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Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 30. august 2017 

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

 

Sak 08 – 2017     Godkjenning av protokoll fra styrets møte 8. mars 2017  

                              

                             Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 8. mars 2017   

.  

  

Sak 09 – 2017    Forvaltning av Universitetsfondets midler 

 

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning ga en orientering angående 

forvaltning av fondets midler. Utviklingen så langt i 2017 tyder på at det 

god fondsavkastning i 2017. 

                                                  

                           Vedtak: 

                       

Redegjørelsen om forvaltning av Universitetsfondets midler tas til 

orientering  

 

 

                               

 Sak 10 - 2017     Mulige samarbeidsprosjekt innen helserelatert forskning og 

utdanning mellom institusjoner i Nord- og Sør Rogaland   

 

Arne-Christian Mohn orienterte om prosessen for å identifisere mulige 

forskningsprosjekt og samarbeidsområder mellom forsknings- og 

utdanningsmiljøer i Rogaland.  
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                     Vedtak: 

    

Saken tas til orientering. 

 

Det arbeides videre for å konkretisere videre samarbeid mellom 

institusjoner i nord og sør Rogaland. Målet er å utvikle nye 

forskningsprosjekt og bygge forskningskompetanse innen helserelaterte 

fagområder, i tråd med de vurderinger og føringer som fremgår i saken. 

 

 

Sak 11 – 2017    Forskningsnettverket Miljøvennlig energi ved UiS – orientering 

om status og planer for videreutviklingen av satsingen 

 

Siri Kalvig ga en orientering om status i arbeidet med 

forskningsnettverket, samt planer fremover.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

Sak 12 – 2017     Nytt forskningsnettverk inne helse og helseteknologi. 

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

nettverket 

 

Eimund Nygård ba om å få sin habilitet vurdert. Han ble enstemmig 

erklært inhabil og forlot møtet underbehandlingen. 

  

                     Vedtak: 

UiS tildeles kr 3 mill til forskningsnettverk innen helse og helseteknologi i 

tråd med de forutsetninger som fremgår av søknaden. Det forventes at 

tildelingen kan utløse gaveforsterkningsmidler fra Staten 

 

Sak 13 – 2017    Studentboliger                                                    

 

Daglig leder i SiS, Ellinor Svela ga en orientering om status i arbeidet for 

å etablere flere studentboliger gjennom satsingen ‘Rom for studenter’.  

  

Rom for studenter har fått inn kr 28,2 mill. (113 senger) fordelt på 8 

givere, hvorav Lyse og Universitetsfondet er de to største giverne med kr 

10 mill hver. Innsamlingen er nå avsluttet. Det er kartlagt mulige tomter 

i ytterkanten av campusområdet (nord) hvor nye studentboliger kan 

bygges. Prosessene for å reise bygget er godt i gang og en antar at nye 

studentboliger finansiert av Rom for studenter kan stå ferdig i 2020. 

 

Styret pekte på at selv om leiemarkedet for boliger er tilfredsstillende nå, 

så må en tenke langsiktig og iverksette bygging av studentboliger for 

fremtiden. 

                                                  

                      Vedtak: 

 

Saken tas til orientering 
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Sak 14 – 2017   Lønnsregulering 2017 

 

  Daglig leder forlot møtet under behandling av denne saken.  

 

  Vedtak: 

 

  Daglig leder gis en lønnsregulering på 2,5 %, gjeldende fra 1. mai 2017 

 

 

Sak 15 – 2017   Eventuelt                                                    

Universitetsfondet har fått flere henvendelser angående muligheter for å gi 

forpliktende intensjonserklæringer om finansielle bidrag i ulike 

forskningsprosjekter dersom de blir vedtatt av Norges Forskningsråd, og det 

er viktig å ha en felles holdning til denne typen forespørsel.  

 

Styret peker på at dersom en åpner for denne typen finansielle bidrag, gis 

det en presedens som åpner for mange søknader til fondet. Bidrag av denne 

typen er på siden av vedtektene, samt ikke i tråd med Universitetsfondets 

strategi og praksis for denne typen henvendelser. 

 

På denne bakgrunn vedtok styret at en ikke avgir intensjonserklæringer om 

å bidra i søknadsprosesser som ulike forskningsinstitusjoner gjennomfører. 

Det henvises til å sende ordinære søknader om finansielle bidrag til fondet.  
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