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Høringssvar - Sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken 

Vi viser til brev av 3.3.2014 vedlagt høringsnotat om sektorselskaper som effektive redskap i 

sektorpolitikken. 

 

KD viser til at høringsnotatet peker på ”[en] særskilt gruppe er de forskningsbaserte 

selskapene NSD, UNINETT og UNIS”. KD forvalter også eierskapet i Simula Research 

Laboratory AS (Simula), som også kan nevnes i denne sammenhengen.  

 

Videre viser vi til at det følger av vedtektene til UNIS § 9 at vesentlige investeringer og 

forpliktelser, samt opprettelse av datterselskaper skal godkjennes av generalforsamlingen. 

Dette synes i liten grad å være reflektert i høringsnotatet, jf. for eksempel tabell 3.1 og 4.1.  

 

UNINETT er delvis finansiert gjennom direkte tilskudd over statsbudsjettet og delvis ved 

”brukerfinansiering”. Kostnadene fordeles blant universitetene og høyskolene etter en 

fordelingsmodell basert på bruk av infrastrukturen. Dette innebærer at det alt vesentligste av 

selskapets finansiering stammer fra staten. Dette synes i liten grad å være reflektert i 

høringsnotatet, jf. for eksempel tabell 3.1 og 3.4.  

 

I tabell 4.2. er UNIS nevnt i kolonnen over selskaper regulert i sektorlov. UNIS som sådan er 

ikke direkte omfattet av universitets- og høyskoleloven, hvilket er tilfellet for 

utdanningstilbudet selskapet gir på vegne av fastlandsuniversitetene. KMD bør på bakgrunn 

av dette vurdere å justere omtalen av UNIS. 

  

For øvrig har høringsnotatet noen forslag som kan innebære relativt omfattende endringer. For 

eksempel pekes det på at det kan være behov for i større grad å få utført eksterne 

verdivurderinger eller andre typer vurderinger av sektorpolitiske selskaper. Videre vises det til 



Side 2 

 

at kan være aktuelt å vurdere at mer av eierskapet i sektorselskaper bør ivaretas av Nærings- 

og fiskeridepartementet.  

 

KD forutsetter at det i oppfølgingen legges til grunn at det enkelte departement selv må 

vurdere om og hvordan en del av disse anbefalingene bør følges opp. Ved større endringer  

må berørte departement trekkes inn i arbeidet.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Karl Georg Øhrn (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Geir Senum 

 rådgiver 
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