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Sak 09 – 2019     Protokoll fra styrets møte 21. januar 2019  

                              

                             Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. januar 2019   

 

  

Sak 06 – 2019    Forskningssamarbeid mellom UiS og NIBIO Særheim.  

Søknad om bidrag til finansiering av PhD stipendiat innen 

klimatilpasning og byplanlegging 

 

Vedtak i saken var utsatt fra forrige styremøte i påvente av å få en 

presentasjon av søknaden.  

 

Det presiseres at søknaden gjelder en PhD stipendiat; ikke en post-doc 

stilling.  

 

Styret ser positivt på de muligheter som kan ligge ved å få til en 

nærmere kobling mellom forskningsmiljøet ved NIBIO Særheim og UiS, 

og potensialene som kan ligge ved å bygge opp kompetanse innen et 

fagfelt som er viktig både ved UiS og NIBIO.     

 

Fortsatt mener styret at prosjektet kan spisses ytterligere. Videre er 

dette et fagfelt hvor kommunene har et stort fokus og det bør således v 

har solide veiledere (mangelfulle referanser). Det etterlyses tydeligere og 

mer forpliktende samarbeid overfor kommunene, også når det gjelder 

finansiering av prosjektet. Styret i Universitetsfondet oppfordrer 

prosjektledelsen til å ta aktiv kontakt overfor kommunene med tanke på 

forpliktende samarbeid. 
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Muligheter for delfinansiering / finansielle bidrag til prosjektet bør også 

sjekkes ut overfor Regionalt Forskningsfond, Norsk Forskningsråd og 

forskningsmidler fra EU.  

 

Styret mener at flere instanser bør bidra finansielt, men vil strekke seg 

langt for å få oppstart av prosjektet, og vil således bevilge den andelen 

av midlene som skal dekke de rene lønnskostnadene som en PhD-

stipendiat vanligvis medfører. 

 

 

                      Vedtak: 

 

Universitetsfondet bevilger kr 2,1 mill til forskningssamarbeidet mellom 

UiS og NIBIO Særheim. Midlene skal dekke lønnskostnader til en PhD 

stipendiat over 3 år. 

 

   Det oppfordres til å søke andre finansielle kilder til prosjektet.  

  

Sak 10 – 2019    Orientering om status ved institusjonene på Høyland. 

Presentasjon av prosjektforslag for videre kompetansebygging 

ved SEARCH 

 

Marianne Oropeza-Moe, NMBU og Nils Petter Oveland, UiS / SUS ga en 

orientering. 

                                                  

                           Vedtak: 

                       

Saken tas til orientering 

 

                            

 Sak 11 - 2019     Søknad fra SEARCH om finansiering av PhD stipendiat til 

forskningsprosjektet ‘Microwave Technology to diagnose 

traumatic torso injuries’ 

 

Innholdet i søknaden ble presentert som del av sak 10.  

 

Styret stiller seg positiv til å bidra i den videre oppbyggingen av 

kompetansen ved SEARCH. Forskningsprosjektet som ble presentert er 

relevant og vil uten tvil være viktig i den videre utviklingen av senteret.   

 

Søknaden er imidlertid mangelfull når det gjelder budsjett og avklaringer 

rundt finansiering av drift, utstyr og annen forskningsinfrastruktur som er 

nødvendig for å gjennomføre prosjektet.  

                                                  

           Vedtak: 

                       

Universitetsfondet er positiv til å bidra med finansiering av en PhD 

stipendiat knyttet til det omsøkte prosjektet ved SEARCH. Styret tar 

endelig avgjørelse i saken når budsjett foreligger, samt at annen 

tilknyttet finansiering er avklart. 
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Sak 12 – 2019    Status angående forvaltning av fondets midler  

 

Det var ingen kommentarer til status om forvaltning av fondets midler. 

 

Vedtak:  

 

Saken tas til orientering 

 

Sak 13 – 2019     Ullandhaug 2023 prosessen 

Inger Østenstad ga en orientering angående arbeidet Stavanger 

kommune har igangsatt for å få oversikt over utfordringer og muligheter 

på Ullandhaug.   

 

Styret ønsker å følge prosessen tett og ber om at Ullandhaug 2023 

prosessen blir satt på dagsorden til neste styremøte i september. 

 

 Vedtak:  

 

Saken tas til orientering 

.  

 

Sak 14 – 2019   Eventuelt                                                    

 

• Det var ingen saker under eventuelt  
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