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Saksframstilling
Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
79/20

Møtedato:
27.08.2020

Arkivsaksnr:
2020/5971

Universitetets forvaltning av eierinteresser
1. Bakgrunn
Universitetet har kontinuerlig oppmerksomhet på god eierstyring, og Styret har behandlet
flere saker de siste årene som har prinsipper og strategi for eierstyring som tema.
2. Prinsipper og rammer for eierstyringen
Overordnet myndighet vier problemstillinger knyttet til eierstyring stor oppmerksomhet, jf. St.
meld. Nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap. Universitetet i Bergen arbeider kontinuerlig med å
sikre at forvaltningen er i samsvar med krav i lover, regelverk og prinsipper for godt eierskap,
og i sak 12/16 vedtok Styre interne retningslinjer som fastsetter at UiB skal utøve eierskap
gjennom;
i.
Deltakelse i selskapenes generalforsamlinger
ii.
Oppnevning og oppfølging av styret
iii.
Mål og resultatoppfølging
I styresak 152/16 vedtok Styret mål for sitt eierskap i aksjeselskap.
Disse prinsippene og målsetningene har vært utgangspunkt for universitetets eierstyring og
dialogen med selskapene i eiermøte og generalforsamlinger gjennom 2019 og våren 2020.
Dette redegjøres for i neste avsnitt.
3. Universitetets hel- og deleide aksjeselskap – årsrapporter og spesielle forhold
gjennom året
Årlig orienterer UiB Kunnskapsdepartementet om sin deltakelse i flere av selskapene som vi
har eierandeler i og om den betydning det enkelte selskap har for institusjonens virksomhet.
Dette skjer gjennom forberedelser til sektorens årlige innspill til statsrådens beretning til
Riksrevisjonen. På følgende lenke fremgår de selskapene som universitetet har eierskap i
https://www.uib.no/om/133567/universitetets-eierinteresser .
Selskapenes formål er av ulik karakter, og oppfølgingen har således vært ulik det siste året.
Universitetsdirektøren vil spesielt kommentere følgende forhold knyttet til eieroppfølgingen:
i.
ii.
iii.

Norce – strategisk samarbeid og eieroppfølging i selskapets oppstartsår
VIS – økonomiske forhold og iverksatte endringsprosesser
Generell eieroppfølging i tråd med årshjul: Oppfølging gjennom eiermøter ved behov
og deltakelse på generalforsamlinger mm

