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STYRETS BERETNING 2018 

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. 

 

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

forskning og utdanning ved Universitetet i Stavanger, samt andre høgskolemiljøer i Rogaland. 

De strategiske prioriteringer er helse / helseteknologi, fornybar energi og klimahåndteringer, 

Smartby-satsinger, samt mat-relaterte tema. I tillegg har en lagt vekt på rollen som rådgiver 

og bidragsyter mht tomtespørsmål og campusutvikling ved Universitetsområdet i Stavanger. 

 

2. Styrets arbeid i 2018 

Universitetsfondet har de senere årene hatt et særlig fokus på å bidra til at Universitetet i 

Stavanger bygger opp kompetanse innen helse og helseteknologi. I 2018 har 

Universitetsfondet lagt større vekt på tildelinger som bidrar til kompetansebygging ved andre 

utdanningsinstitusjoner i Rogaland.  

 

Videre har Universitetsfondet høstet gode erfaringer med å finansiere stillinger ved UiS som 

forskningskoordinatorer innen prioriterte fagfelt. Det er behov for både å synliggjøre og samle 

miljøene til større satsinger, og derved skape et grunnlag for å hevde seg i konkurransen om 

både nasjonale forskningsressurser og EU-midler. Forskningskoordinatorene har vist seg å 

være ressurser som gir betydelige ringvirkninger - eksempelvis styrking av relasjonene mellom 

forskningsmiljøene, næringsliv og andre eksterne miljøer.   

 

Universitetsfondet har det siste året lagt økt vekt på å styrke andre høgskolemiljøer utenfor 

Universitetet i Stavanger. Et av miljøene en ønsker å bidra til blir styrket, er Vitenskapelig 

Høgskole (VID). Etter fusjonen mellom Misjonshøgskolen og Diakonhjemmets undervisnings 

institusjoner, har VID samlet sett blitt et stort og viktig høgskolemiljø i Rogaland. VID har 
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ambisjoner om å få status som universitet i fremtiden. Universitetsfondet vedtok i 2018 å bidra 

med kr 3 mill til kompetansebygging innen relevante fagfelt hos VID.  

 

De senere årene har vi brukt en god del tid og ressurser for å etablere gode-prosjekter som 

styrker kompetansemiljøet i Haugesunds-regionen. Det lykkes i 2018 endelig med å få på 

plass en helserelatert kompetansesatsing i Haugesund. Prosjektet vil bidra til 

doktorgradsutdanning av en person som har sin daglige arbeidsplass ved Sykehuset i 

Haugesund, samtidig som det er tydelige samarbeidsrelasjoner til Universitetssykehuset i 

Stavanger og UiS.  

 

SEARCH med beliggenhet på Høyland i Sandnes er en avdeling av NMBU. Dette Universitetet 

har hovedkontor på Ås og avdelingen i Sandnes er liten og kan fort bli marginalisert. 

Universitetsfondet har støttet dette miljøet over mange år og vi ser at miljøet styrkes gjennom 

oppbygging av det nye SEARCH-senteret hvor Universitetsfondet har bidratt med 3 mill til 

utstyr og forskningsinfrastruktur. 

 

Det er videre blitt arbeidet for å styrke samarbeidsrelasjonene mellom UiS og forskningsmiljøet 

innen bio-økonomi ved NIBIO, avdeling Særheim. Det har lykkes med å få plass en 

samarbeidsavtale mellom fagmiljøene ved UiS og Særheim, samt utvikle et konkret 

samarbeidsprosjekt som vil stimulere til kompetanseoppbygging og faglig utveksling mellom 

institusjonene.  

 

 

3. Nærmere om oppgaver som har hatt styrets fokus i 2018 

a) Campus-utvikling på Ullandhaug  

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

campusområde. Områdeplanen som ble vedtatt av bystyret i Stavanger i mars 2017, gir gode 

føringer for en helhetlig utvikling av universitetsområdet. De største endringene med tanke på 

utvikling av Ullandhaug, vil komme som følge av etableringen av Stavanger 

Universitetssykehus (SUS). Og det vil komme en rekke lokaliseringer i kjølvannet av SUS med 

nye bygg og virksomheter som ønsker nærhet til både UiS og sykehuset.  

 

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. Stavanger kommune har igangsatt prosjektet Ullandhaug 2023 for å 

kartlegge behovene og avklare oppgaver/organisering som pådriver og koordinerings 

funksjoner på Ullandhaug – der en tar et helhetlig utviklingsansvar på vegne av regionen. 

