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Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn 
Gjelsvik, Heidi Greni og Kjersti Toppe (Senterpartiet) 
Stortinget ber regjeringen opprettholde ordningen med at dagens selvforvaltende 
institusjoner i universitets- og høgskolesektoren fortsatt skal være eiere av egne eiendommer 
og bygningsmasse. 

Svar fra statsråd Asheim 
Denne regjeringen har igangsatt flere områdegjennomganger innenfor utvalgte 
politikkområder. Områdegjennomganger skal legge til rette for systematisk arbeid med 
effektivisering og forbedring, og skal kunne brukes som beslutningsgrunnlag for å vurdere 
tiltak som kan gi budsjettmessig handlingsrom og/eller bedre ressursbruk i offentlig sektor. 

Regjeringen startet i 2018 arbeidet med en områdegjennomgang av bygge- og 
eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Konsulentselskapet Capgemini leverte i løpet av 
2019 to rapporter om styring og organisering, effektivisering og økonomistyring. I rapportene 
anbefales det blant annet å avvikle modellen for statlige selvforvaltende institusjoner og 
innlemme all sivil statlig eiendom i statens husleieordning, som forvaltes av Statsbygg. 

Jeg vil for ordens skyld presisere at det ikke er riktig, slik forslagsstillerne legger til grunn, at 
de selvforvaltende institusjonene eier sine egne bygg. Staten ved Kunnskapsdepartementet 
eier bygningsmassen, mens de selvforvaltende institusjonene er ansvarlige for å forvalte 
bygningsmassen som de selv disponerer. 
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Regjeringen har så langt ikke tatt stilling til ev. endringer i dagens forvaltningsmodeller for 
areal i statlig sivil sektor, men følgende to prosesser er igangsatt: 

1. Det er satt ned en arbeidsgruppe som utreder konsekvensene av en eventuell 
innlemming av Campus As (både ny og eksisterende bygningsmasse) i statens 
husleieordning, som forvaltes av Statsbygg .. 

2. Alle departementene (unntatt Forsvarsdepartementet) har kartlagt egen forvaltning av 
eiendom i 2019. Denne kartleggingen tjener som grunnlag for å vurdere fremtidige 
forvaltningsmodeller for selvforvaltet areal. 

Regjeringen tar sikte på å avgjøre fremtidig modell for bygg og eiendom som i dag er 
selvforvaltende i løpet av 2020. I påvente av behandling i regjeringen er det derfor for tidlig 
for meg å ta stilling til forvaltningsspørsmålet nå. 

Med hilsen 

;/ød~ 
Henrik Asheim 
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