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STYRETS BERETNING 2017 

Universitetsfondet for Rogaland AS 

1. Selskapets formål 

Universitetsfondet for Rogaland AS har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning 

og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov, og som yter 

vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov. Selskapet skal medvirke til samarbeid 

og samspill mellom offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv for å sikre kvalitet på et 

internasjonalt nivå og et bredt internasjonalt samarbeid.  

 

Videre skal Universitetsfondet være et rådgivende organ for tomteoppkjøp og 

arealdisponeringer i Universitetsområdet på Ullandhaug. Selskapet kan i forbindelse med 

arbeidet for å realisere selskapets formål også kunne eie og forvalte eiendommer som 

benyttes til høyere undervisnings– og forskningsformål. Selskapet skal arbeide for at 

nødvendige bygg for slike formål blir reist. 

 

Selskapet har ikke erverv som formål og aksjeutbytte kan ikke utdeles. 

2. Styrets arbeid 

Universitetsfondet har de senere årene hatt som hovedfokus å bidra til finansiering av 

forskning og utdanning for å bidra til kompetansebygging ved Universitetet i Stavanger, samt 

andre høgskolemiljøer i Rogaland. De strategiske prioriteringer er helse / helseteknologi, 

fornybar energi, IKT / Smartby-satsinger, samt bio-økonomi. I tillegg har en lagt vekt på rollen 

som rådgiver og bidragsyter mht tomtespørsmål og campusutvikling ved Universitetsområdet i 

Stavanger. 

 

Gjennom 2017 har Universitetsfondet videreført vår prioritering mht oppbygging av helse- og 

helseteknologisk forskning og utdanning. UiS har vedtatt å opprette en egen 

forskningskoordinator innen helse og helseteknologi. Universitetsfondet vedtok i 2017 å bidra 

med kr 3 mill til denne satsingen. Vedkommende vil arbeide for å koordinere de ulike 

helserelaterte forskningsmiljøene ved UiS. Den sterke ingeniør- og sikkerhetsfaglige 

kompetansen kan være en viktig ressurs inn imot oppbyggingen av de nye Helsevitenskaplige 

fakultetet. I tillegg ligger det betydelige muligheter i å samarbeide tettere med 

Universitetssykehuset og ikke minst å styrke samarbeidet overfor primærhelsetjenesten i 

kommunene. Forskningskoordinatpren vil også arbeide aktivt ut imot næringslivet og 

gründermiljøene for å trekke disse tettere på det akademiske helseteknologiske. 

 

Universitetsfondet har gode erfaringer med å bidra til at det etableres forskningskoordinatorer 

innen fagfelt som har spredte kompetansemiljøer. Dette bidrar til å synliggjøre og samle 

miljøene, og derved skape et grunnlag for å hevde seg i konkurransen om både nasjonale 

forskningsressurser og EU-midler. Eksempelvis har forskningskoordinatoren (Siri Kalvig) innen 
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miljøvennlig energi bidratt sterkt til at UiS nå fremstår mer offensiv og synlig innen dette feltet 

og at en også har nådd opp i nasjonale tildelinger om forskningsressurser.   

 

Det har videre vært viktig å bidra til å styrke andre forsknings- og høgskolemiljøer ut over UiS. 

I løpet av 2017 har en brukt en god del tid og ressurser for å stimulere til samarbeids-

prosjekter for å styrke kompetansemiljøet ved HVL, avdeling Haugesund. Målet har vært å 

utvikle kompetanseprosjekter som er innenfor prioriterte fagfelt for HVL, samtidig som det 

bygger opp under samarbeidsrelasjoner mellom nord og sør- Rogaland.  

 

 

3. Nærmere om oppgaver som har hatt styrets fokus i 2017 

a) Campus-utvikling på Ullandhaug  

Universitetsfondet har hatt et aktivt engasjement for å bidra til utviklingen av Ullandhaug som 

campusområde. Områdeplanen ble vedtatt av bystyret i Stavanger i mars 2017. Om lag 

samtidig vedtok Sola kommunestyre områdeplanen for den delen som ligger i Sola kommune.  

De nye rammene for utvikling av universitetsområdet i kombinasjon med at Stavanger 

Universitetssykehus (SUS) etablerer seg til Universitetsområdet, har ført til at Ullandhaug 

fremstår som stadig mer attraktivt for ulike typer lokaliseringer. Det vil i fremtiden bli viktig å 

koordinere og styre utviklingen på en måte som bygger opp under målsetningene om at 

Ullandhaug skal utvikles med et sterkt forskning og kompetansemiljø som bygger opp under 

utviklingen av Universitetet i Stavanger. I denne sammenheng har Universitetsfondet pekt på 

at det savnes en pådriver og koordinerings funksjon som tar et helhetlig utviklingsansvar på 

vegne av regionen.  

