
 
 

 

Finansreglement 
___________________________ 

 

 

 Universitetsfondet for 

Rogaland AS 

 
 
 
 
 
 

Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 
 

  



Innholdsfortegnelse: 

 
1. Bakgrunn ............................................................................................................................. 3 

2. Hjemmel og gyldighet ......................................................................................................... 3 

2.1 Hjemmel ........................................................................................................................... 3 
2.2 Gyldighet .......................................................................................................................... 3 

3. Formålet med Universitetsfondets kapitalforvaltning ........................................................ 3 

4. Generelle rammer og begrensninger ................................................................................... 3 

5. Plasseringsbestemmelser ..................................................................................................... 4 

5.1 Innledning ......................................................................................................................... 4 

5.2 Strategisk aktivaallokering ............................................................................................... 4 
5.3 Plasseringsbegrensninger ................................................................................................. 5 
5.4 Rebalansering av porteføljen ............................................................................................ 6 

5.5 Risikomål ......................................................................................................................... 6 
5.6 Retningslinjer for etisk forvaltning .................................................................................. 7 
5.7 Referanseindekser ............................................................................................................ 7 

5.8 Gjennomføring ................................................................................................................. 7 

6. Rapportering ....................................................................................................................... 7 

 
  



1. Bakgrunn 

Universitetsfondet for Rogaland AS skal jobbe for å sikre et best mulig tilbud av undervisning og 

forskning innen de fagområder som dekker regionens behov og som yter vesentlige bidrag til landets 

samlede kunnskapsbehov. 

 

Ved forvaltning av selskapets midler skal det legges avgjørende vekt på at midlene plasseres på en 

måte som ivaretar hensynet til sikkerhet, risikospredning og avkastning. Innenfor rammen av 

forsvarlig sikkerhets- og risikospredning, skal det søkes å oppnå så god og stabil avkastning av de 

forvaltede midler som mulig, men for å oppnå de langsiktige målsettingene er selskapet innstilt på å 

akseptere visse kortsiktige verdifluktasjoner. 

 

2. Hjemmel og gyldighet  

2.1 Hjemmel  

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52 

 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009. 

 
2.2 Gyldighet 

 Reglementet trer i kraft fra og med styrets vedtak. Finansreglementet skal vedtas minst én 

gang i hver valgperiode. 

 Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som styret har vedtatt for 

forvaltningen av Universitetsfondet for Rogaland AS sine midler. 

 Reglementet har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at avtaler som allerede er inngått 

mellom leverandører og selskapet skal løpe frem til forfall.  

 

3. Formålet med Universitetsfondets kapitalforvaltning 

Kapitalforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning innenfor 

definerte risikorammer. Ved forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva skal det legges vekt på at 

midlene plasseres på en måte som ivaretar hensynet til sikkerhet, risikospredning og avkastning. 

Finansforvaltningen skal bidra til at Universitetsfondet for Rogaland AS oppnår en rente som over tid 

er høyere enn såkalt risikofri plassering i bank med kort bindingstid, definert som gjennomsnittlig 3 

måneders NIBOR. 

 

4. Generelle rammer og begrensninger 

 Styret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er 

tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 52. 



 Reglementet skal baseres på selskapets egen kunnskap om finansielle markeder og 

instrumenter. 

 Styret skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, 

og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at finansforvaltningen utøves forsvarlig i 

forhold til de risikoer selskapet er eksponert for. 

 Det er ikke anledning til å avvike fra finansreglementet. Eventuelle avvik skal rapporteres i de 

faste rapporteringene til styret. Større avvik med konsekvenser for selskapet skal rapporteres til 

styret så fort det er praktisk mulig. 

 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette 

reglementet, kan ikke benyttes i selskapets finansforvaltning. 

 I forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Se for øvrig kap. 5.6. 

 

5. Plasseringsbestemmelser 

 
5.1 Innledning 

Den strategiske aktivaallokeringen skal angi styrets beslutning om den langsiktige strategiske 

fordelingen mellom aktivaklassene, samt laveste og høyeste andel som de respektive aktivaklasser 

kan utgjøre av porteføljens totale markedsverdi.  