i.
Norce AS – strategisk samarbeid og om fusjons- og integrasjonsprosesser
UiB stiftet sommeren 2017 sammen med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder,
FSV AS, som siden fikk navnet Norce AS. Formålet med etableringen var å legge til rette for
en konsolidering av fem forskningsselskaper på Sør-Vestlandet (Uni Research AS, CMR AS,
Iris AS, Agderforskning AS og Teknova AS). I desember 2018 ble også Norut fusjonert inn
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og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet kom inn på eiersiden sammen med
Troms Fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune og Troms Kraftlag. UiB overtok Stiftelsen
Unifob sin eierandel i Norce i desember 2018.
Det har vært arbeidet med ny strategi for NORCE siden august 2018, og strategiplan ble
vedtatt av styret i august 2019.
Selskapet er nå i sluttfasen for viktige endringsprosesser, og eiergruppen er gjort kjent med
og er regelmessig informert om de strategiske planene som legges og de utfordringer som
selskapet står ovenfor. Dette dreier seg ikke minst om det interne kulturarbeidet som må til
for å få organisasjonen inn i tilstrekkelig endringsmodus for å ferdigstille integrasjonsarbeidet. Fokus i 2019 har vært fusjon, ny organisasjon, nye systemer, rydde samt arbeid
med å etablere strategi for NORCE. For 2020 vil fokus være å omstille, få økonomien i pluss,
jobbe videre med å implementere nye systemer og justere og utvikle organisasjonen.
Eierne er informert om at økonomien er stram. Morselskapet NORCE Norwegian Research
Centre AS hadde driftsinntekter på 939 mill. kr i 2019. Driftsresultatet på -55 mill. kr var
påvirket av svikt i inntekter fra deler av virksomheten kombinert med økte driftskostnader.
Flere av de innfusjonerte selskapene var preget av svak økonomi der også formålet med å
fusjonere i en større enhet, var å hente ut synergier for å få en mer stabil og sunn økonomi.
NORCE-konsernet hadde samlede driftsinntekter på 1 385 mill. kr i 2019. Driftsresultatet for
konsernet på -33 mill. kr er preget av resultatet i morselskapet, mens endringer i
pensjonsordninger og gode resultater fra datterselskaper trekker opp.
Morselskapet og konsernet rapporterte positivt finansresultat på henholdsvis 58 mill. kr og 83
mill. kr, som i hovedsak stammer fra salg av investeringer og utbytte fra datterselskap, noe
som ledet til et positivt årsresultat for morselskapet på 3 mill. kr, og for konsernet på 45
mill.kr. Netto kontantstrøm i 2019 var -14 mill. kr for morselskapet og 95 mill. kr for konsernet.
NORCE hadde en egenkapital på 410 mill. kr (morselskapet) og 433 mill. kr (konsernet) ved
utgangen av 2019. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 47 % for morselskapet og 38 % for
konsernet.
En grunnleggende strategi er nå ifølge selskapet, å sikre et positivt driftsresultat i 2020.
Diverse tiltak, bla nedbemanning, er allerede iverksatt. Korona-situasjonen har forsterket
utfordringene.
En viktig suksessfaktor er å sikre god ledelse, og i den forbindelse har eiergruppen hatt stor
oppmerksomhet på styrekabalen. Nåværende styreleder meldte våren 2020 at han ikke
hadde anledning til å stille som kandidat videre. Eierne har arbeidet aktivt med rekruttering til
denne rollen og er meget tilfreds med å få på plass Tore Ulstein som ny styreleder. Samtidig
sikres nødvendig kontinuitet gjennom at resten av styret, inkl. nestleder sitter videre.
Det har i perioden vært tett dialog både i eiermøter og ikke minst systematisk informasjon og
gjennomgang med styrerepresentant i forkant av styremøtene. UiB har tatt initiativ til
regelmessige eiergruppemøter fra selskapets oppstart der de strategiske eierne inviteres og
deltar. Flere møter ble gjennomført i 2018, høsten 2019 ble gjennomført eiermøte 23.
september, i 2020 er gjennomført eiermøte 23. februar og neste er satt opp 4. september
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2020. Det har vært god oppslutning om disse møtene og dialogen i disse har vært opplevd
som nyttig og nødvendig.
ii.
VIS AS – økonomiske forhold og om iverksatte endringsprosesser
I universitetsstyresak 48/ 20 redegjorde universitetsledelsen for den økonomiske situasjonen
og planer for videre oppfølging av samarbeidet med VIS. Av saken fremgår det blant annet at
VIS definerer sitt mandat bredere enn de fleste andre TTO-ene i Norge. Selskapet har også
vokst betydelig mer enn de andre aktørene noe som blant annet gjenspeiles gjennom en
økning i antall årsverk. Fra 2017 har selskapet hatt strategiske satsinger og også forsøk på
etablering av et investeringsfond. Disse aktivitetene har belastet likviditeten betydelig. I
styresaken refereres også til rapport etter en finansielle gjennomgang som viser at
likviditeten er svak. Gjentagende driftsunderskudd i kombinasjon med at selskapet ikke har
løpende finansinntekter gir fortsatt vekst i nedtrekket på kassekreditten. Bildet bekrefter at
den finansielle risikoen er høy, at det er behov for en gjennomgang av virksomheten og at
selskapet har behov for kapitaltilførsel for å ha et forsvarlig grunnlag til å fortsette sin
virksomhet.
UiB og resten av eiergruppen er godt kjent med planen som styret og administrasjonen i
selskapet nå arbeider etter. Det er nå rekruttert en ny midlertidig daglig leder, og
målsetningen er å etablere en virksomhet med en betydelig redusert finansiell risiko men
som samtidig fyller sitt formål.
UiB og VIS har jevnlig møter på ledelsesnivå. Det føres referat fra disse møtene, og tema
fremover vil blant annet være forhold knyttet avtaler og økonomi.
iii.
Generell eierstyring i tråd med ansvarsmatriks og årshjul
Det er utarbeidet Ansvarsmatrise og Årshjul for eierstyring og denne oppdateres årlig. Årets
justerte plan finnes i vedlegg 2.
Foruten oppfølging av de to omtalte selskapene Norce og VIS er plan i kommende årshjul å
gjennomføre eiermøter for flere av selskapene i løpet av neste årshjulsperiode.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Universitetet i Bergen deltar i selskaper med ulike eierandeler. Selskapene er opprettet for å
ivareta ulike formål, og målsetningen er å bidra til å øke UiBs handlingsrom for å nå både
egne og sektorpolitiske mål.
Universitetsledelsen vil også dette året ha særlig fokus på eieroppfølging knyttet til Norce
blant annet for å sikre ivaretakelse av de strategiske målene satt i samarbeidsavtalen mellom
Norce og eieruniversitetene og følge med på integrasjonsprosessene som gjennomføres.
Utover dette vil arbeidet med å sikre gjennomføring av nødvendige grep i VIS ha høy
prioritet.
Et systematisk arbeid med eierstyring er viktig. Sentrale elementer i eierstyringen ved UiB er
å ta utgangspunkt i målene styret har satt for sine eierskap og gjennomføre eieroppfølging i
tråd med Ansvarsmatrise og Årshjul. Dette innebærer å gjennomføre eiermøter, sikre
oppfølging av selskapene gjennom styreutnevning og følge opp styremedlemmene gjennom
året.
12.08.2020/Kirsti Robertsen Aarøen/Per Arne Foshaug (avd.dir)
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Notat/200806
Til: Universitetsdirektøren
Fra: Økonomiavdelingen

