling. Imidlertid står den enkelte bank fritt i sine 

vedtekter til å bestemme hvordan dette skal distribueres til medlemmene, om formuen skal 

deles opp til ulike parter, eller eventuelt om hele det gjenværende beløpet skal deles ut til en 

annen juridisk eller fysisk person40
. 

4.3 Organiseringen av Raiffeisenbanken (BVR) 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenverband blir gjeme omtalt som 

Raiffeisen selv om det formelt er en føderasjon av Volksbanken og Raiffeisenbanken. 

Opprinnelig har Volksbank vært lokalisert i byene og Raiffeisen på landsbygda. Imidlertid har 

flere og flere banker gått sammen, på den måten er mange banker i dag en fusjon av 

Volksbank og Raiffeisenbank. De kaller seg ofte VR-Bank. Mange blir i dagligtale gjeme 

omtalt som Raiffeisenbank. 

I likhet med de to andre føderasjonene i den store paraplyen DGRV, er føderasjonen av 

Volksbanken og Raiffeisenbanken (BVR) strukturert etter tre nivåer: 

1) Lokalt: Det første nivået består av de lokale selvstendige bankene. I dag utgjør de 2 034 

banker. Hver bank har et styre som er valgt av medlemmene. 

2) Regionalt: De lokale bankene er organisert i 11 regionale organisasjoner (delvis på 

delstatsnivå). På dette nivået opererer også de regionale bankene. Disse bistår de lokale 

bankene med en rekke banktjenester og lån. På begynnelsen av 1900-tallet ble dette 

systemet bygget ut slik at det på det meste var 57 slike regionale banker. De siste tiårene 

har det foregått stadige sammenslåinger, særlig i siste halvdel på 1980-tallet. Etter den tid 

har det bare vært tre slik banker igjen (Aschhoff& Henningsen 1996). Som vi skal komme 

tilbake til er disse også under omorganisering. 

3) Nasjonalt: Ved siden av den nasjonale føderasjonen, eksisterer det en nasjonal kooperativ 

bank Deutsche Genossenschaftsbank, den såkalte DG-Bank. Den betjener både de 

regionale og de lokale bankene. 

Ved siden av den nasjonale DG-Bank består det kooperative bankvesenet av en rekke 

finansielle spesialinstitusjoner (syv i alt, i tillegg til de regionale bankene). De betjener ulike 

4° Federal Law Gazette (BGBI), del VI, artikkel 90 og 91 . 
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formål, som for eksempel pantelån (DGHYP (Deutsche Genossenschafts-Hypoteken bank), 

fonds-sparing (DIF A (Deutche Immobilen Fonds), boligsparing (Schwabisch Hall 

(boligsparekasse) og ikke minst forsikring (forsikringsselskapet "R+V Versicherung")). 

Gjennom disse kan den kooperative banken tilby et bredt spekter av finansielle tjenester til de 

lokale bankene samt til kunder direkte. Til sammen utgjør DO-Bank, de resterende regionale 

bankene og disse spesialbankene, de såkalte "sentralbankene" i Raiffeisen-systemet. 

4.3.l De lokale bankene og medlemsskap 

Den enkelte bank er en selvstendig enhet som gjennom den føderale sammenslutningen er 

knyttet til det nasjonale banksystemet. Slik som for andre kooperative banker er det ikke 

obligatorisk å være medlem. Til sammen har de lokale bankene 14.8 millioner medlemmer og 

til sammen 30 millioner kunder. I motsetning til det som er vanlig i andre kooperative banker 

er det i Tyskland heller ikke en forutsetning å være medlem for å få lån. Det er likevel en høy 

andel som er medlem (nær 50 prosent). Medlemsskapet innebærer at man kjøper minst en 

andel og maksimum fem. Størrelsen på andelen kan imidlertid variere. Det kan utbetales 

utbytte på andelene, som gjeme ligger på 8 - 10 prosent av verdien. Det blir påpekt at nærhet 

til kundene og bankens investering i lokale tiltak er viktig 41
. Selv om det har foregått stadige 

fusjoner av banker, er antallet filialer forsøkt opprettholdt. Bankene er underlagt 

Samvirkeloven når det gjelder representasjon og ivaretakelse av medlemmenes interesser. 

4.3.2 De regionale bankene 

De tre regionale "sentralbankene" er i praksis serviceinstitusjoner for de lokale bankene og er 

bindeleddet mellom dem og DO-Bank. De tilbyr og støtter de lokale bankene med en rekke 

banktjenester, har en bufferrolle med hensyn til likviditet, og promoterer Raiffeisen som bank. 

Hver av de regionale bankene er også kommersielle banker som på vegne av sine medlemmer 

(de lokale bankene) opererer innenfor ulike virksomheter, også internasjonalt. Deres kunder er 

i stor grad i ulike bransjer, som omfatter både små og mellomstore bedrifter. 

De tre regionale bankene var inntil nylig 

• GZB-Bank (Genossenschaftliche Zentralbank AG Stuttgart) 

• SGZ-Bank (Sudwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank AG) 

• WGZ-Bank (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG) 

Slik som det kommer fram i to av navnene, er disse organisert som aksjeselskap. Det som 

skiller disse fra vanlige forretningsbanker er at de eies av de lokale bankene. Den siste 

banken er organisert som et rent kooperativ i selskapsrettslig forstand, slik som de lokale 

bankene er. Betegnelsen eG - eingetragene Genossenschaft - betyr registrert kooperativ. De 

tre bankene har betjent de lokale bankene i sine respektive regioner, mens lokale banker i 

andre deler av Tyskland har de senere årene benyttet seg av DO-Bank direkte. 

41 Kilde: Andreas Kappes, BYR samt deres publikasjoner. 
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4.3.3 DG-Bank: struktur og virksomhet 

Den nasjonale banken er både en selvstendig kommersiell aktør i finansmarkedet og samtidig 

en bankgruppe bestående av en rekke spesialinstitusjoner, regionale banker og ikke minst de 

vel 2 000 lokale bankene. Til sammen utgjør bankgruppen den tredje største i Tyskland. 

Selve bank-enheten, DG BANK AG, Frankfurt am Main, er blant de ti største bankene i 

landet. Den opererer som et aksjeselskap med et bredt spekter av finanstjenester både 

nasjonalt og intemasjonalt42
. Den betjener både de lokale bankene, private kunder og 

forretningsforetak direkte. Banken er en av de ledende i Tyskland på utstedelse av 

obligasjon er. 

Som øverste organ representerer også DG-Bank summen av de lokale bankenes virksomhet. 

Ved utgangen av 1999 besto bankens portefølje av 50 prosent lån til forretningsforetak og 50 

prosent til private. I tråd med den grunnleggende filosofien, er fokuset innrettet mot små og 

mellomstore foretak. Selv om forretningsengasjementet er stort, skiller banken seg fra 

forretningsbankene ved å ikke satse på store foretak. Historisk har Raiffeisen dominert 

landsbygda. Også i dag er deres engasjement større på landsbygda enn i byene. I distriktene 

har heller ikke banken så mye konkurranse da Raiffeisenbanken gjeme er den eneste banken i 

landsbyer og i mindre byer43
. 

I likhet med andre vestlige land har andelen bønder sunket jevnt de siste tiårene. Fra å være en 

landbruksbank er Raiffeisen i dag en bank for alle næringer og yrkesgrupper. Ikke mer enn 

fem prosent av bankens kunder er i dag bønder. Andelen av samlet utlån som går til 

landbruket har følgelig også sunket. I år 2000 var deres samlete portefølje til 

forretningsforetak på 1 500 milliarder NOK, der lån til landbruket utgjorde 7,6 prosent. Ved 

utgangen av år 2000 utgjorde deres markedsandel av Tysklands samlete utlån til landbruket 

45,8 prosent. For landbruket har altså banken en sterk posisjon. Historisk hadde 

kredittsamvirkene gjeme også salg av utstyr til gårdsdriften. I dag har om lag 25 prosent av 

samvirkebanlcene denne doble funksjonen. 

