
          UNIVERSITETSFONDET 

  FOR ROGALAND AS 

 
 SAK 19 – 2016    

 

Forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet – godkjenning av 

forvaltningsreglement 
 

Hva saken gjelder 

I tilknytning til styreseminaret i september, ga SR-Forvaltning en orientering om eksisterende 

forvaltningsstrategi og finansreglement, samt muligheter for og konsekvenser av å gjøre 

justeringer i dette. 

 

Styret ønsket å få belyst mulige endringer og konsekvenser av eventuelle justeringer. SR-

Forvaltning har i samråd med daglig leder vurdert flere alternativer. På bakgrunn av signaler 

fra styret i seminaret, legges følgende to forslag til finansreglement for styret i 

Universitetsfondet: 

1. Videreføre dagens strategi 

2. Ny strategi 

 

Styret skal uansett i henhold til gjeldende finansreglement vedta nytt finansreglement minst 

èn gang i hver valgperiode. 

Alternativ 1 – ingen endring 

 

Styret har mottatt ett oppdatert dokument (alternativ 1) som er en videreføring av dagens 

kapitalforvaltnings-strategi med små endringer. Endringene er som følger: 

 Skyggeratinger er i ferd med å falle bort. Det er tatt inn ny tekst om å følge 

Verdipapirfondenes forenings anbefalinger rundt kredittvurderinger for å være i tråd 

med god bransjestandard. 

 

 Utenlandske aksjer kan kjøpes direkte og ikke bare via fond. Dermed unngås en 

dobbeltkostnad ved at fondet i tillegg belaster kostnader. 

 

 Maksimal plassering i et obligasjonsfond på 6 % strykes. Fondene forvalter kan 

investere i er underlagt andre punkter i kapitalforvaltningsstrategien, og er 

veldiversifisert i utgangspunktet. 

 

 Utenlandske aksjer skal inngå i porteføljens referanseindeks, representert ved MSCI 

World Net Total Return. Dette gir en bedre og mer relevant referanseindeks å måle 

Universitetsfondets avkastning mot. 

 

Ingen av punktene over representerer en endring i avkastning eller risiko, men klargjør noen 

unøyaktigheter i dagens reglement, senker den totale forvaltningskostnaden og gir forvalter et 

mer relevant referansemål. 
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Alternativ 2 – ny strategi 
 

Alle endringene over inngår i dette alternativet. I tillegg endres aktiva-vektene som følger: 

Gamle aktiva-vekter: 

Aktivaklasse Minimum Normalposisjon Maksimum

Aksjer 5 % 20 % 30 %

Ansvarlige lån/fondsobligasjoner 5 % 25 % 40 %

Industriobligasjoner 0 % 5 % 10 %

Obligasjoner - stat, kommune og finans 0 % 20 % 50 %

Bankinnskudd/Pengemarked 20 % 30 % 100 %

Sum 100 %  

Nye aktiva-vekter: 

Aktivaklasse Minimum Normalposisjon Maksimum 

Aksjer 15 % 30 % 40 % 

Ansvarlige lån/fondsobligasjoner 5 % 20 % 35 % 

Industriobligasjoner 0 % 5 % 10 % 

Obligasjoner - stat, kommune og finans 0 % 20 % 50 % 

Bankinnskudd/Pengemarked 15 % 25 % 100 % 

Sum   100 %   

 
 

Grunnlaget for endringen er ønsket om en noe høyere avkastning, samtidig som risikoen 

holdes på et nivå som Universitetsfondet kan håndtere. Med endringene øker forventet 

avkastning med om lag 0,5 % i året.  Det er viktig å påpeke at dette er forventningsverdier 

over lang sikt, og at faktisk utvikling, spesielt i kortere perioder, kommer til å avvike fra dette 

til dels kraftig.  

 

Risikoen ved ny strategi er ventet å øke noe. Ved en krise som i 2008, forventes porteføljen å 

tape om lag 3 % mer enn den gjorde i 2008. 

 

SR-Forvaltning ønsker å bruke 3 måneder på implementering av ny kapitalforvaltningsstrategi 

fra vedtak for å unngå unødvendige transaksjoner og store endringer på kort sikt.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nytt forvaltningsreglement for Universitetsfondet i Rogaland vedtas i henhold til vedlagte 

alternativ 2.  

 

 

 

Vedlegg  

 

 


