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Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 8. mars 2017 

I fravær av styrets leder, var det Siv-Len Strandskog (nestleder) som ledet møte 

 

Sak 01 – 2017     Godkjenning av protokoll fra styrets møte 30. november 2016  

                              

                             Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 30. november 2016   

.  

  

Sak 02 – 2017    Forvaltning av Universitetsfondets midler 

 

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning ga en grundig orientering 

angående forvaltning av fondets midler.  

                                                  

                           Vedtak: 

                       

Redegjørelsen om forvaltning av Universitetsfondets midler tas til 

orientering  

 

                               

 Sak 03 - 2017     Årsregnskap 2016 for Universitetsfondet i Rogaland AS   

 

 Daglig leder gikk kort i gjennom hovedpunktene i årsregnskapet 

 

 

                     Vedtak: 

    

Årsregnskapet 2016 for Universitetsfondet i Rogaland AS godkjennes 

 

 

 



Protokoll 
Universitetsfondet for 

Rogaland 

  

 Side 2 av 3 

 

 

protokoll styremøte  08 03 20177 

Sak 04 – 2017    Årsmelding 2016 for Universitetsfondet i Rogaland 

 

Daglig leder gikk kort i gjennom hovedpunktene i årsmeldingen. 

 

Vedtak: 

Årsmeldingen 2016 for Universitetsfondet i Rogaland AS godkjennes 

 

 

Sak 05 – 2017     Utvikling av Universitetsområdet – status etablering av mulig      

   utbyggingsselskap 

 

Fylkestinget har vedtatt å en modell hvor tomtearealer til nytt sykehus 

for både byggetrinn 1 og 2 overdras direkte til Helse Stavanger, uten å 

etablere et tomteselskap for Universitetsområdet. Modellen som 

Universitetsfondet har foreslått blir således ikke fulgt.   

 

Styret pekte på viktigheten for at Helse Stavanger får tilgang til 

tomtearealer for bygging av sykehuset på Ullandhaug uten uheldige 

forsinkelser. Samtidig er det viktig å arbeide videre for at verdiene av 

restarealene føres tilbake til utvikling av Universitetsområdet.   

 

Gjennomføring av vedtaket i Fylkestinget 07.03.17 er avhengig av at 

Stavanger kommune slutter seg til den foreslåtte modellen. I tillegg vil 

også saken bli fremmet i Sandnes og Sola kommuner.  

 

Styret har tidligere hatt inngående drøftingen om viktigheten av å sikre 

at verdiene som tomtearealene representerer skal tilbakeføres til 

utvikling av Universitetsområdet og en står fortsatt fast på at den 

foretrukne modellen er at arealene tillegges et selskap med formål om å 

bidra til utbygging i området.  

 

                     Vedtak: 

                      Saken tas til orientering 

 

Sak 06 – 2017    Helse Campus Ullandhaug                                                    

 

Forskningsdirektør Svein Skeie, SUS ga en presentasjon av konseptet 

HelseCampus Ullandhaug (arbeidstittel). Visjonen er å bli landets fremste 

arena innen simuleringsbasert undervisning, samt velferds- og 

helseteknologiske innovasjoner. 

  

Styret stiller seg bak at dette er et viktig initiativ og at det er både et 

tidsvindu og et potensiale her som bør utnyttes. Viktig også at dette kan 

bygge opp under et langsiktig mål om å utvikle et helsefakultet hvor også 

medisinerutdanning inngår.  

Det ble påpekt at det tidligere er bevilget midler til Campusutvikling på 

Ullandhaug og bevilgningen kan delvis hentes fra denne bevilgningen. 

                                                  

                      Vedtak: 

1. Saken tas til orientering 

 

2. Styret er positiv til å bidra med finansielle midler til å utrede konseptet 

i nært samarbeid med UiS og SUS. Det avsettes en øvre ramme på kr 

500 000 til formålet.  
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Sak 07 – 2017   Eventuelt                                                    

 Det ble pekt på at flere tidligere fondsbevilgninger har blitt stående over 

mange år uten anmodning om utbetaling. 

Daglig leder tar en gjennomgang med ledelsen ved UiS for å vurdere om det   

er muligheter for tilbakeføring som frie midler til fondet av tidligere 

bevilgninger som ikke er benyttet. 

 

 For flere år tilbake ble det bevilget kr 10 mill til bygging av nye 

studentboliger i tilknytning til aksjonen Rom for studenter. Styret ønsker at 

ledelsen ved SiS kommer til neste styremøte og gir en orientering om status 

i planene for bygging av nye studentboliger i regi av Rom for studenter.  
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