4.4 Strukturelle endringer 

Endringer på finansmarkedet og stadig større konsentrasjon av kapital, har også fått 

konsekvenser for Raiffeisenbankene. Blant annet som svar på økt konkurranse, har det 

foregått strukturendringer på alle nivåene i banksystemet. 

42 AG - Aktieengesellschaft - er et aksjeselskap, som minner en del om det norsk ASA. I motsetning til ASA kan 

AG velge å la seg børsnotere eller ikke. En annen betegnelse som minner om vårt A/S er GmbH - selskap med 

begrenset ansvar. Foruten at AG kan la seg børsnotere er det også strengere krav knyttet til virksomheten hos et 

AG sammenlignet med et GmbH, blant annet støITelsen på egenkapitalen ved etable1ing. 
43 I følge Andreas Kappes, BYR. 
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De lokale bankene fusjonerer i stadig større grad. Bare de siste fem årene har antall banker 

blitt reduse1i fra 2 500 (1996) til 2 034 (medio 2001). Anslagsvis er det 100-150 fusjoner i 

året. Andreas Kappes i DGRV begrunner dette med den harde konkurransen og utviklingen av 

stadig nye produkter som fordrer en viss storskala. Den enkelte bank har fra om lag 300 

millioner NOK til nærmere 80 milliarder NOK i samlet aktiva. For å kunne være effektiv i 

markedet, bør den enkelte ha et volum på minst 4 milliarder NOK (500 millioner Euro). 

Man kan imidlertid stille spørsmål ved hvor langt en slik fusjonsbølge kan gå. Hvor blir det 

av den lokale forankringen? Fusjonene merkes ikke i tilsvarende grad for kundene, da antall 

filialer er forsøkt opprettholdt. Likevel kan det stilles spørsmål ved prinsippet om 

medlemsinnflytelse og demokrati når det er langt større regioner enn før som velger 

representanter til styret i "sin" bank. 

De over nevnte regionale bankene er også innen i en fusjonsprosess. To av de tre regionale 

bankene, SGZ-Bank og GZB-Bank fusjonerte i år 2000 til GZ-Bank, mens WGZ har fortsatt 

å eksistere. Nå er det imidlertid nettopp blitt realisert en ytterligere fusjon, nemlig mellom den 

nye GZ-Bank (fusjon på regionalnivå) og DG-Bank i Frankfurt (det vil si den nasjonale 

banken). Sammenslåingen fikk tilslutning fra sine eiere (medlemmer) og startet opp I.juli 

2001. Det nye navnet er DZ Bank. 

Dette illustrerer at konsentrasjonen av kapital er en prosess som også foregår i det kooperative 

bankvesenet. 

4.4.1 Færre enheter, men flere kunder 

Av de til sammen 14,8 millioner medlemmene som ble registrert i 2000 utgjorde om lag 13,5 

millioner av dem privatpersoner, resten er organisasjoner. Antall medlemmer har økt i takt 

med veksten i samlet aktiva nedgangen i antall banker. Fra 1973 til 2000 ble antallet banker 

redusert fra 3 000 til drøye 2 000, en nedgang på 33 prosent. I samme tidsrom ble antallet 

medlemmer mer enn fordoblet, fra drøye 7 millioner til nærmere 15 millioner. Vi ser altså den 

samme utviklingen som for kredittforeningene i USA. 
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Figur 4.2: Utviklingen i balansen for lokalbankene samlet sett, samt balansen for gruppen 
av sentralbanker innen Raiffeisengruppen, inkludert DG-Bank. 1973-2000 
(millioner NOK) 

1983 1993 1998 2000 

1043827 3292343 4697404 4335853 

369939 933480 1965816 2719146 

Kilde: DGRV (2000) samt http://www.dgrv.de 

Bankens vekst i tjenestetilbudet har sannsynligvis sammenheng med veksten i antall 

medlemmer. Dette igjen har muliggjort flere satsningsområder, som reflekteres i bankens 

stadig økende volum i balansen. Veksten er et klart bevis på bankens posisjon i markedet. 

Vi skal imidlertid være klar over her at omregningene til norsk valuta gir en vekst som er 

større enn slik den framkommer målt i tysk valuta. Det skyldes at den tyske marken i denne 

perioden har blitt mye sterkere sammenlignet mot den norske kronen44
. 

4. 5 Stor betydning i finansmarkedet 

Bankens posisjon i markedet ser vi tydeligst ved dens markedsandel. Slik vi så i kapittel 2 har 

de tyske Raiffeisenbankene til sammen en markedsandel på over 18 prosent. I følge banken 

selv var den på 20 prosent i år 2000. 

Selv med en sterk vekst i balansen, har markedsandelen sunket noe de siste 20 år. I 1980 var 

andelen av tyske bankers samlete balanse på 21,2 prosent. Den sank svært lite på 1980-tallet, 

mens den på 1990-tallet sank noe slik at den i 1999 utgjorde 17,5 prosent. Dette er imidlertid 

en betydelig andel. Raiffeisens markedsandel av sparekapitalen har i samme periode ligget 

på et jevnt høyt nivå, nær 30 prosent (1999: 29,5). Utlånsandelen har sunket med ett 

prosentpoeng i hele denne perioden, til 18,2 prosent i 1999. 

44 Fra 100 NOK = 215 DEM i 1973 til 100 NOK= 416 DEM i 2000. 
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For å være en spare- og låneinstitusjon som retter seg mer inn mot midlere inntektsgrnpper, 

samt småskalaforetak, forteller disse tallene oss at den kooperative banken har stor betydning 

i tysk samfunnsøkonomi. 

4.6 Hvilke utsikter for framtiden? 

Den generelle globaliseringsprosessen innebærer blant annet en økende konsentrasjon av 

kapital. Dette har vi også sett gjelder for de kooperative bankene. Et spørsmål er hvor lenge 

en slik konsentrasjonprosess er forenlig med de kooperative prinsippene. Med dagens antall 

lokale banker og store oppslutning ser det imidlertid ut som den er liv laga i overskuelig 

framtid. I følge Raiffeisenbanken selv føler den seg trygg på sin rolle framover. Den har vært 

en del av finansmarkedet i 140 år, den er etablert og utgjør en nødvendig konkurrent og 

alternativ til forretningsbankene, og oppfattes som en seriøs aktør i markedet. 

4.6.l Hvilke utsikter har den opprinnelige samvirkeideen? 

Med sterk konsentrasjon av det sentrale bankvesenet, økende engasjement i utlandet samt 

organiseringen av de nasjonale bankene som aksjeselskap, kan man stille spørsmålstegn ved 

de kooperative prinsippene. Er det brnkerstyrte finansforetak en saga blott når de nasjonale 

enheter antar så store dimensjoner og selv har en annen selskapsform en organisasjonen som 

helhet? 

For ikke å bukke under i den omstruktureringen av finansmarkedet man har vært vitne til i 

senere år, framstår strukturendringene i Raiffeisenbanken som en nødvendighet. Man har 

altså valgt å bli med i den harde internasjonale konkurransen. Alternativet for nettopp denne 

kooperative bankmodellen ville sannsynligvis vært å redusere produktspekteret og bli en 

mindre, sannsynligvis mer nisjepreget bank. I samtaler og i alt skriftlig materialet kommer det 

fram at filosofien med nærhet til kundene, samt å bidra til lokal og regional utvikling står 

sterkt. 

