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Forvaltningsstrategi for StInns egenkapital
Formål
Dokumentets hensikt er å tydeliggjøre hvordan StInn skal forvalte sin egenkapital, samt
styring av overordnet økonomi jf. Org.strat punkt 4.1. StInns økonomi skal forvaltes på en
måte som ikke går ut over StInns inntektsgrunnlag og forhandlingsmakt.
StInns finansieringsmodell.
StInns inntekter er regulert gjennom samarbeidsavtalen mellom StInn og HINN. For
regnskapsåret 2019 er tilskuddet fra HINN på 500.000 i generell driftstøtte. Det gis
også en særskilt ytelse på 60.000 øremerket økonomiske tjenester, herunder bilagshåndtering og regnskapsføring. Honorar til tillitsvalgte, administrative ressurser, samt visse
IT-tjenester og tilganger reguleres også gjennom denne avtalen. I tillegg mottar StInn en
ytelse på 10 kroner per student, hvert semester fra semesteravgiften.
Krav til forsvarlig egenkapital
Egenkapitalens formål er å sikre tilfredsstillende betalingsevne i perioder uten inntekt.
StInns egenkapital skal til enhver tid holdes på et nivå som gir høy grad av soliditet.
Det som ansees som høy soliditet i StInn kan defineres som evnen til å dekke kostnader
seks måneder inn i regnskapsåret. Et annet eksempel på forsvarlig bruk av egenkapital
kan finnes i Lov om aksjeselskaper §§ 3-4 & 3-5 første og andre ledd. Med dette som
utgangspunkt skal egenkapitalen aldri gå under 220.000 ved regnskapsslutt. Bruken av
egenkapital er begrenset til kroner 450.000 per år.
Adgang til disponering av fri egenkapital
Bruk av fri egenkapital skal godkjennes av Parlamentet. Parlamentet har handlingsplikt
dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av StInns
virksomhet. Bruk av fri egenkapital er begrenset til følgende formål:
-

Investeringer
Langvarige prosjekter

Krav til bruk av fri egenkapital
For å sikre at den frie egenkapitalen brukes i henhold til både lovverk og de andre bestemmelsene i dette dokument, må bruken tilfredsstille alle følgende krav;
1.
Det skal dekke et etterlengtet behov
2.
Det skal ha brede bruksmuligheter eller styrke hele organisasjonen.
3.
Produktet, tjenesten eller prosjektet skal være i bruk eller ha varige effekter over
minst tre år
4.
Det skal ikke medføre store ulemper for organisasjonen.
Håndtering av ubrukte midler
Øremerkede midler som ikke er brukt i budsjettperioden skal videreføres til neste års
budsjett. Denne bestemmelsen kan unnvikes ved et enkeltvedtak i parlamentet.
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