
Møteinnkalling 
    UNIVERSITETSFONDET 

FOR ROGALAND AS 

 

 

  
 

  

Til  

Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS 

 

 

 

Møtedato og tid Møtested   

30. november 2016 

Kl. 14.00-16.00 

Ipark, Hoved-resepsjonen  

Møterom Heydi Lamarr   
  

 
   

    

 

Styremøte 30. november 2016  
 

Sak 23 – 2016    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 21. oktober 2016 

 

Forslag til vedtak:   

 

Protokollen godkjennes 

  

      

Sak 24 – 2016 Søknad fra UiS til gjennomføring av forskningsprogrammet SAFER 

HealthCare 

    

Styret ble i forrige møte orientert om forskningsprogrammet SAFER 

Healthcare; en videreføring av akuttmedisinsk forskningsprogram 

gjennomført siste 5 år i samarbeid mellom UiS, Lærdalsfondet, SUS, 

Norsk Luftambulanse og Universitetsfondet. 

 

SAFER HealthCare vil være en videreføring av samarbeidet mellom 

samme partnere med en økonomisk ramme på kr 20 mill. fordelt på 5 år.  

Satsingen vil være en viktig byggekloss i utviklingen av det nye 

helsefakultetet ved UiS. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Universitetsfondet bevilger kr 5 mill. til UiS som økonomisk bidrag for å 

gjennomføre forskningsprogrammet SAFER Healthcare.  

Det forutsettes at øvrige partnere bidrar økonomisk til en samlet ramme 

på kr 20 mill. fordelt over 5 år i henhold til forutsetningene angitt i 

saksfremstillingen.   

 

 
    

Sak 25 – 2016 Budsjett 2017   

  

 I saken legges det fram forslag til selskapets driftsbudsjett for 2017  

 

 Forslag til vedtak:  

 

Driftsbudsjett for 2017 vedtas 



Møteinnkalling 
UNIVERSITETSFONDET 
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Dato skrevet Referanse  

   Side 2 av 2  

 

 

styremøte universitetsfondet. møteinnkalling 30 november 2016 

 

 

 

 

Sak 26 - 2016  Campus Ullandhaug – utvikling av Universitetsområdet  

 

Utviklingen av Universitetsområdet går inn i en ny fase når vedtatt 

områdeplan skal gjennomføres og Universitetssykehuset er i gang med 

sitt store byggeprosjekt.  

 

Saken gir en oversikt over problemstillinger mht utvikling av 

Universitetsområdet, de ulike aktører som har en rolle i området, samt 

drøfting av behovet for å organisere og samordner arbeidet med å skape 

et attraktivt campusområde på Ullandhaug. 

       

 

   Forslag til vedtak:  

 

1. Saken drøftes og tas til orientering. 

 

2. Universitetsfondet arbeider videre for å få etablert et utbyggingsselskap 

på Universitetsområdet 

 

   

 

Sak 27 – 2016 Styremøter i 2017 

                       

Det legges opp til styremøter på følgende datoer: 

 Onsdag 8. mars kl 10.00 – 12.00 

 Onsdag 31. mai kl 10.00 – 12.00 

 Onsdag 30. august kl 10.00 – 12.00 

 Onsdag 29. november kl 10.00 – 12.00  

 

 

   Forslag til vedtak  

    

   Saken tas til orientering 

 

 

Sak 28 – 2016 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Universitetsfondet for Rogaland AS 

 

 

Bjarte Dybvik 

Daglig leder 

 

 