På den ene siden er det en brist i organisasjonsoppbygningen at de store bankene kan opptre 

som aksjeselskap. På den andre siden kan det argumenteres for at så lenge medlemmene og 

medlemsorganisasjonene selv står som eiere av aksjene, er det ikke nødvendigvis prinsipielt 

problematisk. Når slike foretak blir børsnotert kan det imidlertid være en fare for at kapitalen 

i mindre og mindre blir under eiernes kontroll. Slik det kommer fram i neste kapittel, 

planlegger Credit Agricole i Frankrike å børsnotere sin "sentralbank" CNCA, men med 

medlemsorganisasjon ene som hovedaksjonærer. 

Selv om DG-Bank ikke lar seg børsnotere, gjenstår det å se hvor smertegrensen går for 

finansforetak som påberoper seg demokratiske styringssystemer og medbestemmelse på lokalt 

plan og oppover. 
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4.6.2 Hvorfor bli medlem? 

Da medlemsskap ikke er noen forpliktelse uansett banktjeneste, er en medlemsandel på nesten 

50 prosent et høyt tall. Deres historiske forankring bidrar sannsynligvis til den høye 

oppslutningen. Det kan se ut som om økende oppslutning er resultat av de samme prosessene 

som i USA; en motreaksjon mot stadige fusjoner og oppkjøp av private banker. Selv om det 

foregår sammenslåinger av de lokale kooperative bankene, er det et stort nettverk av filialer 

som til en viss grad ivaretar nærhet og lokal tilhørighet. 

De store institusjonene tilhørende bankgruppen DG-bank er i all hovedsak organisert som 

aksjeselskap (AG). Disse eies av sine medlemmer, det vil si de lokale bankene samt andre 

banker i det kooperative systemet. På det lokale planet er det medlemmene i kraft av sine 

andeler og representasjon i styret, som har makten. Dette er sannsynligvis en viktig 

motivasjon for medlemsskap - særlig når de mindre private bankene blir kjøpt opp av store 

konsern. 

Et stikkord er altså bevissthet om samvirke som selskapsform. Med sin lange historie og 

solide forankring i befolkningen på landsbygda og i byene, har Volks- und Raiffeisenbanken 

en markedsfordel. Konkurransefordelen er også en viktig faktor. Deres kostnader ligger i det 

nedre sjikt i markedet. De har ingen økonomiske fordeler gjennom lovverket. Med de har en 

fordel ved at det ikke betales ut overskudd til eksterne aksjonærer. Det betales heller ut 

utbytte på andeler, men det dreier seg ikke om store summer for det enkelte medlem. 

4. 7 Ra i ff eisenbanker i andre europeiske land 

Slik det kom fram i oversikten i kapittel 2 har de kooperative bankene også en stor plass i 

andre land økonomier. I Østerrike er 646 av til sammen 716 banker medlemmer i den 

nasjonale Raiffeisenføderasjonen. Deres markedsandel er på 24 prosent. I likhet med 

Tyskland er om lag 50 prosent av kundene medlemmer i banken. Også i Sveits står 

Raiffeisenbanken sterkt i samfunnet. 

I Nederland er, med noen få unntak, samtlige kooperative banker tilsluttet den føderale 

bankgruppen RABO-Bank. Den har en markedsandel på 25 prosent. RABO-bank-gruppen er 

til sammen en meget stor bank i europeisk sammenheng, med et bredt produktspekter og stort 

internasjonalt engasjement. Samtidig tyder det høye antall lokale Rabo-banker (424 i alt), på 

at den lokale tilknytningen blir ivaretatt. I Luxembourg er også det kooperative bankvesenet 

en Raiffeisen-føderasjon - Caisse Centrale Raiffeisen med 35 lokale kasser. Til forskjell fra 

Tyskland, Østenike og Sveits er det i disse to landene en langt lavere andel av kundene som 

er medlemmer. 

Denne raske gjennomgangen viser at omfanget av Raiffeisenbanker er betydelig også utenfor 

Tyskland. 

LU-rapport nr. 9 - 2001 



5 Franlail(e; flere store l(ooperative banl(er 
Hele samvirkebevegelsen i Frankrike startet først med arbeiderkooperativer på midten av 

1800-tallet. I likhet med Tyskland og andre tysktalende land, har de kooperative finansielle 

foretakene form av kooperative banker. Det første finansielle kooperative foretaket ble initiert 

av staten ved at Credit Agricole ble dannet i 1894. Det eksisterer i dag fire kooperative 

finansforetak som hver for seg har en betydelig markedsandel innen det vanlige spekteret av 

bank og forsikring. Frankrike har en egen samvirkelov som gjelder alle kooperative foretak. 

Samtidig er det enkelte foretaks virksomhet hjemlet i egne lover. Vi skal i dette kapittelet se 

på omfang og rammeverk for de fire gruppene av kooperative banker i Frankrike: 

• Credit Agricole 

• Credit Mutuel 

• Groupe Credit Cooperatif 

• Banque Populaire (heri inngår også Credit Mutuel Maritim som tidligere var et 

selvstendig foretak) 

Foruten disse fire gruppene er det kommet en femte kooperativ bank på listen, nemlig Caisse 

d'Epargne. Det er opprinnelig en sparekasse som har eksistert helt siden 1807, som på slutten 

av 1990-årene så det formålstjenlig å endre selskapsform til et kooperativt foretak. En egen 

lov i 1999 gjorde det mulig å gjennomføre denne endringen. Dette foretaket vil ikke bli 

gjennomgått noe mer i dette kapittelet. Caisse d'Epargne er imidlertid et interessant bevis på 

at samvirkeformen er attraktiv ved inngangen til det 21. århundre. 

5.1 Bakgrunn 

5.1.1 Sterk stat 

Statens sterke rolle på mange samfunnsområder er et framtredende trekk i Frankrike. Det er et 

land som historisk har hjemlet mye av sin virksomhet i ulike lover, samt sett behovet for en 

spesiell beskyttelse av virksomhet i distriktene. Foruten "civil code" fra 1844 som ivaretar 

borgernes rettigheter, har Frankrike siden begynnelsen av 1890-årene hatt en egen "code 

rural" som er rettet inn mot næringsvirksomhet på landsbygda. 

Forholdene på landsbygda i Frankrike i siste halvdel av 1800-tallet var like vanskelige som de 

var i Tyskland på den tiden. Den franske stat så behovet for å sikre en utvikling av 

landsbygda, gjennom å støtte landbruket. Bøndene hadde et stort behov for rimelig kreditt og 

muligheter til investeringer. I 1894 ble Credit Agricole dannet med hjemmel i en egen lov der 

de lokale Credit Agricole på den måten ble de første kredittkooperativene i Frankrike. 

Gjennom en ny lov i 1899 ble de lokale kooperative banl<ene organisert sammen i regionale 

sammenslutninger. Det var staiien på den føderative oppbygningen av samvirkeforetak. 
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De andre kooperative finansforetakene ble dannet med hjemmel i sine respektive lover, med 

stadige nye tillegg ettersom virksomheten utviklet seg. Samvirkeloven fra 1947 gjelder også 

for kooperative finansforetak, så fremt den spesifikke lov ikke sier noe annet. Ved siden av 

samvirkeloven må alle finansforetak også forholde seg til bankloven fra 1984. De særskilte 

lovene har forrang framfor de generelle lovene som foretakene er underlagt. 

5.2 Dagens rammeverk 

Gjennom lovreguleringer er kooperative foretak i dag ikke særlig begunstiget sammenlignet 

med andre selskapsformer. Med noe variasjon hadde de ulike kooperative foretakene tidligere 

enkelte særfordeler. Imidlertid er det ingen av foretakene som i dag har noen form for 

skattefritak. Avviklingen av unntak for inntektsskatt har vært en del av resultatene av 

forhandlinger mellom myndighetene og bankene. Det innebærer at alle kooperative foretak i 

dag er underlagt bankloven fra 1984. I dag har alle disse bankene status som det som betegnes 

som "et ordinært finansforetak". I 1994 ble det en endring som åpnet for at man kunne ta i 

mot kapital fra ikke-medlemmer. Imidlertid er det visse vilkår knyttet til innskyterne av 

kapitalen. 

