Umeå universitet
Rektor
Beslut
Sammanträdesdatum 2015-03-03
dnr: FS -1743-14

Sid 1 (2)

Hantering av internränta vid Umeå universitet

Närvarande
Anders Fällström
Per Ragnarsson
Chatarina Larson
Dennis Jakobsson
Linn Raninen

Prorektor
Biträdande
universitetsdirektör
Universitetsjurist
Sekreterare
Student

Ordförande

Föredragande
Per Ragnarsson

Ärendebeskrivning
Umeå universitets samtliga medel finns insatta på ett räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. Detta
belopp består av universitetets samlade kassasaldo och består av medel som finns tillgängligt på
institutioner och enheter m.fl.
Enligt Kapitalförsörjningsförordningen ska anläggningstillgångar som används i verksamheten
finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Umeå universitet måste ta upp lån för alla
anläggningstillgångar som har anskaffats med statsanslag eller bidrags-/uppdragsmedel från andra
myndigheter. Institutioner/enheter belastas med räntekostnader för lånen varje månad.
Rektor beslutade den 2 december 2014 enligt nedan avseende hantering av internränta.
”Rektor beslutar att likviditetsräntan samt låneräntan fastställs till 0,0 procent per månad från och med
den 1 november 2014. När Riksgäldskontoret höjer låneräntan ska anpassning av den interna
låneräntan ske löpande och följa Riksgäldskontorets nivå. Detta beslut upphäver alla tidigare fattade
beslut.”
Riksgäldskontoret har sänkt räntenivån till -0,1 procent från och med 2015-02-13, d.v.s. Umeå
universitet erhåller negativ ränta på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. Detta innebär att
nuvarande nivå på likviditetsränta behöver sänkas. Mot bakgrund av detta föreslås att likviditetsräntan
sänks till -0,1 procent per månad från och med 1 mars 2015.
Låneräntan föreslås ligga kvar oförändrad på 0,0 procent.

Beslut/Åtgärd
Rektor beslutar att \par \par likviditetsräntan fastställs till -0,1 procent per månad från och med den 1
mars 2015\par \par likviditetsräntan ska följa beslutad likviditetsränta hos Riksgäldskontoret när
likviditetsräntan är negativ eller 0,0 procent. I det fall likviditetsräntan överstiger 0,0 procent ska
likviditetsräntan vara 0,0 procent\par \par låneräntan fastställs till 0,0 procent per månad från och
med den 1 mars 2015.\par \par När Riksgäldskontoret höjer låneräntan ska anpassning av den interna
låneräntan ske löpande och följa Riksgäldskontorets nivå. \par \par Detta beslut upphäver alla tidigare
fattade beslut.
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