Inger Østensjø er engasjert som prosjektleder i en første fase og det vil bli lagt fram en 

rapport høsten 2019. Universitetsfondet bidrar overfor Stavanger kommune med kr 400.000 

for å gjennomføre dette utviklingsarbeidet. 

   

b) Bidrag til styrking av undervisning og forskning ved UiS 

I 2014 foretok styret i Universitetsfondet den største enkelt tildelingen som er gjort i 

selskapets historie gjennom satsingen på Toppforskningsprogrammet ved UiS. Denne 

satsingen nærmer seg nå avslutning og vi har bedt UiS om å foreta en evaluering av hvilke 

resultater som er oppnådd gjennom denne store satsingen. Formålet er å rekruttere yngre, 
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fremragende og talentfulle forskere til en forskerkarriere ved UiS. Det er 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 dette programmet. Universitetsfondet har bevilget 25 

mill kr til satsingen.  

 

Våren 2018 bevilget vi midler til en PhD-kandidat ved Hotellhøgskolen ved UiS med tittelen 

‘Mat for morgendagens eldre’. Dette prosjektet er viktig for å styrke kompetansebyggingen av 

mat-relatert forskning ved UiS i kombinasjon med viktige eksterne forskningsmiljøer som 

eksempelvis NOFIMA representerer. 

 

UiS vedtok i 2017 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.  

 

I løpet av 2018 har Universitetsfondet vært en aktiv partner i arbeidet for å utvikle 

HelseCampus Stavanger (HCS). Stillingen som prosjektleder for HCS er nå utlyst og en person 

ventes tilsatt med det første. Vedkommende vil ha en administrativ forankring hos UiS. 

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 forskningsmiljø med kompetanse på universitetsnivå 

blir videreutviklet 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. 

 

Vi har over lang tid hatt drøftingsmøter med Høgskolen på Vestlandet (HVL) og andre aktører i 

Haugalandregionen med sikte på å få fram nye prosjekter. Vi har nå kommet i mål med en 

konkret satsing innen helse i samarbeid med Helse Fonna v/ Haugesund Sykehus. En vil 

arbeide videre overfor HVL med tanke på å få utviklet kompetansebyggende prosjekter.  

 

 

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 

2018 med hovedfokus på å koordinere informasjon om hva som skjer på Ullandhaug og i regi 

av de institusjoner i området. 
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4. Disponible midler og bevilgninger i 2018 

Universitetsfondet har i 2018 foretatt utbetalinger på kr 7,4 mill ut ifra bevilgningsvedtak 

styret har gjort i 2018 eller i tidligere år.  

 

Dette gjelder; 

- SAFER Healthcare (UiS)  :  Utbetalt kr 1,0 mill  

- PLOGEN (UiS)   : Utbetalt kr 400 000  

- SEARCH (NMBU avd. Høyland) :  Utbetalt kr 3 mill  

- Forskningsnettverk helse (UiS) : Utbetalt kr 3,0 mill.  

 

 

Styret har i 2018 vedtatt følgende fondsbevilgninger: 

- UiS v/ Hotellhøgskolen (mat for eldre)   kr 2,5 mill 

- VID (forskning og kapasitetsbygging)   kr 3 mill 

- Stavanger kommune – prosjekt Ullandhaug 2023  kr 400.000 

- Helse Fonna v/ Sykehuset i Haugesund   kr 2,1 mill 

 

 

Universitetsfondet har ved utgangen av 2018 kr 39,6 mill. til disposisjon som frie midler 

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

regnskapet).  

 

Det har over flere år blitt arbeidet for 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. Arbeid for å styrke kapitaltilgangen for satsinger på Ullandhaug er nå kanalisert inn i 

prosjektet Ullandhaug 2023 hvor Stavanger kommune v/ Inger Østensjø arbeider aktivt for å 

utrede mulighetene.   

 

5. Inntekter 

Universitetsfondet for Rogaland får sine inntekter fra kapitalavkastning. Finansmarkedet har 

vært svært utfordrende det siste året og for første gang på mange år er det negativ 

avkastning av kapitalen gjennom 2018. Fondets negative kapitalavkastning for 2018 er på     

kr -235 308.  

 

6. Resultater 

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et negativt årsresultat på 9,32 mill. kroner. 

 

Til tross for et stort underskudd siste året, er forutsetningen om fortsatt drift til stede og 

årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetningen. Styret mener at 

årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 

resultat. 
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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, 21.02.2019 

 

 

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)  


