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Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 30. november 2016 

 

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

                          

     

                             Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. oktober 2016   

.  

  

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

   Healthcare 

 

Styret har i tidligere styremøte blitt orientert om det helhetlige innholdet 

i det foreslåtte forskningsprogrammet, og en er positiv til å bidra med 

den omsøkte andelen som er angitt i søknaden fra UiS. 

 

Det ble pekt på at navnet kan forveksles med et amerikansk medisinsk 

selskap, og derfor bør vurderes endret. 

                                               

Styret drøftet muligheter for utbetaling som kan utløse gaveforsterkning 

for hele beløpet, og er positiv til dette dersom noen av de øvrige partnere 

bidrar på samme vis.  

                                                   

                           Vedtak: 

                       

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

å gjennomføre forskningsprogrammet SAFER Healthcare, forutsatt de 

øvrige partnere bidrar økonomisk til en samlet ramme på kr 20 mill. 

over 5 år  
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2) Bidraget på kr 5 mill gis som et engangsbeløp for å utløse maksimal 

gaveforsterkning dersom også minst en av de øvrige partnerne gjør 

det samme 

3) Dersom pkt 2) ikke oppfylles, gis det et bidraget på kr 3 mill som et 

engangsbeløp for deretter årlige bidrag på kr 1 mill for det fjerde og 

femte året.  

 

                               

 Sak 25 - 2016    Budsjett 2017   

 

En feil i budsjett for inntektene ble påpekt – inntektene er på kr 2.6 mill og ikke 

kr 3.6 som angitt i saksforelegget.  

 

Det ble videre pekt på at konsulenthonorarer må holdes på et lavt nivå og det 

forutsettes at styret blir forelagt utredningsarbeid hvor konsulenter engasjeres 

når det er av et større omfang.  

 

                     Vedtak: 

   

Driftsbudsjett for 2017 godkjennes 

 

 

Sak 26 – 2016    Campus Ullandhaug – utvikling av Universitetsområdet 

 

Det ble pekt på at alle eierne står på kopi-listen når brev blir sendt ut. 

 

Styret drøftet viktigheten av at det etableres et utbyggingsselskap for 

Universitetsområdet. Dette er særlig viktig for etableringen av det nye 

Universitetssykehuset. Videre er saken viktig for å bidra til å skape det 

kraftsenteret på Ullandhaug innen forskning, høyere utdanning og innovasjon 

som har vært forutsetningen helt fra en for 50 år siden avsatte arealer til 

utbygging av et Universitetsområde. 

 

Både representanter fra de berørte kommunene, SUS og sentrale politikere i 

Fylkeskommunen (ordfører, varaordfører og gruppeledere) er det viktig å 

informere om bakgrunn og viktigheten i denne saken. Styret i Universitetsfondet 

ønsker at det arrangeres et informasjonsmøte ila januar 2017 angående denne 

saken.   

 

                     Vedtak: 

                      

1) Saken tas til orientering 

 

2) Universitetsfondet arbeider videre for å få etablert et utbyggingsselskap på 

Universitetsområdet 

 

3) Universitetsfondet tar initiativ til et møte med aktuelle parter for å sikre god 

informasjonsflyt angående betydningen av et utbyggingsselskapet på 

Ullandhaug, samt sikre fremdrift i arbeidet mht etablering av selskapet. 
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Sak 27 – 2016    Styremøter i 2017  

 

Det blir styremøter på følgende datoer i 2017: 

 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 

                                                  

                      Vedtak: 

                           

Saken tas til orientering 
 

 

Sak 28 – 2016   Eventuelt                                                    

Det var ingen saker under eventuelt                                       
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