 

5.2 Strategisk aktivaallokering 

Investeringene skal fordeles på hovedgrupper av finansielle eiendeler (aktivaklasser). 

Universitetsfondet for Rogaland AS kan investere i følgende typer aktiva: 

(a) norske rentebærende verdipapir  

(b) norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis 

(c) utenlandske børsnoterte aksjer 

(d) bankinnskudd i norsk og utenlandsk valuta innenfor OECD-området.   
 

Verdipapirfond som inneholder aktivaene over kan benyttes i forvaltningen. Verdipapirfondene skal 

være omfattet av 85/611/EØF med senere endringer (UCITS-direktivet), og/eller være tillatt 

markedsført i Norge, jf. lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond §§ 6-12 og 6-13. Unntak fra dette 

punkt gjøres for ubelånte eiendomsfond. 

  



Tabellen nedenfor viser strategiske normalposisjoner og frihetsgrader for de ulike aktivaklassene i 

Universitetsfondets portefølje. Anvendelse av frihetsgradene avhenger av forventninger til 

markedsutviklingen for de ulike aktivaklassene samt evne til å ta risiko. 

 

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 %   

 

5.3 Plasseringsbegrensninger 

Inntil 100% av overskuddslikviditeten kan plasseres i rentebærende papirer med lav kredittrisiko og 

kort løpetid. Tillatte instrumenter: bankinnskudd, korte pengemarkedsfond og sertifikater garantert 

av norske finansinstitusjoner, statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner og foretak. 

Rating skal være BBB- eller bedre. Skyggerating fra norske meglerhus kan legges til grunn for 

kredittvurderingen. Ved fravær av skyggeratinger, skal VFFs anbefalinger for kredittvurderinger 

legges til grunn. 

 

Inntil 50% av overskuddslikviditeten kan plasseres i obligasjonslån med lav kredittrisiko utstedt av 

norske finansinstitusjoner, statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner og foretak. Rating 

skal være BBB- eller bedre. Skyggerating fra norske meglerhus kan legges til grunn for 

kredittvurderingen. Ved fravær av skyggeratinger, skal VFFs anbefalinger for kredittvurderinger 

legges til grunn. 

 

Inntil 40% av overskuddslikviditeten kan plasseres i ansvarlige lån og fondsobligasjoner utstedt av 

norske finansinstitusjoner. Rating skal være BBB- eller bedre. Skyggerating fra norske meglerhus kan 

legges til grunn for kredittvurderingen. Ved fravær av skyggeratinger, skal VFFs anbefalinger for 

kredittvurderinger legges til grunn. 

 

Inntil 10% av overskuddslikviditeten kan plasseres i ansvarlige lån til solide norske børsnoterte 

selskaper. Rating skal være BBB- eller bedre. Skyggerating fra norske meglerhus kan legges til grunn 

for kredittvurderingen. Ved fravær av skyggeratinger, skal VFFs anbefalinger for kredittvurderinger 

legges til grunn. 

  



Inntil 30% av overskuddslikviditeten kan samlet plasseres i følgende finansinstrumenter: 

i. Aksjer notert på Oslo Børs 

ii. Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs 

iii. Aksjefond med anerkjente norske forvaltere 

iv. Aksjer notert på utenlandsk anerkjent børs 

 

Summen av aksjer og industriobligasjoner skal ikke overstige 30% av porteføljens markedsverdi. 

Summen av ansvarlige lån/fondsobligasjoner og industriobligasjoner skal ikke overstige 40% av 

porteføljens markedsverdi. Summen av aksjer, ansvarlige lån/fondsobligasjoner og 

industriobligasjoner skal ikke overstige 60% av porteføljens markedsverdi.  

 

Ingen enkeltobligasjoner kan utgjøre mer enn 3% av porteføljens markedsverdi. Unntak gjøres for 

norske statssertifikater og –obligasjoner.  

 

5.4 Rebalansering av porteføljen 

For å beholde avkastning- og risikonivået som selskapet har fastlagt må sammensetningen av aktiva 

rebalanseres til strategien med jevne mellomrom.  