Ansvars matrise eierstyring
Års-hjul for eierstyring høsten – 2020/våren-2021

1. Bakgrunn
Som oppfølging av styrets vedtak om mål for eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det
fastsettes en plan for årlig oppfølging. Oppfølgingen må dokumenteres slik at dette kan rapporteres
tilbake til styret og som innspill til statsrådens rapportering til RR.
Som aksjeeier forvalter universitetet sine eierinteresser gjennom deltakelse i selskapenes
generalforsamlinger, gjennom styreoppnevning og gjennom mål- og resultatstyring. Det er disse tre
oppgavene som er grunnlaget for vår årlige oppfølging.
I dette notatet skisseres en Ansvarsmatrise for eierstyring samt Årshjul for eierstyring høsten2019/våren-2020.
Formålet med å ha en slik ansvarsmatrise og års-hjul er å sikre systematikk og en felles forståelse for
aktivitetene som er planlagt og som er initiert på bakgrunn av styrets målsetninger med eierskapet.

1. Ansvarsmatrise eierstyring
Aktivitet
1

Erverv av aksjer

1.1

Nytt eierskap eller endring

Beskrivelse

Ansvar

Vedtak om opprettelse eller eierskap i aksjeselskaper skal
besluttes av universitetsstyret. Dette gjelder også utvidelse
av aksjekapital/endring i eierandel i eksisterende
aksjeselskaper.
I forkant av styrebehandling, vurdere faglig interesse

Hvis eiendoms- eller infrastrukturselskaper - må
i så fall søkes om til KD

Ikke aktuelt med finansielle plasseringer i
eiendom, aksjeselskap eller annen virksomhet
med det formål å sikre UiB økonomisk
fortjeneste
Vurdere om UIB har dekkende virksomhetskapital.
(evt søke KD)
Utarbeide styresak

