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Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og
erverv av aksjer
Nytt reglement
Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt reglement om statlige universiteter og høyskolers
forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (reglementet). Reglementet trer i kraft 1.
september 2013, og erstatter reglementet vist til i rundskriv F-20-07 21. desember 2007.
Departementet har i samarbeid med en arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren
utarbeidet en ny veileder til reglementet, som sammen med utkast til nytt reglement ble sendt
på høring 8. februar 2013. Det er gjort enkelte justeringer som følge av høringsinstansenes
uttalelser.
Reglement og veileder følger som vedlegg til dette rundskrivet. Arbeidsgruppen har i tillegg
utarbeidet en tabell med forklaringer og eksempler på klassifisering og forvaltning av bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet. Tabellen vil bli oppdatert og er tilgjengelig på departementets
nettsider under økonomirapportering:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/okonomirapportering.html?id=4
61966
Departementet viser ellers til at det ble orientert om arbeidet med revidert reglement under de
regionale økonomiseminarene høsten 2012 og i Universitets- og høgskolerådet i 2012 og i
januar 2013, og tar sikte på å informere om nytt reglementet i de regionale
økonomiseminarene høsten 2013.
Kunnskapsdepartementets retningslinjer for forvaltningen av statens eierinteresser i
aksjeselskaper
Departementet understreker viktigheten av at reglementets bestemmelser ses i sammenheng
Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 90 90* Telefaks: 22 24 95 50

med og forvaltes i tråd med de gjeldende retningslinjene for forvaltning av statens
eierinteresser i aksjeselskaper. Disse har bestemmelser som stiller krav til statens eierstyring
og forvaltning av statens eierinteresser, og følger også som vedlegg til dette rundskrivet.
Overgangsordninger
Departementet viser til brev 29. april 2013 når det gjelder regnskapsmessig behandling av
prosjekter og aktivitet som er klassifisert i henhold til F-20-07, og for øvrig departementets
tidligere brev om regnskapsrapportering.
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