 

Stavanger kommune har i den senere tid involvert seg aktivt mht hvordan en fra det offentlige 

skal organisere rollen som pådriver og utvikler av hele Universitetsområdet. Det er signalisert 

at det vil komme en sak til politisk behandling om dette ila våren 2018.  

   

b) Bidrag til styrking av undervisning og forskning ved UiS 

En stor og viktig satsing med tanke på langsiktig kompetanseoppbygging ved UiS er 

toppforskningsprogrammet som ble startet opp i 2014. Formålet er å rekruttere yngre, 

fremragende og talentfulle forskere til en forskerkarriere ved UiS. Det er store forventninger til 

programmet med tanke på at det kan være et viktig bidrag til å styrke og videreutvikle 

forskningen ved UiS på et høyt faglig nivå. Til sammen har nå 7 toppforsk-kandidater startet 

opp sine forskningsprosjekter i regi av toppforskningsprogrammet, hvorav 2 startet opp i 

2015, 4 i 2016 og 1 i 2017. Det blir ikke lyst ut midler fra toppforskningsprogrammet i 2018. 

Universitetsfondet har satt av 25 mill kr til denne satsingen og er således den største 

enkeltsatsingen fondet har foretatt.  

 

UiS har i 2017 vedtatt at nytt helsevitenskapelig fakultet skal opprettes. En sterk helsesatsing 

ved UiS i samspill med Stavanger Universitetssykehus, har over lang tid vært et mål for 

Universitetsfondet å bidra til kan skje. På sikt er det et mål om at det skal etableres 

medisinerutdanning ved UiS. Denne muligheten blir nå utredet.  
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Universitetsfondet har bidratt med betydelige midler til kompetansebygging og 

forskningsprosjekter i arbeidet for å bygge opp et helsefaglig kompetansemiljø ved UiS. Fondet 

bevilget 10 mill. kroner allerede i 2009 for utvikling av et doktorgradsprogram mellom UiS og 

SUS - ‘Nettverk for medisinske vitenskaper’. Videre ble forskningsprogrammet SAFER 

Healthcare igangsatt i 2017. Her bidrar Universitetsfondet med 1 mill kr pr år i 5 år til UiS for å 

dekke Universitetets utgifter til forskerstillinger. Det siste bidraget er bevilgningen på kr 3 mill 

i 2017 til en stilling som forskningskoordinator innen helseteknologi.  

 

Universitetsfondet tok i 2017 et initiativ til å få etablert samarbeidsprosjektet Helsecampus 

Ullandhaug. Visjonen for er at Helsecampus Ullandhaug skal være navet i en kompetanse-

klynge med mål om å bli landets fremste arena innen simuleringsbasert undervisning, 

akuttmedisinsk og forebyggende behandling og helseteknologi.  Satsingen drives frem av et 

samarbeid mellom SUS og UiS, i tillegg til SAFER og arenaklyngen for Velferdsteknologi. 

 

c) Bidrag til styrking av undervisning og forskning utenom UiS 

Universitetsfondet ønsker å bidra til at nye forskningssentra med kompetanse på 

universitetsnivå blir utviklet i Rogaland. Dette er noe av grunnet til at en har bidratt med 3 mill 

for å etablere nødvendig forskningsinfrastruktur til SEARCH-senteret i Sandnes, samt bidrag 

med utredningsmidler for etablering av nytt forskningssenter innen biotek i Risavika. Videre er 

en i dialog med NIBIO Særheim om å bidra til å styrke dette forskningsmiljøet innen bio-

økonomi; i et samspill med UiS. 

 

Høgskolen Stord Haugesund (HSH) ble fra 1.1.2017 en del av Høgskolen på Vestlandet. 

Universitetsfondet har for tiden ingen prosjekter i samarbeid med høgskolen.  Vi har 

gjennomført drøftingsmøter med HVL og andre aktører i Haugalandregionen med sikte på å få 

fram nye prosjekter. En konkret søknad fra HVL om kompetanseoppbygging innen helse, ble 

vurdert av styret på slutten av 2017 uten at det ble fattet endelig vedtak om bevilgning. En vil 

arbeide videre med mål om å få en helserelatert satsing ved HVL realisert.  

 

Universitetsfondet har siden 2012, i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, finansiert 2 

vitenskapelige stillinger ved NMBU, avdeling Høyland for å styrke den vitenskapelige 

kompetansen. Bidraget fra Universitetsfondet ble avsluttet i 2017 og NMBU har nå tatt over 

det finansielle ansvaret for stillingene.  

