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Statens finansfond - avvikling og budsjettildeling 2014  

 

Statens finansfond ble ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 6. mars 2009 nr. 12 

om Statens finansfond § 9 besluttet avviklet ved utløpet av første kvartal 2014. 

 

I vedtatt statsbudsjett for 2014 er det på kap. 1645 Statens finansfond, post 70 Tilskudd til 

drift, bevilget 3,0 mill. kroner. Etter forutsetningene i Prop. 1 S (2013–2014) fra  

Finansdepartementet skal bevilgningen dekke utgifter i forbindelse med avvikling av fondet 

og utarbeiding av årsmelding for 2013. Tilskuddet overføres etter hvert på grunnlag av skrift-

lig anmodning fra fondet, ledsaget av utgiftsanslag. 

 

Finansdepartementet legger på denne bakgrunn til grunn at bevilgningen for 2014 kan benyt-

tes til de oppgaver som skal gjennomføres som del av avviklingen, herunder  

under ledelse av et avviklingsstyre. Bevilgningen vil også kunne benyttes til planlagt seminar 

om Statens finansfond. 

 

I brev 28. februar 2014 til Finansdepartementet har Statens finansfond skissert en plan for 

avvikling av fondet. Det legges opp til at avviklingen så langt det passer gjennom-føres i tråd 

med reglene for avvikling av selskaper. Det legges opp til at det etableres et avviklingsstyre 

som vil bestå av medlemmer av dagens styre samt eventuelt supplert av administrerende di-

rektør og administrasjonssekretæren. Det er også lagt opp til at det gjøres avsetninger i regn-

skapet for avsluttende forpliktelser. Departementet slutter seg til fremgangsmåten for avvik-

ling som beskrives i brevet. 

 

Avviklingsstyret skal utarbeide regnskap og avgi beretning om virksomheten i 2014. I følge 

Statens finansfonds brev 28. februar vil denne beretningen også bli Finansfondets sluttberet-

ning. Departementet er enig i denne fremgangsmåten. Departementet slutter seg til at beret-

ningen bør legges forholdsvis bredt opp, slik at en får et dokumentert erfaringsgrunnlag til 

bruk ved eventuelle senere behov for å etablere liknende  
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ordninger som de fondet har hatt. Det bør også avholdes et årsrapportmøte hvor en kan be-

handle årsrapporten for 2013, samt den avsluttende rapporten for 2014. Departementet vil 

komme tilbake til dette. 

 

I brevet av 28. februar er det vist til de formelle oppgaver som avviklingsstyret vil måtte gjen-

nomføre. I tillegg må enkelte praktiske forhold omkring avviklingen avklares og gjennomfø-

res. Det vises til kontakt mellom Wenche Ødegaard i fondet og Morten  

Brøten her om avslutning av arkivet og avlevering av dette til Riksarkivet. Disponering av IT-

utstyr og av annet nyttbart kontorutstyr, - rekvisita o.l. bes avklart med hhv.  

Jorunn Bødtker og Bente Ditlefsen her. 

 

Departementet ber også om å bli orientert om eventuell kontakt mellom Statens finansfond og 

Folketrygdfondet om forvaltning av gjenstående engasjement, jf. departementets brev 19. de-

sember 2013. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tale Teisberg e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Paal Gjennestad 

avdelingsdirektør 
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