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Vedlegg til tildelingsbrev 2023:  

 
Fullmakter 2023 

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør - Sikt 

1. Generelt  

Vi viser til bevilgningsreglementet, reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser om 

økonomistyring i staten og virksomhets- og økonomiinstruks for Sikt. Eventuelle 

tilskuddsordninger må forvaltes i tråd med regelverket i staten.  
 

Departementet kan når som helst trekke tilbake fullmakter. Fullmaktene medfører ingen 

innskrenkninger i departementets instruksjonsmyndighet.  

1 Budsjettfullmakter  

1.1 Vedtak om nettobudsjettering 

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet. Unntaket er 

bekreftet for 2023 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50 i budsjett for 2023, jf. 

Innst. 12 S (2022−2023), Prop. 1 Tillegg 1 (2022-2023) og Prop. 1 S ( 2022−2023) for 

Kunnskapsdepartementet.  
 

Stortingsvedtaket innebærer at virksomheten kan disponere eksterne inntekter fullt ut til sitt 

formål, i tillegg til bevilgning på 50-post. Sikt disponerer eventuelt positivt årsresultat og har 

ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat. 
 

Institusjoner med unntak fra bruttoprinsippet må sørge for at midler fra andre 

statsinstitusjoner utbetales til institusjonenes arbeidskonti hos kontofører.   

2 Administrative fullmakter  

2.1 Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser  

Kunnskapsdepartementet gir Sikt fullmakt til å forvalte statens eierinteresser i UNINETT 

Sigma2 AS. Sikt skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens 

eierinteresser til grunn. For øvrig viser vi til Meld. St. 6 (2022-2023) Et grønnere og mer 

aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper.  

2.2 Delegering av innkallelse til generalforsamling i heleide selskap  

Kunnskapsdepartementet delegerer med dette til Sikt å innkalle til generalforsamling i 

UNINETT Sigma2 AS, jf. aksjeloven § 20-5 første ledd.   
  

Delegeringen gjelder for 2023 og kan ikke delegeres videre. Departementet forutsetter at 

Sikt holder seg til bestemmelsene i aksjeloven, herunder varsler Riksrevisjonen om 

generalforsamlinger i UNINETT Sigma2 AS, jf. aksjeloven § 20-7.   
 

Unit skal sørge for kjønnsbalanse i styret i overnevnte selskap, jf. aksjeloven § 20-6.  
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2.3 Fullmakt til å inngå leieavtaler utover budsjettåret  

Kunnskapsdepartementet gir Sikt fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler. Det er en 

forutsetning for bruk av fullmakten at alle kostnader dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå 

for hele avtaleperioden, herunder også flyttekostnader og kostnader til brukerutstyr.  
 

Instruksen om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor gjelder for inngåelse av 

avtaler om leie av lokaler i markedet og av statlig utleier. Instruksen gjelder også for 

byggeprosjekter som inkluderer ombygging og rehabilitering. Instruksen skal sikre god 

saksforberedelse og styring med bygge- og leiesaker. Det er viktig at alle institusjonene 

følger bestemmelsene i denne, jf. Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil 

sektor av 20. januar 2012 nr. 39, og sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017, se 

følgende lenke:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/.  
 

Fullmakten gjelder ikke for leieprosjekter som etter sin art eller omfang må klassifiseres som 

byggesaker. Fullmakten gjelder ikke for avtaler om leie av lokaler i markedet der summen av 

fremtidige leieforpliktelser er 100 mill. kroner eller mer, jf. nevnte instruks. Slike leieavtaler 

skal legges frem for Kunnskapsdepartementet som forelegger dem for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Statlige virksomheter er pålagt å bruke Statsbygg som 

rådgiver der summen av fremtidige leieforpliktelser er over 30 mill. kroner, jf. brev fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 31.januar 2020. 
 

Klausul om fremleie ved eventuelt mindrebehov for areal skal innarbeides ved inngåelse av 

nye leiekontrakter. Det er videre en forutsetning at institusjonen nøye vurderer behovet for 

oppsigelsesklausuler, jf. overnevnte instruks. Hensynet til fremtidig handlefrihet skal veie 

tungt ved denne vurderingen. Slike vurderinger skal foreligge som en del av 

grunnlagsmaterialet i den enkelte sak om inngåelse av leieavtaler. Leieavtalen må kunne 

transporteres til annen statlig virksomhet. 

2.4 Fullmakt til å inngå forlik, opptre på statens vegne i forliksrådet eller innrømme 

erstatningsansvar 

Sikt har fullmakt til å inngå forlik eller innrømme ansvar i saker om erstatning opp til  

300 000 kroner. I saker som gjelder erstatning over 300 000 kroner, skal saken legges frem 

for departementet til avgjørelse både i tilfeller hvor Sikt skal dekke dette innenfor egne 

budsjettrammer eller belaste budsjettkapittel 471, jf. nedenfor. 
 

Erstatning på grunnlag av alminnelige erstatningsregler, med unntak av ansvar i 

kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift, kan belastes Justis- og 

beredskapsdepartementets budsjett, kap. 471 Statens erstatningsansvar. Hvis vilkårene i 

Justis- og beredskapsdepartementets (JD) rundskriv G-01/2017 er oppfylt, kan Sikt belaste 

på JDs kapittel 471. Siden nettobudsjetterte virksomheter ikke kan belaste direkte på kapittel 

471 må slike saker med nødvendig dokumentasjon sendes Kunnskapsdepartementet som vil 

foreta belastningen. Øvrige utbetalinger av erstatning må virksomheten dekke innenfor egne 

rammer. Se rundskriv G-01/2017, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/erstatningskrav-mot-staten--belastning-av-

budsjettkapittel-471-post-71-og-frafall-av-foreldelsesinnsigelse/id2548368/. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
https://anskaffelser.no/sites/default/files/2021-08/statsbygg_raadgiver_for_statlige_virksomheter_leie.pdf
https://anskaffelser.no/sites/default/files/2021-08/statsbygg_raadgiver_for_statlige_virksomheter_leie.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/erstatningskrav-mot-staten--belastning-av-budsjettkapittel-471-post-71-og-frafall-av-foreldelsesinnsigelse/id2548368/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/erstatningskrav-mot-staten--belastning-av-budsjettkapittel-471-post-71-og-frafall-av-foreldelsesinnsigelse/id2548368/
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Sikt har ansvar for juridisk kvalitetssikring av erstatningsrettslige spørsmål før avgjørelse 

treffes. Departementet forutsetter at Sikt foretar en grundig vurdering av grunnleggende 

vilkår for erstatning, dvs. ansvarsgrunnlag, økonomisk tap, årsakssammenheng, 

påregnelighet og adekvans – og eventuelt om det skal inngås forlik uten å erkjenne ansvar.  
 

Saker av prinsipiell betydning eller saker der det kan være tvil om den juridiske vurderingen, 

skal forelegges Kunnskapsdepartementet, som vurderer om det er aktuelt å be 

Regjeringsadvokaten om bistand. 
 

 

 

 
 


