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Reglement om statlige universiteter og hoyskolers forpliktende samarbeid og
erverv av aksjer

Departementet har revidert rundskriv F-35-02 og retningslinjene for forvaltningen av
statens eierinteresser i aksjeselskaper. Dette rundskrivet erstatter F-35-02 ,

De nye  bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2008.

Nærmere  om nytt reglement
Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt reglement om statlige universiteter og
høyskolery forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (reglementet). Reglementet trer i
kraft 1. januar 2008, og erstatter rundskriv F-35-02 om forvaltning av eksternt finansiert
virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med
andre rettssubjekt 20. desember 2002. Det er utarbeidet en veileder til reglementet.
Reglement og veileder følger som vedlegg til dette rundskrivet.

Utkast til revidert reglement og veileder ble sendt på høring høsten 2007. I
høringsbrevet pekes det på sentrale forskjeller mellom revidert reglementet og F-35-02.
Det er gjort enkelte justeringer som følge av høringsinstansenes uttalelser, men
reglementet er i all hovedsak fastsatt slik det ble sendt på høring.

Vi vil imidlertid peke på en vesentlig endring i reglementet punkt tre. Bestemmelsen
fastsetter at en institusjon som ønsker å opprette eller delta i selskap som har til formål
å eie eiendom eller infrastruktur, og på denne måten vurderes å ha særlig faglig
interesse, må søke departementet om opprettelse av eller deltakelse i slikt selskap.
Finansielle plasseringer anses uansett ikke å ha faglig interesse.
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Kunnskapsdepartementets retningslinjer for forvaltningen av statens
eierinteresser i aksjeselskaper
Kunnskapsdepartementet har også revidert retningslinjene for departementets
forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. Disse retningslinjene er
utarbeidet i henhold til krav i § 10 i Reglement for økonomistyring i staten (ØR) og pkt.
13 i Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Kunnskapsdepartementet. Vedlagt følger
reviderte  retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters
forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper (retningslinjene). Retningslinjene
trer i kraft 1. januar 2008, og erstatter nevnte retningslinjer 12. oktober 2005.

I utarbeidelsen av nye retningslinjer har departementet blant annet lagt vekt på
forenkling og presisering. Statsrådens ansvar og eieransvaret til aksjeeier er
tydeliggjort.

Det nye reglementet om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og
erverv av aksjer, regulerer i hovedsak samarbeid og organisering av institusjonenes
virksomhet. Retningslinjene for forvaltningen av statens eierinteresser i aksjeselskaper
har forvaltningsbestemmelser som stiller de mer konkrete krav til statens eierstyring
og forvaltning av statens eierinteresser. Departementet understreker viktigheten av at
institusjonene må se disse regelverkene i sammenheng.

Overgangsordninger
Enkelte institusjoner har gitt uttrykk for ønske om overgangsordninger for å kunne
håndtere den regnskapmessige klassifiseringen av prosjekter i 2008. Departementet
viser til at det ble orientert om arbeidet med nytt reglement i etatsstyringsmøtene våren
2007, og det ble også i høringsrunden varslet at departementet planla ikraftsetting fra 1.
januar 2008. Departementet forutsetter at institusjonene har tatt høyde for dette i
planleggingen av virksomheten i 2008.

Departementet vil likevel akseptere at institusjonene kan klassifisere sine prosjekter i
tråd med F-35-02 i 2008, så fremt det ikke har latt seg gjøre å tilpasse klassifiseringen til
nytt reglement. Vi presiserer at regnskapsavleggelsen for 2009 skal være i samsvar med
reglementet i dette rundskrivet.

Departementet tar sikte på å arrangere et seminar om nytt reglement i 2008. Vi vil
komme tilbake med nærmere informasjon om dette.
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