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Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 2. juni 2015 

 

Sak 09 – 2015    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. mars 2015  

                                 

                            Vedtak: 

                            Styret godkjenner protokoll fra møte 20. mars 2015     

 

  

  

Sak 10 – 2015    Om NMBU Sandnes og SEARCH forskningsprogram i et 

samarbeid med SUS/UiS. Status og planer for videre satsing   

 

Nina O. Høiland, næringssjef i Sandnes orienterte innledningsvis om 

bakgrunnen for SEARCh-satsingen, og prosessen mht å finansiere et nytt 

bygg til forskningen på 15 mill. Ulike partnere har signalisert bidrag på til 

sammen 7 mill. 

 

Marianne Oropeza-Moe orienterte om viktig forskning som gjøres i et 

samarbeid mellom NMBU, SUS og UiS. Det er et stort potensiale for videre-

utvikling av forskningsaktiviteten her.  

 

NMBU vil komme tilbake mht å søke om bidrag fra Universitetsfondet til 

SEARCH-forskningsprogrammet. 

 

Presentasjon og info om Search følger vedlagt 

                                                                                                       

                          Vedtak:                       

                           Saken tas til orientering  
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 Sak 11 - 2015    Omorganisering av Bioforsk til nytt forskningskonsern - NIBIO  

         Konsekvenser og muligheter for Bioforsk Særheim 

 

Forskningsleder Arne Sæbø ga en orientering som viser hvilke fagfelt 

Bioforsk har sine styrker og utviklingsmuligheter. Forskningsmiljøet på 

Særheim er viktig for utvikling av den matfaglige klyngen i Rogaland. 

 

Presentasjonen følger vedlagt.  

 

En vil på et senere tidspunkt legge fram en sak for styret angående 

muligheter til å bidra med ressurser for å styrke forskningen ved Særheim 

       

                           Vedtak: 

 

Saken tas til orientering  

         

 

Sak 12 – 2015    Rapport fra Oxford Research – om synergier ved samlokalisering 

av Universitetet og Universitetssykehuset i Stavanger  

 

Daglig leder ga innledningsvis en gjennomgang av hovedkonklusjonene i 

rapporten. 

 

I den etterfølgende drøftingen ble følgende notert: 

 Dette er en viktig rapport, god balanse i vurderingene, selv om 

mange av konklusjonene kan virke opplagte 

 På sikt vil en lokalisering av SUS til Universitetsområdet ha et stort 

potensiale – SUS tett på er viktig for å få realisert ideene om et 

helsefakultet 

 En må få til en regional mobilisering knyttet til lokalisering av SUS til 

universitetsområdet og skape ringvirkninger rundt lokaliseringen 

 Rapporten peker på at SUS har vært pådriver for å skape synergier. 

Ifølge UiS var det skepsis i starten, men arbeider nå aktivt sammen 

med SUS for en samlokalisering til universitetsområdet 

 Viktig at Universitetsfondet sender noen signaler mht valg av 

lokalisering for SUS, på bakgrunn av hovedkonklusjonen i rapporten   

 

 

                          Vedtak: 

Rapporten ‘Utredning av synergier ved samlokalisering av Universitetet 

og Sykehuset i Stavanger tas til orientering.                             

 

Rapporten oversendes SUS som innspill i det pågående arbeidet med 

konseptvalgutredningene.  
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Sak 13 – 2015    Korte orienteringer  

a) Fusjonsprosessen HSH – UiS  

Orientering v/ John Møst 

Samtalene om mulig fusjon mellom HSH og UiS har blitt gjennomført våren 

2015. En har ennå ikke kommet fram til enighet, og drøftingene har i den 

senere tid stoppet opp på grunn av uenighet rundt sentrale spørsmål og 

problemstillinger. Det er tillyst et møte i departementet for å se om en kan få 

til avklaringer. 

 

 

b) Tildelinger til ToppForsk UiS programmet for unge forskere ved UiS 

Orientering v/ Bjarte Dybvik 

Styret vedtak satsingen i ToppForsk-programet i møte juni 2014.  

UiS har gjennomført første utlysning / vurderinger på programmet. Det kom 

inn 14 svært godt kvalifiserte søknader, hvorav Rune Dahl Fitjar og Krisztian 

Balog fikk tildelinger i denne runden.  

 

På anmodning fra UiS vil Universitetsfondet utbetale kr 3 mill i 2015 til denne 

satsingen. 

 

                          Vedtak: 

 

                          Saken tas til orientering    
 

Sak 14 – 2015    Eventuelt 

 

Styreleder informerte om saker som vil bli lagt frem i neste styremøte, samt at 

det 19. juni blir møte i styrelederforum Ullandhaug – med fokus på eventuell 

lokalisering av sykehuset til Universitetsområdet. 

 

Styreleder tok opp spørsmålet om justering av lønn for daglig leder i hht 

ansettelsesavtalen om en årlig regulering. Daglig leder fratrådte ved behandling 

av denne saken.                                                   

 

 

                      

Vedtak: 

 

Styreleder får fullmakt til å justere lønn for daglig leder.      
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