5.3 Le Credit Agricole Mutuel 

Målt i bankens egenkapital, er Credit Agricole - med sine vel 300 milliarder NOK (250 

milliarder franske franc) - den største banken i Frankrike, nest størst i Europa og rangert som 

nr 7 i verden. Banken er altså en stor aktør i markedet, og opererer også internasjonalt. Siden 

1996 har den internasjonale aktiviteten foregått gjennom sammenslåingen av Credit Agricole 

og Indosuez. 

5.3.1 Utviklingen av det legale rammeverket 

Credit Agricole har en helt spesiell historie ved at myndighetene la til rette for 

kredittsamvirker gjennom danningen av den lokale bankstrukturen på slutten av 1800-tallet. 

Ved siden av de lokale og regionale strukturene som var hjemlet i lovverket, ble to nasjonale 

instanser etablert omkring 1920: Caisse nationale de Credit Agricole (CNCA) gjennom lov av 

5. august 1920, og den nasjonale sammenslutningen Federation Nationale du Credit Agricole 

(FNCA). En milepel for Credit Agricole var loven av 1988. Gjennom "gjensidighetsloven" 

(le loi de mutualisation) opphørte den statlige kontrollen av den nasjonale banken, og CNCA 

ble omgjmi til et aksjeselskap. Den ble en selvstendig uavhengig institusjon der kun eierne, 

det vi si medlemmene i føderasjonen, hadde kontroll med banken (derfor den noe forvirrende 

betegnelsen på loven, i det banken samtidig ble et aksjeselskap). 

Medlems betingelse 

Opprinnelig lå det en betingelse i loven om at kun de som hadde tilknytning til landsbygda, 

gjennom gårdsdrift eller på annen måte, kunne bli medlemmer i banken. Da antallet bønder 
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stadig gikk nedover, samtidig som det skjedde en fraflytting fra distriktene, fikk Credit 

Agricole problemer med medlemsgrunnlaget. Samtidig hadde myndighetene behov for økte 

skatteinntekter. Resultatet av forhandlinger mellom banken og myndighetene endte i 1991 

med at banken ikke lenger var unntatt skatt, samtidig som loven åpnet for at også de uten 

tilknytning til landsbygda kunne bli medlem og kunde i Credit Agricole. Konkurranse

fordelen av skattefritaket ble fra bankens side vurdert som mindre enn fordelen ved å øke 

kundegrunnlaget. I dag er medlemsskapet åpent for alle. Man blir automatisk medlem i det 

man blir tildelt kreditt. Det er ikke nødvendig å være medlem som innskyter. For å være 

medlem må det kjøpes minst en andel på 60-120 NOK (pålydende 50- lOOFF). 

På samme måte som hos Raiffeisenbanken er det medlemmene selv som har rett på sin 

relative andel av gjenværende fellesformue ved en avvikling av en lokal bank. Slik er det også 

for de andre kooperative bankene i Frankrike. I likhet med situasjonen i Tyskland er dette 

også i Frankrike en hypotetisk problemstilling 45
. 

5 .3 .2 Oppbygning og eierform 

På det lokale planet eksisterer det medio 2001ialt2 765 uavhengige banker med til sammen 

5,6 millioner medlemmer. Det utgjør om lag 1/3 av den totale kundemassen på 16 millioner. 

Medlemmene er representert i bankens styre og deltar slik vi også har sett i andre land. 

Bøndene utgjør en stadig mindre andel av kundemassen, i dag er den på om lag fem prosent. 

Likevel er de godt representert blant medlemmene, og de har fremdeles en dominerende plass 

i bankenes styrer. 

Banken er fokusert på å utvikle prinsippet om gjensidighet. Det er klare regler for når det skal 

holder generalforsamling osv. Det legges vekt på kurs for ansatte og medlemmer. 

Generalforsamlingen gir medlemmene mulighet til å komme med sine meninger. I små byer 

er nettopp den årlig generalforsamlingen en viktig begivenhet, noe som det også legges vekt 

på sentralt. Det er på dette nivået at deres prinsipp om nærhet og lokal forankring er en 

realitet. 

De lokale bankene er organisert sammen i regionale banker - 49 i alt. Sammenslutninger har 

ført til at dette tallet stadig har blitt lavere. I følge HECs rapport fra 1998 viser utviklingen 

nesten en halvering i antall regionale banker i perioden 1987 - 2000 (fra 94 i 1987 til 60 i 

1995 til 49 i 2000).46 

45 Kilde: Bernard Cotton, Credit Agiicole 
46 HEC (l'Ecole des Bautes Etudes Commerciales) er et institutt for høyere økonomiske studier i Quebec, 

Canada. 
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Årsakene er de samme som for bankene i Tyskland: laavet om å være konkurransedyktige. 

Det blir hevdet at nærheten til kundene blir opprettholdt ved at antall filialer ikke reduseres. 

Credit Agricole har Franlaikes største antall filialer- i alt 5.500. I løpet av det siste ti-året har 

de regionale bankene blitt mer og mer selvstendige og ansvarlige for egen drift. I den føderale 

oppbygningen ligger det en sikkerhet i at økonomiske problemer i en lokal bank vil kunne 

løses ved at alle medlemmene bidrar gjennom deres regionale bank. Tilsvarende har det 

fungert for de regionale bankene i forhold til den nasjonale. Ved en omstrukturering i 1990 

startet en desentralisering der den enkelte regionale bank fikk mer og mer ansvar for egen 

drift. 

Fram til 1992 kunne de regionale bankene beholde 15 prosent av de langsiktige 

spareinnskuddene de mottok fra medlemmene i de lokale bankene. Resten ble plassert i 

CNCA, blant annet på grunn av bankens behov for kapital. I 1992 ble regelen endret til 30 

prosent. I 2001 vil en lovendring bety at de regionale bankene beholder 50 prosent selv. Den 

økende graden av selvstendighet og ansvarlighet hos de enkelte regionale bankene blir 

betegnet som bankens suksess. 

De regionale bankene er så eiere av den nasjonale banken CNCA, - Credit Agricols 

"sentralbank". Først i 1988 ble det en selvstendig bank, uavhengig av staten. Banken er et 

aksjeselskap der de regionale bankene eier 90 prosent av aksjene og de resterende 10 prosent 

eies av de ansatte i banksystemet. Deres virksomhet er knyttet til spesialiserte banktjenester 

som investeringer i fond samt den internasjonale virksomheten. På bakgrunn av innskuddene 

fra de regionale bankene, betales det tilbake utbytte fra CNCA. En del regionale banker er 

"strukturelle lånere" i den forstand at de låner ut innskuddskapitalen, for andre er ikke det 

tilstrekkelig. Da låner banken fra CNCA basert på innskudd fra andre regionale banker. På 

denne måten ivaretar man det gjensidige prinsipp. Spørsmålet er om ikke dette kan bli 

redusert ved en stadig større disponering av egne midler i de enkelte regionale bankene. 

