
Protokoll 
Universitetsfondet for 

Rogaland 

 

 

  
 

  

Til stede  Dessuten møtte 

Christine Sagen Helgø 

Eimund Nygård 

Bente Nyland  

Martha Ulvund 

Stein Racin Grødem 

Arne-Christian Mohn 

Elin Schanche 

 

 

Ole Ringdal 

Bjarte Dybvik 

Steinar Jakobsen (sak 12) 

Trude Marit Risnes (sak 13) 

Møtedato Forfall 

12. september 2018 Ole Ueland 

Ingeborg Sanner 

Siv-Len Strandskog 

Møtested  Side 

NMBU, Sandnes  1 av 4 

 

Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 12. september 2018 
 

Sak 10 – 2018     Godkjenning av protokoll fra styrets møte 9. april 2018  

                              

                             Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 9. april 2018   

 

  

Sak 11 – 2018    Orientering og omvisning på SEARCH nye forskningsbygg  

 

Ledelsen ved SEARCH orienterte om det nye forskningsbygget. 

Utviklingen av senteret er i god rute med oppbygging av kompetanse og 

fasiliteter som vil komme både NMBU til gode, men ikke minst være et 

viktig for kompetanseutvikling for både det nye helsefakultetet ved UiS 

og for SUS. Styret ser svært positivt på den utviklingen SEARCH har. 

                                                  

                           Vedtak: 

                       

Saken tas til orientering 

 

                               

 Sak 12 - 2018     Status angående forvaltningen av kapitalen i fondet   

 

Steinar Jakobsen ga en orientering om status samt forventet utvikling 

fremover angående forvaltning av Universitetsfondets midler. 

 

                                                  

           Vedtak: 

                       

Styret tar til orientering statusrapportering om forvaltning av 

Universitetsfondet midler. 
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Sak 13 – 2018    Ullandhaug 2023 – søknad om bidrag til stilling som prosjektleder  

 

Christine Sagen Helgø erklærte seg inhabil og forlot møte under 

behandlingen. Arne-Christian Mohn ledet møtet på denne saken. 

 

Trude Marit Risnes, Stavanger kommune ga en orientering om 

bakgrunnen for søknaden om tilskudd til stilling som prosjektleder for 

prosjektet Ullandhaug 2023. Dette er i første fase et forprosjekt og skal 

avklare innholdet i en pådriverrolle for utviklingen av 

Universitetsområdet, samt avklare grunnlag for og innretningen i et 

hovedprosjekt. Stavanger kommune vil ta ansvar for prosessen samt ta 

arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen.  

 

Styret drøftet saken og følgende ble notert: 

• Ullandhaug 2023 er et viktig initiativ og det er positivt at Stavanger 

kommune setter seg i førersete for dette arbeidet 

• Det er viktig at Fylkeskommunen trekkes aktivt med i arbeidet, samt 

Sandnes og Sola i den grad det er naturlig 

• Det forventes fokus mht å avklare langsiktige strategier for 

utviklingen på Ullandhaug inklusiv en mer helhetlig og samordnet 

organisering av aktørene som skal bidra i utviklingsarbeidet  

• Utvikling av grønn profil / klima spørsmål må være en del av 

prosjektet 

• Må se områdeutviklingen i lys av de muligheter som Smartby 

tilnærmingen kan gi 

• En helhetlig tilnærming til utviklingen av Universitetsområdet er viktig  

• Det forutsettes et bredere spleiselag for å finansiere Ullandhaug 2023 

prosjektet   

 

Vedtak: 

 

Universitetsfondet bidrar med kr 400.000 til Stavanger kommune som 

andel av finansieringen av forprosjekt til Ullandhaug 2023. Ved 

igangsetting av hovedprosjektet forutsettes det en bred forankring og 

finansiering.  

 

 

Sak 14 – 2018     Søknad fra VID om støtte til forskning- og kapasitetsbygging 

innen migrasjon og arbeidstilknytning  

 

Styret ønsker at forskningsprosjektet har et større fokus på kjønns- 

dimensjonen enn det som fremgår av prosjektbeskrivelsen, og da i særlig 

grad hva som er kvinners barrierer versus menn for en økt 

arbeidstilknytning. 

    

Det ble videre fremsatt ønske om at en ser på erfaringer mht å skape økt 

arbeidstilknytning fra Stavanger (Johannes Læringssenter), opp imot 

tilsvarende erfaringer fra Haugesund. 

 

Innspillene fra styret vil bli oversendt VID. 
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                     Vedtak: 

 

VID tildeles en bevilgning på kr 3 mill fordelt over 3 år for froskning og 

kapasitetsbygging innen området migrasjon og arbeidstilknytning, i tråd 

med planer som fremgår av søknaden.  

 

Sak 15 – 2018    HelseCampus Stavanger – status i arbeidet                                                    

 

Det ble gitt en muntlig orientering om arbeidet i HelseCampus Stavanger 

av Ole Ringdal og Bjarte Dybvik.  

 

Styret drøftet HelseCampus Stavanger (HCS) satsingen og ga følgende 

innspill: 

 

• Det savnes større grad av konkretisering for hva HCS skal utvikle og 

gjennomføre.  

• Organisering, ledelse og finansiering av HCS er utydelig, dette bør 

prioriteres i videre utviklingsarbeid. Det samme gjelder å få til 

forpliktende samarbeid mellom ulike instanser / prosjekter innen 

utviklingsarbeid for helse og helseteknologi. 

• HCS bør favne relevante prosjekt i hele regionen - ikke bare 

Ullandhaug 

• Digitalisering og big data analyser blir stadig viktigere i ulike 

sammenhenger, også innen helse sektoren. Hvordan kan dette feltet 

integreres i HCS satsingen?  

• Det er viktig med kompetansebygging innen digitalisering og helse – 

et felt som utvikler seg raskt og som vil prege utviklingen i økende 

grad.    

     

                      

Vedtak: 

 

Statusrapport om HelseCampus Stavanger tas til orientering    

 

 

 

 

Sak 16 – 2018     Årlig lønnsjustering daglig leder 

 

  Daglig leder forlot møtet under behandlingen av saken.  

   

     

  Vedtak: 

 

Lønnsjustering for daglig leder skal være i samsvar med oppgjøret i kommunene 

mellom KS og organisasjonene, dvs. en økning på 2,8 %. 

Beløpet rundes opp til nærmeste hele hundretall. 
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Sak 17 – 2018   Eventuelt                                                    

Det var ingen saker under eventuelt.  
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