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Sak 01 – 2019     Protokoll fra styrets møte 7. desember 2018  

                              

                             Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 7. desember 2018   

 

  

  

Sak 02 – 2019    Status angående forvaltning av fondets midler 

 

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning ga en orientering. 

 

Aksjemarkedet i 2018 var historisk dårlig, og det har påvirket resultatet 

av forvaltningen. Utsiktene for 2019 ser imidlertid lysere ut og en kan 

forvente avkastning mer på linje med det som har vært historisk 

gjennomsnitt i Universitetsfondet.  

 

Samtidig må en ta høyde for at vi spiser av fondet, med den følge at det 

er et stadig mindre beløp som forvaltes. 

                                                  

                           Vedtak: 

                       

Saken tas til orientering 
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 Sak 03 - 2019     Universitetets oppbygging av forskning og undervisnings-

kompetanse innen fagfeltet Smartby 

 

Troels Jacobsen, UiS ga en orientering om hvordan universitetet vil bygge 

opp forskning- og undervisningskompetansen innen Smartby.  

 

Smartby er et nytt fagfelt for UiS og kompetansen sitter spredt rundt om 

i de ulike fagmiljøene. Smartby vil favne om en rekke områder inn imot 

de fleste av instituttene ved UiS. En stilling som forskningskoordinator vil 

være viktig både med tanke på å bygge broer mellom miljøene, styrke 

mulighetene til å hente inn eksterne midler, utarbeide større prosjekter / 

satsinger, utvikle nye samarbeidsrelasjoner overfor relevante nasjonale 

og internasjonale miljøer.  

 

I tillegg vil det være en styrke for både næringsliv, kommuner og andre 

aktører at det er et sted ved UiS en kan henvende seg til angående 

problemstillinger som gjelder Smartby området.   

                                                  

           Vedtak: 

                       

Styret tar saken til orientering  

 

 

Sak 04 – 2019    Årsberetning 2018 for Universitetsfondet i Rogaland 

 

Daglig leder gikk i gjennom hovedpunktene i styrets årsberetning for 

Universitetsfondet i Rogaland 2018.  

 

Det var ingen kommentarer til årsberetningen. 

 

Vedtak:  

 

Årsberetningen for Universitetsfondet i Rogaland for 2018 godkjennes 

 

 

 

Sak 05 – 2019     Årsregnskap 2018 for Universitetsfondet i Rogaland 

 

Daglig leder gikk i gjennom hovedpunktene i årsregnskapet for 

Universitetsfondet i Rogaland 2018.  

 

Det var ingen kommentarer til årsregnskapet. 

 

 

 Vedtak:  

 

Årsregnskapet for Universitetsfondet i Rogaland for 2018 godkjennes 
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Sak 06 – 2019    Forskningssamarbeid mellom UiS og NIBIO Særheim.  

Søknad om bidrag til finansiering av nyutdannet PhD (post-doc) 

innen klimatilpasning og byplanlegging 

 

  

Kommentarene fra styret viser at en ser positivt på dette initiativet og 

søknaden. Det er særlig viktig å styrke koblingene mellom 

forskningsmiljøet på Særheim og UiS innen relevante fagfelt. 

 

Styret savner imidlertid en tydeligere spissing av den faglige innretningen 

i prosjektet.   

 

Videre ønsker styret mer informasjon / dokumentasjon og trygghet for at 

prosjektet har solide veiledere (mangelfulle referanser). Det etterlyses 

dokumentasjon på at prosjektet har koblinger til gode internasjonale 

forskningsmiljøer / universiteter på plass med tanke på utvikling av 

samarbeid. Det er videre et ønske om ytterligere konkretisering av tema 

som prosjektet skal omhandle og hvilke resultater en forventer å oppnå.  

 

Det er et ønske om at UiS og NIBIO Særheim presenterer prosjektet 

overfor styret i neste styremøte.  

 

 

                     Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

 

 

Sak 07 – 2019    Nytt forskningsnettverk ved UiS innen Smartby satsinger 

                  Søknad fra UiS om kr 3 mill som bidrag til finansiering av nettverket 

 

Styret er positiv til å innvilge søknaden fra UiS. Dette er en viktig satsing 

både for regionen og UiS. Kompetansebygging ved universitetet er av stor 

betydning i denne sammenheng.  

 

Styret peker på at det er ønskelig med en bredere finansiering av 

forskningsnettverket. Det oppfordres til å arbeide for at både næringsliv og 

ulike offentlig institusjoner bidrar økonomisk.  

 

Vedtak: 

 

1) Universitetsfondet bevilger kr 3 mill fordelt over 3 år som bidrag til 

stilling som forskningskoordinator innen Smart By satsinger ved UiS 

2) Det oppfordres til å arbeide videre med mål om å få en bredere 

finansiering av forskningsnettverket – eksempelvis gjennom nasjonale 

støtteordninger fra Enova, NFR, alternativt fra regionens 

næringslivsaktører eller offentlige virksomheter. 

3) Forskningskoordinatoren som ansettes inviteres til styret for en 

presentasjon av planene for nettverksarbeidet ila høsten 2019.  
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Sak 08 – 2019   Eventuelt                                                    

 

• Drøfting angående situasjonen for Veterinærinstituttet i Sandnes 

 

Styret drøftet situasjonen for Veterinærinstituttets avdeling i Sandnes der det er varslet 

betydelig nedbemanning. Nedbygging av Veterinærinstituttets avdeling i Sandnes vil 

være en trussel for hele miljøet på Høyland. Både diagnostisering av dyresykdom, og 

effektiv behandling, forebygging og opprettholdelse av god dyrehelse vil bli 

vanskeliggjort ved en nedbygging.   

 

Vedtak: 

 

Universitetsfondet sender brev til ledelsen ved Veterinærinstituttet med kopi til 

Rogalandsbenken og ansvarlig statsråd, hvor det argumenteres for at avdelingen i 

Sandnes opprettholdes med dagens bemanning. 
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