5.3.3 Virksomhet og markedsandeler 

Slik det kommer fram overfor har Credit Agricoles virksomhet vært rettet mot laeditt til 

bønder. Den har også hele tiden operert som bank ved åta imot innskudd. Av de samlete utlån 

til jordbruket i Frankrike i dag, bidrar Credit Agricole med 80 prosent. Deres rolle overfor 

landbruket er derfor svært viktig. Dessuten er oppslutningen om banken langt større på 

landsbygda enn i byene. For banken selv betyr landbruket imidlertid mindre og mindre for 

deres virksomhet. Ved utgangen av 1999 utgjorde utlån til landbruket 12,5 prosent av samlet 

portefølje (246 milliarder NOK av til sammen 1.975 milliarder NOK). Om lag halvparten av 

utlånsmidlene går til boligformål, og er dermed den viktigste aktiviteten for banken, samtidig 

er de den største aktøren i Franlaike i det markedet. Et av fire boliglån finansieres gjennom 

Credit Agricole. Om lag 25 prosent av utlånet går til næringsvirksomhet, hovedsakelig 

småskala virksomhet. Den har etter hvert blitt banken for en av tre innen yrkene handel, 
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håndverkere og andre frie yrker. Den er derfor også en viktig finansiell bidragsyter i den 

lokale økonomien (DIES:2000). 

Credit Agricole er altså en bank for de mange med mindre spare- og kredittbehov. Dette er 

også i tråd med de opprinnelige ideer om hvem denne type bank skulle være for. 

Foruten de tradisjonelle banktjenestene har imidlertid Credit Agricole et meget bredt 

produktspekter, de utmerker seg særlig innen forsikring. 

5.3.4 Credit Agricole på børs? 

Fordi Credit Agricole har en føderalt oppbygd struktur, der den nasjonale banken 

representerer medlemsinteresser, kan ikke ledelsen ta avgjørelser på samme måte som i 

forretningsbanker. Derfor tar det lang tid til å komme til enighet om store avgjørelser. Det er 

nå blitt enighet om å introdusere CNCA på børs, noe de regionale bankene har brukt mye tid 

på å bli enige om. Begrunnelsen for åta dette skrittet, er at det er langt lettere å operere i det 

internasjonale markedet, og det er et instrument for å få tak i kapital. Dette blir sett på som en 

nødvendig konsekvens av den restruktureringen som foregår i finansaktivitetene globalt. 

I deres Communique de Presse av 5.juli 2001 47 fremgår det at det nå er full enighet om å søke 

om å bli introdusert på børsen, noe som man håper vil kunne skje innen utgangen av 2001. 

Dette skrittet er et svar 

... på ønsket fra hele bankgruppen, med bakgrunn i sin identitet som et gjensidige foretak, å 
utvide sine virksomheter på hvert forretningsområde for til slutt å danne "en ledende bankgruppe i 
Frankrike, på europeisk grunn, med globale ambisjoner". 

Fritt oversatt 

For å kunne være en ledende bankgruppe i fransk, europeisk og global sammenheng, kan det 

være lønnsomt å gå på børs. Imidlertid er det vanskeligere å forstå hvordan dette kan være 

knyttet til identiteten som et gjensidig foretak. Det kan være den demokratiske enigheten det 

her refereres til. Imidlertid bør vel virksomheten være tuftet på prinsippet om gjensidighet? 

Det kan synes som et paradoks å skulle opprettholde en kooperativ finansinstitusjon samtidig 

som kapitalen blir gjenstand for kjøp og salg på børsen. Blir eierne et redskap for kapitalen 

eller kan kapitalen fremdeles kunne forbli et instrument for brukerne? 

Slik det også kommer fram i denne pressemeldingen planlegger Credit Agricole denne 

omstruktureringen slik at de regionale bankene skal eie 70 prosent av CNCA gjennom 

eierskapet i et holdingsselskap. Fra Credit Agricole side framstår derfor ikke den planlagte 

børsnoteringen som noe prinsipielt vanskelig for banken. 
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5 .4 Groupe Credit Mutuel 

Credit Mutuel er rangert som det fjerde største bankforetaket i Franlaike Deres virksomhet er 

basert på deres egen lov av 1958. I likhet med Credit Agricole er deres virksomhet basert på 

bankloven fra 1984. Credit Mutuel fikk gjennom den såkalte "blå boken" (Livre Bleu) i 1975 

noen skattemessige fordeler som vedvarte til etter 1984. I dag eksisterer det ingen særfordeler. 

5.4.1 Den organisatoriske oppbygning 

På samme måte som for Credit Agricole er Credit Mutuel føderalt bygget opp med tre nivåer. 

På det lokale nivået består føderasjonen av 1.840 banker, 200 færre banker enn for fem år 

siden. På det regionale planet er det 18 banker og nasjonalt er det en bank. La Caisse Centrale 

er ikke et aksjeselskap, men et kooperativ i "ren" form. 

For å imøtekomme både de tekniske og de konkurransemessige utfordringene er en del 

funksjoner samlet i felles spesialiserte institusjoner. Selv om fusjoner av de lokale bankene 

har tvunget seg fram, er det en bevisst strategi for å opprettholde antallet filialer. På denne 

måten ivaretar man geografisk nærhet til kundene som er et grunnleggende prinsipp. 

I 1998 gikk Groupe Credit Mutuel sammen med CIC i deres internasjonale virksomhet. 

Foruten Credit Mutuel - CIC, er det en rekke spesialinstitusjoner som er knyttet til 

føderasjonen, for eksempel en forsikringsinstitusjon som betjener alle kundene. 

Til sammen har Credit Mutuel 9 millioner kunder, av dem er 5,6 millioner medlemmer. For å 

få lån må man tegne seg som medlem. Det innebærer også kjøp av minst en andel. Det betales 

ikke utbytte på andelene. Det inngår i felleskapitalen. Om lag 10 prosent av medlemmene er 

aktive i form av å stille til valg, delta på generalforsamlingene eller på annen måte. Det blir 

vurdert som relativt bra deltakelse. 

Kundene er både personer og organisasjoner. Bankens virksomhetsområde er stort sett knyttet 

til mindre forretningsforetak, ofte lokalisert i distriktene. Målt i utlånsvolum er banken den 

nest største både innen landbruk og bolig. 

5.5 Banque Populaire 

Denne banken betjener først og fremst mindre foretak og enkeltmedlemmer innen ulike 

kunstneriske og håndverksmessige yrker. Den er basert på sin særskilte lov fra 1917 da 

banken ble dannet. Loven er blitt endret og fått tilføyelser fram til ca 1940. Banken har 

47 http ://www.creditagricole.fr/ca/espace-presse/le-credit-agricole-engage-son-projet-d-introduction-en

bourse/index.shtml 
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2 millioner medlemmer og 5 millioner kunder. Den er organisert på to nivåer: de 30 regionale 

bankene (med til sammen 2 000 filialer) og to organer på nasjonalt nivå: Den nasjonale 

føderasjonen av de regionale bankene, samt den nasjonale banken: Banque Federale des 

Banques Populaires. Banken har flere filialer for ulike spesialiserte tjenester. I dette systemet 

er det også en forsikringpool. 

Banken kan utføre alle typer banktjenester, og har ingen fordeler eller monopol på noen 

virksomheter. Det er ingen ting som tyder på at banken ønsker å omgjøre seg til aksjeselskap. 

5. 6 Groupe Credit Cooperatif 

Dette er en bank som i hovedsak har organisasjoner som medlemmer, selv om det finnes en 

liten gruppe med individuelle medlemmer. Den er basert på sin særskilte lov fra 1938. Banken 

retter seg særlig inn mot kooperative foretak, men andre former for foretak er også 

medlemmer her. Dens formål er å støtte foretak som fremmer sosial og økonomisk vekst i 

lokalmiljøet. 

Gruppen består av 35 bankenheter som så er organisert sammen i en sentral bankkasse: Caisse 

Centrale de Credit Cooperatif (CCCC). Seks ulike finansenheter er også knyttet til CCCC, og 

utgjør til sammen Groupe Credit Cooperatif. En av disse seks er La Banque Francaise de 

Credit Cooperatif. Dette er et aksjeselskap som eies av de regionale bankene. Banken har 130 

000 medlemmer. Det lave tallet kommer av at det først og fremst er organisasjoner som er 

medlemmer. Utover dette er det 40 000 personkunder som ikke er medlemmer. 