Universitetsstyret

Saksbehandling

Tid/periode/frist

Når det oppstår

Rektor

Økonomiavdelingen
Universitetsdirektøren

Når det oppstår
Når det oppstår

Økonomiavdelingen
Forsknings og
innovasjonsavdelingen
Økonomiavdelingen

Gi innspill til og eventuelt saksbehandle og utarbeide
vedtekter, avtaler inkl. aksjonæravtale

Når det oppstår

Forsknings og
innovasjonsavdelingen
1.2

Styreutnevning (ved
etablering)

Gi innspill til styremedlemmer iht. vedtekter

Rektor

1.3

Generalforsamling (konst)

Rektor

1.4

Aksjekapital

Gjennomføre/delta på konstituerende generalforsamling
Melde fra til økonomiavdeling og oversende protokoll fra
konst GF
Oversende aktuelle dokumenter, vedtekter, GF-protokoll
mm til Kunnskapsdepartementet
Foreta utbetaling av aksjekapital

1.5

Regnskapsføring

Sørge for regnskapsføring i universitetets regnskap

2

Institusjonens ansvar for
utøvelse av eierskap i
aksjeselskaper
Overordnet ansvar for
institusjonens eierstyring

2.1

2.2

Eierstyring gjennom
deltakelse i
generalforsamlingene

Universitetsstyret er ansvarlig for at utøvelse av eierskap
skjer i henhold til departementets særskilte retningslinjer
for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper.
Påse at universitetet mottar relevant, oppdatert og korrekt
informasjon om selskapene for å kunne vurdere sakene
som generalforsamlingen skal behandle.

Bla fremlegging av saker av viktighet for
statsråden, oppfølging av stortinget
forutsetninger og –vedtak og eventuelt
oppfølging av eventuelle krav til
avkastning og utbytte.

UiB har fått fullmakt fra
Kunnskapsdepartementet til å innkalle til
generalforsamling i heleide aksjeselskaper.
Generalforsamling skal avholdes innen 31.mai hvert år.

Når det oppstår

Rektor
Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen

Universitetsstyret
Rektor
Kan gi
fullmakt til
andre ved UiB

Innen 14 dager
Innen frist som GF
setter
Pr. hvert tertial

2.3

Aktivitet

Beskrivelse

Ansvar

Oppnevning og oppfølging
av styret

Eierrollen innebærer å sikre at styresammensetningen er
hensiktsmessig i forhold til selskapets formål og eierskap.

Universitetet legger vekt på at
styresammensetningen skal være
kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og
mangfold ut fra det enkelte selskaps
egenart.

I tillegg skal styret i selskapet være
sammensatt for å sikre at det har best
mulig administrativ, økonomisk og
organisasjonsmessig innsikt.

Det skal være god kjønnsbalanse i styret.

Rektor

Saksbehandling
Universitetsdirektøren
Økonomiavdelingen

3.2

Mål og resultatstyring
Fastsetting av resultatmål

Eieroppføling av selskapene
gjennom styringsdialog og
eiermøter

Universitetsstyret skal fastsette resultatmål for sitt
eierskap.

UiB skal foreta en vurdering av selskapenes oppnådde
resultater, drift og økonomi i forhold til mål som er satt for
selskapene og sikre at prinsippene for god eierstyring i
staten er ivaretatt.

Universitetsstyret

Rektor

Universitetsdirektøren
Økonomiavdelingen
Universitetsdirektøren
Kan delegeres
til Økonomiavdelingen
eller andre

UiB skal også foreta en vurdering av selskapets ivaretakelse
av samfunnsmessig ansvar og oppnåelse av sektorpolitiske
mål. Det skal foretas en selvstendig vurdering av selskapets
ikke-forretningsmessige mål, slik at oppnådde resultater
kan etterprøves for de selskapene som i sine vedtekter ikke
stiller krav om økonomisk utbytte.
Vurderingene legges til grunn for årlig rapportering fra UiB
til Kunnskapsdepartementet om forvaltning av samtlige
eierinteresser, samt utkast til beretning til Riksrevisjonen
for de selskaper hvor UiB har 50 % eller mer av stemmene,
eller hvor staten på grunn av aksjeeie eller ved statlig
kontroll av selskapsinteresser mv. har dominerende
innflytelse.
Resultater internt ved UiB, som følger av eierskap, bør
vurderes regelmessig som del av den øvrige mål- og
resultatstyringen.
3.3

