
Protokoll 
Universitetsfondet for 

Rogaland 

 

 

  
 

  

Til stede  Dessuten møtte 

Christine Sagen Helgø 

Kirsten Lode 

Eimund Nygaard 

Stein Racin Grødem 

Bente Nyland 

Hilde Gunn Bjelde 

Martha Ulvund 

Roar Johannessen 

Tore Nilsen 

Arnt Heiki Steinbakk 

 

Steinar Jakobsen, SR-F (sak 23) 

Bjarte Dybvik 

John B Møst, UiS 

Troels Jacobsen, (sak 24) 

 

 

Møtedato Forfall 

24. november 2015 Cecilie Bjelland  

Møtested Dato skrevet Side 

Ipark, Ullandhaug 24.11.15 1 av 4 

 

Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 24. november 2015 

 

Sak 22 – 2015    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 1. september 2015  

         Godkjenning av protokoll styremøte via e-post 28.09.2015                              

     

                            Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøtene 1. september 2015 og 

28.september 2015    

.  

  

Sak 23 – 2015    Forvaltning av Universitetsfondets midler - statusgjennomgang 

 

Steinar Jakobsen fra SR-Forvaltning ga i møte en orientering om status mht 

finansforvaltningen av fondets midler, samt utsikter fremover.  

 

Vedvarende lave renter over tid gir lav avkastning for 2015. Også for årene 

fremover må en forvente lav avkastning på grunnlag av fondets 

investeringsprofil med en relativ høy andel rentebaserte investeringer.  

 

Det ble reist spørsmål om det er aktuelt å endre investeringsprofilen og 

finansreglementet i retning høyere risiko (større andel aksjer) for å få bedre 

avkastning.  

 

Etter en kort drøfting er det klart at styret ikke ønsker å endre profilen på 

investeringene pr dags dato. Det bli opp til det nye styret om en vil drøfte 

forvaltningen av midlene på nytt.  

                                             

                                                           

                          Vedtak:                       

                           Gjennomgang om finansforvaltningen av fondets midler tas til   

                           orientering.  
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 Sak 24 - 2015    Etablering av forskningsnettverk UiS / IRIS innen bærekraftig  

energi   

 

Forskningsdirektør Troels Jacobsen, UiS ga en orientering om det nye 

forskningsnettverket innen bærekraftig energi som er under etablering i et 

samarbeid mellom UiS og IRIS.  

 

Nettverket vil bygge på følgende forskningsfelt: 

1) Energi effektivisering 

2) Fornybar energi / teknologi  

3) Innovasjonsforskning og regional omstilling innen energi-området 

4) Karbon-fangst / lagring 

5) Smarte byer / IKT 

 

Dette er en strategisk viktig nysatsing ved UiS; bl.a. basert på erfaringer / 

evalueringer gjennom satsingen på forskningssenteret Cence. Organisering med 

økt vekt på samarbeid på tvers av fagområder vil være viktig ettersom mange 

av problemstillingene er tverrgående. I tillegg bygger dette opp under 

universitets bidrag i det grønne skifte som kommer. Som en del av satsingen 

legger UiS inn en egeninnsats på 4 PhD samt kr 1 mill. pr år i koordinerings-

midler. Søknad til Universitetsfondet om økonomisk bidrag til denne satsingen 

vil bli fremmet senere.  

Fokus på bærekraftig energi vil med stor grad av sannsynlighet også gjenspeiles 

tydeligere i UiS sin fremtidige strategiplan.   

 

I styrets kommentarer til redegjøreslen ble det gitt signaler på at dette er en 

viktig satsing som UiS / IRIS nå tar og at en i utgangspunktet vil være positivt 

innstilt i forhold til å bidra fra fondets side ved en eventuell søknad.       

 

                           Vedtak: 

 

Saken tas til orientering  

         

Sak 25 – 2015    Kriterier for utløsning av gaveforsterkninger fra staten  

 

 

                          Vedtak: 

                           Kriterier for utløsning av statens gaveforsterkningsmidler tas til orientering 

 

 

Sak 20 – 2015    Søknad om støtte til nytt bygg ved SEARCH Høyland  

Martha Ulvund erklærte seg inhabil i sakens anledning og forlot møte. 

 

Det ble innledningsvis informert om at staten i forslag til statsbudsjett har 

vedtatt å bidra til full-finansiering med kr 8 mill for å reise forskningsbygget 

ved SEARCH Høyland. Universitetsfondet vil oppfordre SEARCH til å endre 

en eventuell søknad om midler til bidrag for å styrke oppbygging av 

kompetansen ved senteret i et samspill mellom UiS og SUS.                                                  

 

                          Vedtak: 

                           

     Søknaden i sin nåværende form avslås ettersom bygget er fullfinansiert.     
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Sak 26 – 2015 Søknad NIBIO Særheim – oppbygging av forskningskompetanse 

Det ble stilt spørsmål om i hvilken grad en satsing på oppbygging av 

forskningskompetanse ved en statlig forskningsinstitusjon med 

hovedkontor på Ås gir effekter for Universitetet i Stavanger.  

 

Styret ser det som viktig at det gjennomføres en utredning som avklarer 

hvordan en kan få synergier overfor UiS ved å bidra med oppbygging av 

den vitenskapelige kompetansen på NIBIO Særheim. Styret er positiv til 

at Universitetsfondet bruker noe ressurser på å kjøpe inn konsulent-

tjeneste for en slik utredning. 

 

   Vedtak: 

Styret stiller seg til å bidra med økonomiske midler for å styrke det 

vitenskapelige fagmiljøet innen Bio-økonomi ved NIBIO Særheim. 

  

For å få mest mulig effekt av kompetanseoppbyggingen innen Bio-økonomi i 

en regional sammenheng, anbefales det at Universitetsfondet gjennomfører 

en kartlegging av hvilke fagmiljøer som en kan bygge videre på i et samspill 

mellom UiS og NIBIO Særheim før en går inn og bidrar med økonomiske 

midler til å bygge opp forskningsaktiviteter og det vitenskapelige miljøet på 

Særheim. 
 

   

Sak 27 – 2015   Valg av ny revisor – innkalling til ekstraordinær generalforsamling  

                       

 

                          Vedtak: 

 

Styret anbefaler at Capax AS velges til ny revisor i Universitetsfondet for 

Rogaland AS. 

      

Det innkales til ekstraordinær generalforsamling i Universitetsfondet snarest 

for valg av nye revisor. 

 

Sak 28 – 2015   Budsjett 2016  

 

 

            Vedtak: 

Budsjett for 2016 godkjennes  
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Sak 29 – 2015 Innhenting av ny kapital og strategiprosess 

Daglig leder ga en muntlig orientering om arbeidet for å hente inn ny 

kapital, samt hvilke føringer dette vil gi i forhold til ny strategi for 

selskapet. Utforming av ny strategi vil være svært avhengig av om en 

makter å hente inn ny kapital.  

Daglig leder arbeider videre for mulighetene å hente inn ny kapital. Ny 

strategi drøftes bredere overfor nytt styre når dette er på plass i 2016.  

 

Sak 30 – 2015   Eventuelt                                                    

Det var ingen saker under eventuelt 
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