5. 7 Framtidens kooperativer 

Slik det kom fram i kapittel 2, har de fire store kooperativene i Frankrike om lag 38 prosent 

av markedet. Av disse utgjør Credit Agricole 22 prosent, Credit Mutuel 7 prosent og Banque 

populaires drøye 9 prosent (her er Credit Cooperatif ikke regnet med). Dette er altså 

betydelige bidrag i finansmarkedet og i samfunnsøkonomien. Selv om alle nå er underlagt 

bankloven, har alle sin virksomhet tuftet på både samvirkeloven og sine respektive særlover. 

Vi har sett at utviklingen hos Credit Agricole kan tyde på at det kooperative prinsipp mister 

fotfeste. Ved å bli børsnotert kan det være en fare for at de opprinnelige eierne - medlemmene 

- mister kontrollen. Ved åla 70 prosent av aksjeposten ligge hos de regionale bankene, tyder 

dette imidlertid på kontroll og muligheter for langtidsplanlegging. Claude Sevaistre i Credit 

Cooperatif mener derimot at det en fordel for de kooperative bankene og ikke være 

børsnotert, nettopp av den grunn at de da har muligheten til å tenke langsiktig. Deres 

medlemmene har også et slikt langsiktig perspektiv. Med bakrunn i dagens lovverk og 

markedssituasjon tyder det på at kooperative finansforetak har en lys framtid. Hvorvidt 
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børsnoteringen av Credit Agricoles bank CNCA er uttrykk for en svekkelse eller en styrking 

av den kooperative organiseringen, er imidlertid usikkert. 

LV-rapport nr. 9 - 2001 



6 Oppsummering og lconlclusjoner 
Vi har i denne rapporten søkt å kartlegge omfang og rammevilkår for finansforetak organisert 

på samvirkebasis i USA, Tyskland og Frank1ike for å kunne trekke noen sammenligninger 

med situasjonen i Norge. 

Som overordnede begrep benytter vi i Norge "samvirke", mens mange andre land benytter 

kooperasjon. Det som karakteriserer et samvirkeforetak eller en kooperasjon, er prinsippene 

om brukereie og brukerstyre. Styrende organer velges på demokratisk vis der ett medlem har 

en stemme uansett brukeromfang av virksomhetens tjenester. Til sammenligning er 

aksjeselskaper kapitaleid og styrt av kapitaleierne, - jo større andel av aksjekapitalen, desto 

større innflytelse har den enkelte eier. Stiftelser og norske sparebanker framstår som 

selveiende og delvis med et selvrekrutterende lederskap. 

Benevnelser som Credit Unions, Raiffeisen og Credit Agricole sier ikke umiddelbart hva 

slags organisasjon eller selskap dette er. Det er historiske årsaker til benevnelsene, og det er 

historiske årsaker som forklarer hvilke grupperinger som i hovedsak har vært aktive i 

utviklingen av disse foretakene. Alle har imidlertid det til felles at de kan karakteriseres som 

kooperative foretak. 

I USA, Tyskland og Frankrike har samvirkeorganisering innen finanssektoren et meget stort 

omfang. Det er forskjeller i hvordan myndighetene har utformet landets lover og regler for 

finanssektoren. Det som imidlertid er felles er prinsippet om organisasjonsfrihet, det vil si 

frihet til å velge samvirkeorganisering eller aksjeselskapsformen. Studien viser at 

myndighetene legger til rette for kooperativ organisering innen finanssektoren, og anser 

brukereid finansvirksomhet som et konkurransefremmende element i markedet og dermed et 

nyttig korrektiv til forretningsbankene. 

6 .1 Selskapsformen 

I Norge finner vi samvirkebasert virksomhet i avgrensede deler av finanssektoren. Produkter 

som betalingsformidling og innskudd er forbeholdt bankene. Disse kan være sparebanker som 

er selveiende institusjoner eller forretningsbanker organisert som aksjeselskaper. I andre land 

finner vi også medlemseide banker organisert som andelslag. I Norge ble muligheten til å ha 

finansforetak organisert som andelslag tatt bort gjennom en lovendring i 1976. 

I Norge har medlemseide foretak med formål å tilby lån mot å yte pant i fast eiendom, hatt 

størst omfang, og er kjent som "lcredittforeninger". Antall og bredden i denne virksomheten 

hadde en periode et ikke ubetydelig omfang og Landkreditt er landbrukets største 

enkeltleverandør av langsiktig pantelån. Myndighetenes holdninger, slik denne har kommet til 

uttrykk gjennom lover og regler, har imidle1iid åpenbart hindret utviklingen av disse 
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samvirkebaserte foretakene. Finansforetak organisert som andelslag er den mest brukte 

formen for samvirkeorganisering i andre land. Credit Unions i USA forventes - direkte 

oversatt - å være organisert som en norsk kredittforening, men Credit Unions har 

andelsinnskudd som et norsk andelslag. 

I forarbeidene til Finasieringsvirksomhetsloven er det ikke noen god forklaring på hvorfor 

man i Norge tok bort adgangen til å ha finansvirksomhet organisert som andelslag. Forut for 

lovforslaget i 1976 ble det drøftet om man burde ha selveiende kredittforetak som man foreslo 

å kalle "kredittfond". Dette ble det ikke noe av. I dagens lovfortolkning kan man få inntrykk 

av at en kredittforening skulle være å oppfatte som selveiende. Foreningsbegrepet assosieres 

sannsynligvis i større grad med organisasjoner av mer idealistisk og humanitær karakter, og 

ikke den næringsvirksomhet som drives i en norsk kredittforening. I de land vi her har sett på 

har samvirkebasert finansvirksomhet blitt organisert som andelslag. Dette til tross finner vi 

eksempler på at eventuell gjenværende formue ved avvikling skal disponeres til felles tiltak 

og ikke deles ut til medlemmene. Gjeldende lov i Norge om finansieringsforetak (av 14.juni 

1988) sier ikke noe endelig om situasjonen ved en eventuell avvikling. Dersom foreningen 

omdannes til aksjeselskap, kan imidlertid aksjene fordeles på medlemmene. Dette indikerer at 

medlemmene i en forening som driver økonomisk virksomhet har eiendomsrett til kapitalen48
. 

6.2 Kooperative foretak: en sammenligning 

Det er store variasjoner mellom kredittforeningene og de kooperative bankene. Like fullt er 

det mer som er felles enn som skiller. Deres rolle i samfunnsøkonomien er 

betydelig, om enn i litt ulik grad. Deres betydning reflekteres i alle landene gjennom en streng 

regulering av den løpende virksomhet, - på linje med finansieringsvirksomhet organisert som 

aksjeselskap. I dette prosjektet har det gjennom samtaler med representanter for ulike 

kredittforetak samt det skriftlige materiale kommet fram at drivkraften til denne form for 

finansforetak dreier seg om mer enn penger. For samvirkebevegelsen er dette gammelt nytt. 

Det overraskende er imidlertid hvor mye dette også understrekes av de store kooperative 

bankene. Både produktspekteret - særlig innrettet mot forbrukere og små og mellomstore 

foretak - samt deres prinsipp om nærhet til innbyggerne, holdes det fast ved. 

Strukturendringene i det globale finansmarkedet, særlig den økte konsentrasjonen av kapital, 

får konsekvenser for alle typer finansforetak. Blant de kooperative foretakene finner vi et 

meget stort spenn; fra de minste kredittforeningene i USA til de største kooperative bankene i 

Europa. Følgene av denne globaliseringsprosessen er også ulik. 