Forberedelse til eiermøter

3.4

Universitetsdirektøren
Økonomiavdelingen
Universitetsdirektøren

Oppsummere etter fra eiermøtet – dette vil være grunnlag
for UIB’s innspill til KD til beretningen til Riksrevisjonen.

Økonomiavdelingen
2
2.1

Rapportering
Utarbeide oversikt over
aksjeselskap og rapportere
til KD, Riksrevisjonen og
DBH

UiB skal hvert år utarbeide oversikt over aksjeselskap som
helt eller delvis eies av staten og som UiB har fått fullmakt
til å forvalte på vegne av staten.

Av oversikten skal det fremgå selskapets
aksjekapital, statens eierandel i selskapet
og en kortfattet oversikt over selskapets
formål og virksomhet.

Kontinuerlig:
Oversikt over
styrerepresentasjon
og tidspunkt for
styreutnevning.
Desember/januar:
Økonomiavdelingen
presenterer oversikt
over årets
styreutnevning,
dette sammen med
eierdialog grunnlag
for rektors
utnevning av
styremedlemmer

Eierrollen innebærer å føre kontroll med at selskapets
styre i sitt virke sikrer at selskapet utvikler seg og driver i
samsvar med eiernes forutsetninger, slik disse er kommet
til uttrykk gjennom vedtak i generalforsamlingen og i
selskapets vedtekter.
3
3.1

Tid/periode/frist

Universitetsdirektøren

Økonomiavdelingen

Styresak vedtatt
desember 2016

Aktivitet

Beskrivelse




2.2

Varsle KD om vesentlige
aktiviteter

2.3

Årlig rapportering til Ustyret

2.4

Årsregnskapsrapportering

Ansvar

Saksbehandling

Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren

Tid/periode/frist

Oversikten danner grunnlag for
årsregnskapet og for departementets
videre rapportering til Stortinget,
statsregnskapet og til Riksrevisjonen.
Opplysningene skal sendes departementet
og selskapsdatabasen hos Database for
statistikk om høgre utdanning (DBH) innen
den frist og i tråd med de retningslinjer
departementet fastsetter.

Kunnskapsdepartementet skal umiddelbart orienteres om
aktiviteter av viktighet i selskapene, og som har betydning
for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser
forvaltes på en forsvarlig måte.
For selskaper der flere statsinstitusjoner har aksjer, skal
rapportering skje av den institusjon som er satt til å ivareta
statens eierskap.
Universitetsstyret skal årlig orientere Styret om UiB’s
eierinteresser i form av en oversikt over aksjeselskap som
eies helt eller delvis av staten. Det vises i den forbindelse til
årlige styresaker som gir en redegjørelse knyttet til
selskapene som universitetet har eierskap i. Av oversikten
skal fremgå:
o
selskapets aksjekapital
o
statens eierandel i selskapet
o
en kortfattet oversikt over
selskapets formål og
virksomhet
o
andre forhold av betydning
Eventuelle eierposisjoner skal fremgå av UiBs
virksomhetsregnskap.
«Desember-brevet» fra KD konkretiserer frister for
rapportering av eierskap i forbindelse med årsrapporten.
Innhente tilstrekkelig informasjon, bla om verdier og
regnskapstall fra selskapene, og rapportere til Styre og
Kunnskapsdepartementet

Økonomiavdelingen

Universitetsdirektøren

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen

10/2
15/3

2. Års-hjul for høsten-2020/våren-2021
Års-hjulet for universitetets eierstyring for denne perioden ser slik ut:
Aktivitet

Beskrivelse

Ansvar

1

Utarbeide årsplan

Vedta årshjul på bakgrunn av mål vedtatt av styret i
styremøte 27. august 2020.

