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Innhenting av ny kapital til Universitetsfondet. Status i arbeidet   
                                                    

 

1.  Hva saken gjelder 

 

Styret i Universitetsfondet har over tid drøftet mulige finansieringskilder mht å få til en 

vesentlig styrking av kapitalbasen i fondet. Lave avkastninger ved forvaltning av eksisterende 

fondskapital aktualiserer problemstillingen ytterligere. I hvilken grad en lykkes med å styrke 

kapitalbasen, vil være avgjørende i forhold til hvordan styrets arbeid med en langsiktig 

strategi for Universitetsfondet skal utformes.  

 

Det siste året har en arbeidet aktivt med to ulike langsiktige finansieringskilder for styrking av 

kapitalen.  

a) Midler fra Ulla / Førre utbyggingene 

Det står ubenyttede regionale midler (anslagsvis kr 60 mill.) som kommer fra 

utbyggingen av Ulla / Førre (salg av konsesjonskraft). Midlene skal benyttes til 

utviklingsformål i vårt fylke. Rogaland Fylkeskommune, Lyse og Haugaland Kraft er 

sentrale aktører mht hvordan disse midlene skal kunne benyttes.  

 

Fylkeskommunen har i sak til Fylkestingets møte 26.4, foreslått at det etableres et 

Teknologifond med de nevnte midler fra Ulla / Førre - i tillegg til andre fondsmidler – 

og at Teknologifondet skal gjøre investeringer i regionale vekst-selskap. Det 

forutsettes at denne typen investeringer over tid skal kunne gi gode avkastninger som 

kan kapitalisere opp ulike formål – blant annet Universitetsfondet. Utfordringen er 

selvsagt den store risikoen som er ved investeringer i vekstselskaper. Det ble vedtatt 

av Fylkestinget at mulighetene knyttet til etablering av et Teknologifond skal utredes.  

 

En alternativ modell kunne være at de nevnte Ulla/ Førre midlene blir kanalisert 

direkte til Universitetsfondet. Dersom en forutsetter at gaver som gis via 

Universitetsfondet vil kunne gi 25 % påslag fra staten i form av 

gaveforsterkningsmidler, vil dette kunne gi den beste meravkastning av disse midlene. 

 

Universitetsfondet vil følge opp denne muligheten mht tilgang til styrking av 

kapitalbasen i fondet. 

 

b) Midler via salg av tomtearealer i Universitetsområde på Ullandhaug 

Universitetsfondet tok høsten 2015 et initiativ overfor Fylkeskommunen for å sikre at 

verdiene fra arealene på Ullandhaug blir tilbakeført til utvikling av området ved 

eventuelle salg av tomter. Kostnadene ved tidligere oppkjøp av arealene har historisk 

blitt fordelt mellom Fylkeskommunen, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner. Det 

foreslås opprettelse av et utbyggingsselskap som både kan ta ansvar for utbygging av 

felles infrastruktur i området, oppkjøp av arealer som er i privat eie, samt koordinere 

en utbyggingsmodell som sikrer at alle fremtidige utbygginger bidrar til å dekke 

kostnader for utvikling av område.  
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Videre vil dette kunne være investeringer som over tid kan gi god avkastning som på 

sikt vil kan generere betydelig kapitaltilgang og som i så fall vil komme 

Universitetsfondet til gode. 

 

Fylkestinget behandlet i møte 26.4 en sak om tomtearealene på Ullandhaug. 

Henvendelsen fra Universitetsfondet med forslag om etablering av et 

utbyggingsselskap for Ullandhaug var vedlegg til saksfremlegget. Fylkestinget vedtok 

at mulighetene for etablering av et utbyggingsselskap skal utredes nærmere. En ny sak 

vil etter det vi forstår bli lagt fram overfor Fylkestinget i oktober 2016.  

 

Universitetsfondet har tilbydd seg å stille seg til disposisjon i tilknytning til 

utredningsprosessen som Fylkeskommunen vil sette i gang. Det er i den sammenheng 

ønskelig at styret gir daglig leder fullmakt til å bruke midler til innkjøp av ekstern 

utredningsbistand dersom det er behov – med en øvre grense på kr 400.000,-.  

 

En nærmere orientering om status i arbeidet vil bli gitt muntlig i styremøtet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidet med å innhente ny kapital til selskapet tas til orientering.  

 

Det gis fullmakt til å bidra med innkjøp av ekstern utredningsbistand innen en øvre grense på 

kr 400.000,- 

 

 