 

Universitetsfondets portefølje skal rebalanseres når faktiske porteføljevekter er lik maksimums- eller 

minimumsgrensene. Rebalansering skal i utgangspunktet bringe porteføljevektene tilbake til 

utgangspunktet.  

 

5.5 Risikomål 

Generelt 

Det skal ikke benyttes derivater eller opsjoner hvor faren for tap av hovedstol er tilstede, eller 

risikoen ved bruk av instrumentet må anses å være høy 

 

Kredittrisiko 

Kredittrisiko er risiko for at långiver, helt eller delvis, ikke får tilbakebetalt sitt tilgodehavende ved 

forfall. Den samlede kredittrisiko i Universitetsfondets investeringer skal være lav. 

 

Markedsrisiko 

Markedsrisiko er risiko for tap som følge av endringer i priser og kurssvingninger i de markedene 

Universitetsfondet er eksponert. Universitetsfondet skal ha moderat markedsrisiko i sine 

finansinvesteringer. Dette skal oppnås gjennom å begrense andelen investeringer i markeder med 

store kurssvingninger og søke å fordele investeringer i flere markeder og på ulike 

investeringsobjekter. 

  



Renterisiko 

Renterisiko er risiko for at verdien på plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten 

endrer seg. Universitetsfondets renterisiko skal søkes redusert ved at plasseringer i rentebærende 

papirer fordeles på varierte rentebindingsperioder. 

 

Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av en rimelig 

tidsperiode. Universitetsfondets midler skal plasseres slik at de kan møte fremtidige likviditetsbehov. 

Gjennom en aktiv likviditetsplanlegging plikter daglig leder å sørge for at det til enhver tid er 

tilstrekkelig kapital til å dekke løpende utbetalinger til drift og bevilgninger. 

 

Valutarisiko 

Valutarisiko er risiko for tap pga kurssvingninger i utenlandsk valuta mot norske kroner. 

Universitetsfondets valutarisiko skal være lav. 

 
5.6 Retningslinjer for etisk forvaltning  

Universitetsfondet skal tilstrebe en høy etisk standard i sine plasseringer. Grunnlag for verdiplattform 

er sentrale FN-prinsipper og internasjonale konvensjoner basert på disse. Det er utarbeidet et 

dokument med egne retningslinjer for etisk forvaltning som ble vedtatt på styremøte 27. november 

2008. 

 
5.7 Referanseindekser 

Følgende referanseindekser skal benyttes for å sammenligne avkastnings- og risikoresultatene i 

aktivaklassene. 

 Norske aksjer: Oslo Børs Hovedindeks (OSEFX) 

 Pengemarked og bankinnskudd: 3 måneders norsk statsobligasjonsindeks (ST1X) 

 Obligasjoner: 3 års statsobligasjonsindeks (ST4X) 

 Utenlandske aksjer: MSCI World Net Total Return i norske kroner 

 

Totalporteføljens sammenligningsindeks er sammensatt etter de strategiske normalposisjonene. 

Referanseindeksavkastningene skal rapporteres sammen med porteføljeavkastningene. 

 
5.8 Gjennomføring 

Kapitalforvaltningen kan forestås av eksterne forvaltere med konsesjon fra Finanstilsynet eller 

tilsvarende myndigheter i OECD-området.  

 

6. Rapportering 

Oppfølging av forvaltningen skal rapporteres til styret i forbindelse med tertialsrapporteringen 30.04 

og 31.08, i tillegg til ved årsavslutning. Rapporten skal inneholde informasjon om sammensetning av 

porteføljen og avkastning. Rapporten skal følge opp finansreglementets krav  til aktivaforvaltning 



 

Rapporten skal minimum angi følgende: 

 Fordeling på de ulike aktivaklasser i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede langsiktige 

midlene. 

 Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks per aktivaklasse og samlet. 

 Kommentarer knyttet til den faktiske aktivafordelingen, endringer i risikoeksponering, 

vesentlige markedsendringer, samt avkastningen i forhold til markedet 

 Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i 

finansreglementet. Brudd på slike rammer skal kommenteres særskilt. 

 

   