Universitetsdirektøren

2

Eieroppfølging konkretisering
Eiermøter

Gjennomføre eiermøter med de selskap der UiB har en
vesentlig eierandel. I utg. pkt skal både AD og styreleder
inviteres på disse.

Rektor og
Universitetsdirektøren

Økonomiavdelingen

Faste møter i forkant av NORCE-styremøtene (møteplan
utarbeidet)
Faste møter i forkant av VIS-styremøtene (møteplan
utarbeidet)
Møte med styremedlem i Raslab (en gang hver halvår).
Økonomiavdelingen presenterer oversikt over årets
styreutnevning til Udir og Rektor (møte desember2020/januar-2021). Dette vil være grunnlag for
universitetets utnevning av nye styremedlemmer.
Utnevning av nye styremedlemmer i tråd med selskapenes
vedtekter.
Gjennomføre og delta i GF, i disse følge opp mål fastsatt av
Univ. Styret samt dialog om selskapenes virksomhet på
dialogmøter.

Rektor og
Universitetsdirektøren

Økonomiavdelingen

2.1

Saksbehandling
Økonomiavdelingen

Tid/periode/frist
29/8

Foreløpig etter følgende plan;

Norce
o
høst og vår
o
foreløpig planlagt eiermøte 4/9
o
planleggingsmøte 11/8

VIS
o
høst og vår (dato ikke satt)

UiB Eiendom
o
Høsten 2020

Simula
o
tidlig vår

Raslab
o
Tidlig vår
2.2

Oppfølging av
styremedlemmene

2.3

Oversikt styremedlemmer

2.4

Styreutnevning

4

Gjennomføring og
deltagelse i GF

5

Rapportering

Utarbeide oversikt over aksjeselskap og rapportere til KD,
Riksrevisjonen og DBH
UiB skal hvert år utarbeide oversikt over aksjeselskap som
helt eller delvis eies av staten og som UiB har fått fullmakt
til å forvalte på vegne av staten.

Av oversikten skal det fremgå selskapets
aksjekapital, statens eierandel i selskapet
og en kortfattet oversikt over selskapets
formål og virksomhet.

Oversikten danner grunnlag for
årsregnskapet og for departementets
videre rapportering til Stortinget,
statsregnskapet og til Riksrevisjonen.

Opplysningene skal sendes departementet
og selskapsdatabasen hos Database for
statistikk om høgre utdanning (DBH) innen
den frist og i tråd med de retningslinjer
departementet fastsetter.

U-dir

Univ.direktør
Evt. delegert
til andre
Øk-avd

6

Årlig rapportering til Ustyret

Universitetsstyret skal årlig orientere Styret om UiB’s
eierinteresser i form av en oversikt over aksjeselskap som
eies helt eller delvis av staten. Det vises i den forbindelse til
årlige styresaker som gir en redegjørelse knyttet til
selskapene som universitetet har eierskap i. Av oversikten
skal fremgå:
o
selskapets aksjekapital
o
statens eierandel i selskapet

U-dir

Øk-avd

Økonomiavdelingen

31/1

Rektor

I god tid før GF og
senest 1/6
1/6

Rektor

1/6

Aktivitet

Beskrivelse

Ansvar
o

o
7

Årsregnskapsrapportering

Saksbehandling

Tid/periode/frist

en kortfattet oversikt over
selskapets formål og
virksomhet
andre forhold av betydning

Eventuelle eierposisjoner skal fremgå av UiBs
virksomhetsregnskap.
«Desember-brevet» fra KD konkretiserer frister for
rapportering av eierskap i forbindelse med årsrapporten.
Innhente tilstrekkelig informasjon, bla om verdier og
regnskapstall fra selskapene, og rapportere til Styre og
Kunnskapsdepartementet

Øk-avd

10/2
15/3