 

 

d) Deltakelse i annet utviklingsarbeid 

Universitetsfondet har sekretariatsfunksjonen for Styrelederforum Ullandhaug. Deltakere er 

styreledere og daglige ledere i sentrale institusjoner på Ullandhaug. Forumet har hatt 4 møter i 

2017 med hovedfokus på å koordinere informasjon om hva som skjer i området og i regi av de 

institusjoner som deltar i forumet. En har i 2017 lagt særlig vekt på å drøfte hvordan 

fremtidens campusutvikling bør skje. Styrelederforum fungerer også som ett av fire 

samarbeidsutvalg som en del av UiS sitt Verdiskapingsforum.                         
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4. Disponible midler og bevilgninger i 2017 

Universitetsfondet har i 2017 foretatt utbetalinger på kr 7,2 mill ut ifra bevilgningsvedtak 

styret har gjort i 2017 eller i tidligere år.  

Dette gjelder; 

- Toppforskningsprogram UiS :  Utbetalt kr 4,0 mill.  

- SAFER Healthcare  :   Utbetalt kr 1,0 mill  

- PLOGEN (UiS)  :  Utbetalt kr 400 000  

- NMBU Høyland  :   Utbetalt kr 296 991  

- Forskningsnettverk miljøvennlig energi:  Utbetalt kr 1,0 mill.  

- Helsecampus Ullandhaug :   Utbetalt kr 500 000  

 

Styret har i 2017 vedtatt følgende fondsbevilgninger: 

- UiS v/ forskningsnettverk for helseteknologi   kr 3 mill 

- Helsecampus Ullandhaug     kr 500.000 

 

En har hatt en gjennomgang og ’opprydding’ i forhold til gamle bevilgninger som har blitt 

stående ubrukt over mange år. Dette er bevilgninger som i hovedsak er gitt til UiS. I 

samarbeid med ledelsen ved UiS er det enighet om gamle bevilgninger som har stått ubenyttet 

i mange år, tilbakeføres til fondet som frie midler. Dette utgjør en stor andel av økningen i 

fondets frie egenkapital for 2017.  

 

Universitetsfondet har ved utgangen av 2017 kr 48,9 mill. til disposisjon av frie midler (annen 

egenkapital). Det er da tatt hensyn til vedtatte fremtidige forpliktelser (se noter til 

regnskapet).  

 

Det er et mål å styrke kapitalen i selskapet. En mulig kilde kan være andre fonds som også 

sitter på kapitalreserver av om lag samme størrelse som Universitetsfondet. Dersom en samler 

disse under et felles fondsselskap, vil det både gi mer effektiv drift, samt en vil kunne bygge 

opp et mer slagkraftig selskap som kan ta større ansvar. Det har i 2017 blitt arbeidet for å 

vurdere disse mulighetene, og da i første rekke om fondene som forvaltes av Stiftelsen 

Rogaland Kunnskapspark, Ulla / Førre Fondet og Universitetsfondet kan ses i sammenheng. 

Det er ikke endelig konkludert i dette arbeidet.  

 

5. Inntekter 

Universitetsfondet for Rogaland får sine inntekter fra kapitalavkastning. 

Fondets kapitalavkastning for 2017 er kr 8.511.583 noe som er om lag samme avkastning som 

året før.  

 

Forvaltningen av Gjedebo-midlene viser et resultat på 1,1 mill kroner som er om lag det 

samme som året før. Gjedebo-midlene har nå en verdi på 13.1 mill kroner.      
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6. Resultater 

Regnskapet for 2017 er gjort opp med et positivt årsresultat på 7,27 mill. kroner. Overskuddet 

er overført til annen egenkapital. 

 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne 

forutsetningen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler 

og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

 

7. Arbeidsmiljø, likestilling m.v. 

Selskapet har 1 mann deltidsansatt. Det er ikke iverksatt likestillingstiltak eller 

arbeidsmiljøtiltak. Selskapet har etablert tjenestepensjon i KLP.  

Bjarte Dybvik er daglig leder for selskapet.  

 

Det er betalt 25.000 kr i kontorleie/administrasjonsbidrag til Greater Stavanger.  

Kjell Haver Regnskapsservice AS er regnskapsfører for selskapet og SR-Forvaltning har avtale 

om å ivareta kapitalforvaltningen. Capax AS v/ Ole Sveinung Fjermestad er revisor. 

 

8. Ytre miljø 

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 

 

 

 

Stavanger, 9.04.2018 

 

 

Christine Sagen Helgø  Siv-Len Strandskog      Martha Ulvund 

        (leder)      (nestleder) 

 

 

Elin Schanche   Ingeborg Sanner  Arne-Christian Mohn 

 

 

Ole Ueland   Eimund Nygaard                  Bente Nyland   

 

Stein Racin Grødem                            

 

 

                                                                                                        Bjarte Dybvik 

                                                                                                        (daglig leder)  