48 
I arbeidet med å foreslå en samvirkelov i Norge har det blitt reist spørsmål om eiendomsrett til formuen når 

det gjelder foreninger versus andelslag. I følge Aarbakkes gjennom gang er det et spørsmål hvorvidt økonomisk 

forening bør betraktes sammen med andre fo1mer for foreninger, eller om de bør betraktes som 

selskapsdam1elser på lik linje med andelslag. Se Knoph et al. 1993: 878-915. 
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Vi har i denne rapporten sett hvordan kooperative banker- gjennom etablering av 

datterselskaper og samarbeidsselskap - bruker det rådende kapitalinstrument, aksjer framfor 

andeler. Samtidig har den økte konkurransen tvunget de kooperative bankene til å gå sammen 

i stadige større foretak, eller de har kjøpt opp aksjeselskap. Når den nasjonale banken i Credit 

Agricole - "CNCA" - nå er i ferd med å bli børsnotert, er det et spørsmål om det kooperative 

prinsipp kan holdes i hevd. Myndighetene legger til rette for kooperativ virksomhet, mens 

dereguleringen gjennom hele finansverdenen tvinger fram løsninger som kooperativene selv 

griper etter. Kan det kooperative prinsipp opprettholdes når kapitalen kan omsettes på børs? 

Av alle de kooperative foretak som her er blitt nevnt er det imidlertid bare franske Credit 

Agricole som har gått til dette skrittet. Det at man børsnoterer et "datterselskap" må 

nødvendigvis ikke være uttrykk for en svakhet i samvirkeorganiseringen. Børsen er et 

instrument for å skaffe til veie mer kapital. Spørsmålet er like mye hvem som eier og 

kontrollerer selskapet. Etter børsnoteringen i Credit Agricole er planen at de regionale 

bankene, det vil si medlemmene hos CNCA, skal eie 70 prosent av banken. Så lenge 

medlemmene selv eier mer enn 50 prosent har de definitivt kontroll med selskapet. At man 

velger å organisere dattervirksomhet i aksjeselskap og hente inn "ekstern" kapital 

understreker nettopp at samvirke dreier seg om organisering av økonomisk virksomhet på en 

optimal måte for deltakerne. Spørsmålet blir likevel hvilke konsekvenser en "utvanning" av 

eierskapet i datterselskapene kan føre til. 

Det nordiske samarbeidet som utvikles innen forbrukerkooperasjonen har i stor grad tatt i 

bruk aksjeselskapsformen for sine samarbeidsselskaper. Dette kan dels skyldes at denne 

selskapsformen er godt lovregulert, mens datterselskap eller samarbeidsselskap på andelsbasis 

kan skape mange spørsmålsstillinger på grunn av et manglende lovverk. Det framheves som 

avgjørende at medlemsdemokrati og medlemsstyre ivaretas og sikres gjennom samvirke 

organiserte morselskap. Valg av aksjeselskapsformen for datterselskap blir et spørsmål om 

hva som er hensiktsmessig. 

Den internasjonale økonomien har ført til at de kooperative bankene har omstrukturert sider 

ved virksomheten på samme måte som det forretningsbankene har måttet gjøre. Til tross for 

noen grunnleggende forskjeller framstår de kooperative bankene derfor som mer like 

forretningsbankene enn tidligere. Dette gjelder både i Tyskland og i Frankrike. Resultatet for 

kredittforeningene har blitt det motsatte. Nettopp på grunn av sammenslåinger og 

internasjonalisering av bankvesenet, har kredittforeningene fått økt oppslutning på grunn av 

sin egenart. Det har vi særlig sett i USA, men også i andre OECD-land. Når mindre 

forretningsbanker blir kjøpt av store nasjonale eller internasjonale banker, får 

kredittforeningene på den måten flere medlemmer. Den økende oppslutningen om 

kredittforeninger tolkes som en motreaksjon på den økende kapitalkonsentrasjonen. 
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6.3 Er kredittforeninger liv laga? 

Spørsmålet som er stilt i rapporttittelen har sin bakgrunn i Banklovkommisjonens forslag om 

ikke lenger å tillate nye kredittforeninger etablert i Norge. Historisk er det kredittforeninger 

og ikke kooperative banker som vi har erfaring med i Norge. Forslaget til Banklov

kommisjonen refererer også til foreningsformen. Prinsipielt sett er det ikke noe skille mellom 

disse to formene for kooperativt foretak, som i denne sammenheng skulle tilsi at studien 

skulle vært begrenset til kun å se på kredittforeninger. Som vi har sett er jo de amerikanske 

kredittforeningene i realiteten andelslag og kooperative banker. 

Det er et klart trekk i utviklingen at samvirkeforetakene har endret seg fra å være av og for 

medlemmenene, til også å betjene andre grupper. Vi ser også at som følge av de store 

endringene som har skjedd fra finanssamvirkene vokste fram på 1800-tallet til i dag, har 

medlemsgrunnlaget endret seg. Dette er utfordringer som kan fortone seg ulike og som derfor 

må møtes på forskjellige måter avhengig av hvilke aktivitetsområder man arbeider med. 

6.3.1 USA og EU 

Vi har i denne rapporten dokumentert at kooperative finansforetak utgjør en betydelig del av 

finansforetakene i USA og i utvalgte EU-land. Lovgivningen og rammeverket er noe ulikt, 

men i de fleste land i den vestlige verden legger myndighetene til rette for denne form for 

finansvirksomhet. Hovedprinsippet er som kjent organisasjonsfriheten. 

Kredittforeningene tilbyr tjenester til den vanlige forbruker og mindre næringsdrivende, og 

retter seg særlig inn mot midlere og lavere inntektsgrupper. Selv om de kooperative bankene i 

langt større grad opererer i det samme markedet som forretningsbankene, retter de seg også 

inn mot tilsvarende inntektsgrupper blant personkundene. Deres virksomhet mot bedrifter er 

også rettet inn mot foretak i mindre skala sammenlignet med forretningsbankene, og deres 

filosofi er å styrke lokale foretak og generelt orientere seg mot økonomisk virksomhet som 

kan tjene medlemmene og samfunnet generelt. Dette er holdninger som uttrykkes i statuttene 

både hos kredittforeninger og hos de kooperative bankene. Deres felles visjon er bidrag til 

bedre økonomi for medlemmene. At mange kooperative banker er relativt store, skyldes deres 

oppslutning, men også deres engasjement innen forretningsvirksomhet. Den store 

oppslutningen skyldes flere forhold, blant annet at de kooperative foretakene representerer et 

alternativ til forretningsbankene. Men for å velge denne type bank må uansett banken tilby et 

godt produkt. Den teknologiske utviklingen de siste årene har fordret evne til raske 

tilpasninger. Både kredittforeningene og de kooperative bankene har vært i front med en 

rekke produkter til kundene. Deres egenart og ikke minst evne til tilpasning, har vist at 

kooperative finansforetak er liv laga i framtidens EU og USA. 
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6.3.2 Norge 

I likhet med de andre OECD-landene vi har studert, har også myndighetene i Norge hatt en 

sterk kontroll med finansforetakene. Dette har vært noe av forutsetningen for den sosio

økonomiske utviklingen alle disse landene har hatt. Det som skiller Norge fra de fleste andre 

land, er imidlertid det store statlige engasjementet med egne banker. Det vanlige i andre land 

har vært en større andel av store private foretak der staten har en regulerings - og 

kontrollfunksjon. I Norge har mange store, viktige finansinstitusjoner vært statlige (f.eks 

Husbanken og tidligere Statens Landbruksbank - nå en del av SND). I tillegg har vi hatt en 

omfattende kontroll med den private finansvirksomheten som også har medført begrensninger 

i mulighetene til ekspansjon til fordel for de statlige foretakene. Til tross for uttalt vilje til 

deregulering, har staten fortsatt mulighet for sterk styring av strukturutviklingen. Av 

bestemmelser som er spesielle for Norge kan nevnes eierbegrensningene og manglende frihet 

til valg av selskapsform. I Norge oppnevner myndighetene representanter i forstanderskapet i 

sparebankene. Det ser ut som at staten har et nærmest ubegrenset behov for kontroll og 

regulering. 

I de land vi her har sett på, viser det legale rammeverket en bevissthet fra myndighetenes side 

om å legge til rette for samvirkeorganisering. Når både forbrukere og næringsdrivende har sett 

det formålstjenlig med denne organisasjonsformen, har også lovgivningen tatt sikte på å legge 

til rette for at denne selskapsformen kunne utvikles. Da finansvirksomhet har en svært viktig 

samfunnsmessig betydning, vil myndighetene i disse landene sikre seg en viss kontroll med 

virksomheten. Det sikres gjennom å regulere den, ikke å forby den slik lovgivningen sakte 

men sikkert har utviklet seg i Norge. 

Elin Myhre (Myhre 2000) har i sin beskrivelse av kredittforeningene i Norge pekt på at det er 

flere forhold som har virket inn når vi i dag bare har en forening igjen. Sammenlignet med det 

vi ser i andre OECD-land, ser vi et skille i myndighetenes opptreden med hensyn til om man 

legger til rette for eller søker å avgrense. Vår oppfatning er at myndighetene i Norge har 

opptrådt på en måte som klart har hindret utviklingen av samvirkebasert finansvirksomhet i 

Norge. At man lovmessig åpner opp og legger til rette for samvirkeorganisering, er ingen 

garanti for at finanssamvirke vil bli en suksess og utvikle seg. Men et lovverk som legger til 

rette - og ikke blokkerer - er en nødvendig forutsetning for at samvirke innen finans kan 

overleve og utvikle seg. Det er altså det legale rammeverket som avgjør om denne type 

foretak er liv laga også i Norge. 

6.4 Hva kan forklare forslaget om å forby kredittforeninger? 

Hva som ligger bak lovendringene gjennom de siste 25 år, og hva som er motivet for 

foreliggende forslag om å fjerne adgangen til å opprette kredittforeninger, er vanskelig å få 

rede på. Når loven av 1976 ikke lenger gjør det mulig å organisere finansforetak som 

andelslag, endringer av skatteloven i 1986 ikke lenger gir kredittforeninger skattefordeler, 
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lovfortolkningene tyder på at medlemmer ikke har rett på fellesformuen i en forening, og til 

sist at vi har et forslag om ikke lenger å ha adgang til å danne kredittforening - da blir 

spørsmålet: hva ligger bak en rettsutvikling? Ett åpenbart motiv er tanken om at færre 

selskapsformer skulle representere en form for forenkling. Når man ser utviklingen av 

lovverket i store trekk, uten en detaljert juridisk analyse, blir det fristende å spørre om det 

ligger en skjult agenda her? Hvorfor vil man ikke tillate denne form for finansforetak? Et 

svar på det kan være at finanssektoren er en så viktig samfunnsmessig at det ikke kan 

overlates til brukerne, at det fordrer stor statlig innflytelse og kontroll. Hvis så er riktig blir 

det imidlertid vanskelig å forstå hvorfor aksjonærenes disponeringer sikrer en tryggere 

samfunnsmessig finanssituasjon. 

I Banklovkommisjonens utredning argumenteres det ikke prinsipielt for at foreningsformen 

ikke er en egnet organisasjonsform, eller at den strider mot grunnleggende prinsipper for 

norsk samfunnsliv og utvikling. Den rett og slett foreslår en innsnevring av valgfriheten til 

selv å velge organisasjonsform. Det er ikke vanskelig å bifalle Myhres tolkning når hun sier at 

"banklovkommisjonens konklusjon får et anstrøk av anakronisme" (Myhre 2000: 57). I et 

demokratisk samfunn med vekt på valgfrihet og med en økonomisk politikk som i større og 

større grad har lagt til rette for mulighetene til økt konkurranse, synes det underlig at det i 

utkast til lovforslag §4 - 3 (1) heter at "Andre finansforetak enn banker og 

forsikringsselskaper skal organiseres som aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller selveiende 

(gjensidig) institusjon." (NOU 1998:14:130). 

Banklovkommisjonens forslag tyder på manglene bevissthet - eller ønske - om å holde på 

samvirke som eierform her i Norge. Dette skyldes sannsynligvis to forhold. Først kan man 

faktisk tale om "hva som er i tiden" - hva som er "mote'', basert på retorikken. Det andre 

forhold er de spesifikke assosiasjonene som er forbundet med begrepene "samvirke" og 

"kooperasjon". For enkelte land, deriblant Norge, skyldes dette helt spesielle historiske og 

politiske forhold knyttet til samvirkebevegelsen etter krigen. Dette ødelegger også for dagens 

selskaper. I et demokratisk samfunn som Norge ville man ventet seg en sterkere prinsipiell 

holdning til organisasjonsfrihet. Det må være særdeles tungtveiende grunner som skulle tilsi 

at man forlater dette prinsippet og forbyr en selskapsform som samvirke. Vi er inne i en 

tidsperiode der liberalisering og privatisering er moteord. Dersom de skal framstå som 

begreper som er styrende for samfunnsutviklingen, blir det en selvmotsigelse at samvirke -

som i høyeste grad er uttrykk for privat initiativ og engasjement - skal hindres i å utvikle seg. 

En analyse av hva som ligger bak den utviklingen av lovverket vi har sett, fordrer imidlertid 

også en grundig juridisk analyse som ligger utfor dette prosjektets rammer. 
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Enn så lenge er det frihet til å danne kredittforeninger i Norge. Stortinget må i nær framtid ta 

stilling til om sparebankene skal få lov til å omdanne seg til aksjeselskap. Forbud mot 

andelslag og forslaget om å forby kredittforeninger viser en vilje til kontroll og styring som 

høyst sannsynlig fører til at konkurransen blir mindre. 

Retorikken omkring temaet økonomisk virksomhet er gjeme knyttet til hvor liberalt det 

økonomisk systemet f.eks er i USA. Men den økonomiske virksomheten er, som vi blant 

annet har sett her, nøye regulert. Imidlertid står man helt fritt til å velge selskapsform, 

begrensningene ligger i de lover som da gjelder for nettopp den 

selskapsformen man velger. Fra myndighetenes side legges det også opp til at det skal være 

flere eierformer å velge i. 

Vi ser at samvirkeorganisering er representert ved store økonomiske aktører som DG-Bank i 

Tyskland og Credit Agricole i Frankrike. Det er et paradoks at samtidig som den norske stat 

reduserer sitt eierskap og uttrykker behov for liberalisering og privatisering innen finans, 

ligger det et lovforslag om å pålegge foretakene en bestemt selskapsform. Det vil si at man 

begrenser mulighetene for forbrukere, næringsdrivende og andre aktører har til selv å velge 

den organisasjonsform som man til en hver tid måtte finne mest hensiktsmessig. Situasjonen 

akkurat i dag tilsier heller ikke en slik begrensning. Gjennom EØS-avtalen er Norge nært 

knyttet til EUs lovgivning. Som kjent følger Norge EUs anvisninger i svært stor utstrekning. 

Kjernen i EUs konkuranselovgivning er jo nettopp valgfrihet og forbud mot 

konkurransevridende og konkurransehemmende tiltak. I lys av dette, samt hva vi kjenner til 

fra lovgivningen i enkelte store EU- land og USA, synes Banklovkommisjonens forslag svært 

underlig. I relasjon til ønsket om norsk eierskap til finansinstitusjoner har man valgt 

eierbegrensninger for aksjonærer. Dette er vanskelig å forsvare i forhold til EØS og EU. 

Samvirke baserer seg i særlig grad på lokal tilknytning og brukeroppslutning. Dette er nok en 

paradoksal side ved at ikke norske myndigheter støtter opp om denne selskapsformen. 
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