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Ny innretning av Universitetsfondet 
 

 

1.  Hva saken gjelder / bakgrunn 

 
Regionen har over lang tid tatt et stort ansvar for å bidra til oppbyggingen av nasjonale 

kompetanseinstitusjoner på Ullandhaug og Rogaland forøvrig. Dette arbeidet ble først organisert 

gjennom Universitetskomiteen for Rogaland (etablert 1962). Senere ble komiteen endret til 

Utvalget for forskning høyere utdanning for Rogaland og fra år 2000 ble dette arbeidet organisert 

gjennom aksjeselskapet Universitetsfondet for Rogaland AS.   

Det offentlige med Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune i spissen, har arbeidet 

aktivt for å skape et attraktivt og sterkt kunnskapsmiljø av nasjonal og internasjonal karakter på 

Ullandhaug. Betydelige ressurser er over tid benyttet for å kvalifisere den tidligere høyskolen i 

Stavanger til å få universitets status.  

Parallelt har en systematisk kjøpt opp tomtearealer og tilrettelagt for / investert i etablering av nye 

bygg for utvikling av Universitetsområdet med vekt på tilrettelegging for UiS og 

Innovasjonsparken i Stavanger. Det siste tilskuddet til utvikling av kunnskapsmiljøet på 

Ullandhaug er etableringen av Universitetssykehuset i Stavanger.   

Universitetsfondet i Rogaland AS har også vært en sentral aktør og bidragsyter for oppbygging av 

nye utdannings-programmer og forskningskompetanse ut over UiS. Høgskolen i Haugesund er gitt 

viktige bidrag for oppbygging av brannsikkerhetsutdanningen, mens en i den senere tid hatt 

viktige bidrag for å bygge opp forsknings- og utdanningsmiljøet ved Høyland i Sandnes.  

Fondet har hatt en kapitalbase på om lag 100 mill kr og gjennom aktiv forvaltning har en kunnet 

tilføre midler til nye prosjekter i størrelse 10 mill pr år. Fondet har i tillegg ‘spist’ av kapitalen. 

Ved sist årsskifte var det ca 40 mill i frie midler til fremtidige prosjekter / satsinger. 

Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark er en annen aktør som har et formål med vekt på å stimulere 

til utvikling av campusområdet på Ullandhaug, samt stimulere til etablering av kunnskapsbaserte 

næringsaktører som passer inn i området.    

Det er behov for å ta nye grep for utviklingen i universitetsområdet på Ullandhaug samt andre 

campusområder i Rogaland. Ullandhaug 2023 prosessen som Stavanger kommune har satt i gang 

(delvis finansiering av Universitetsfondet), har som mål å avklare behovet for at det offentlige tar 

på seg en mer aktiv pådriver- og tilrettelegger rolle i den fremtidens utvikling av 

universitetsområdet på Ullandhaug. Se for øvrig egen styresak om status for dette arbeidet.  

Det er tid for å tenke nytt om fremtidig innretning av Universitetsfondet, i lys av hvilke oppgaver 

og ansvar regionen (kommuner / fylkeskommune) ønsker en skal ta. De langsiktige, strategiske 

avklaringene må komme i tilknytning til overordnede planer som Kunnskapsbyen Stavanger, 

Ullandhaug 2023, oppbygging av HVL til å få universitetsstatus, samt andre planer av strategisk 

karakter.   

Det er imidlertid behov for å gjøre noen justeringer på kort sikt. I det videre drøftes hvilke 

justeringer som bør tas med tanke på ny innretning av Universitetsfondet for Rogaland. 
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2. Føringer for en ny innretning av Universitetsfondet 

 
Universitetsfondets historiske rolle som bidragsyter for kompetansebygging, etablering av 

bygg, tilrettelegge arealer og være pådriver for utvikling av campusområder er godt kjent. 

Erfaringene viser at både finansielle bidrag, samt katalysator-rollen for igangsetting av nye 

satsinger har vært viktig. Vi ser at andre regioner er i ferd med å etablere nye konstruksjoner 

for å stimulere og tilrettelegge for utvikling av forsknings- og universitetsmiljøer i et samspill 

med kunnskapsbasert næringsliv på campusområder. Et eksempel er Oslo Science City hvor 

Oslo kommune i samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus er de 

fremste aktørene. 

 

Slik vi ser det er det fortsatt behov for en organisasjon som har denne typen 

oppgaver/funksjoner i vår region. En bør imidlertid gjøre justeringer av selskapets formål og 

innretning av oppgavene. Det er avgjørende at kapitalen styrkes dersom en skal ha en kraftfull 

satsing fra det offentlige for å stimulere utvikling på Ullandhaug, samt andre universitets- og 

høgskolemiljøer i Rogaland. 

 

Erfaringene viser at Universitetsfondet har hatt vanskeligheter med å få gjennomført gode 

tiltak i Nord-Rogaland. Sentrale aktører på Haugalandet har nå tatt initiativ til å få etablert et 

eget fond for denne regionen, med siktemål om å bidra med økt styrke for å kvalifisere HVL 

til å få universitetsstatus i 2022. Det vil da være naturlig at en splitter opp dagens 

Universitetsfond slik at en har egne fonds til dette formålet i både nord og sør.  

 

Vi vil i det følgende gå igjennom hvilke justeringer som bør vurderes angående ny innretning 

av Universitetsfondet: 

 

a) Styrking av kapitalbasen for økt ressursinnsats 

Det vil være avgjørende for Universitetsfondets videre rolle og eksistens, at selskapet 

tilføres ny kapital. Den frie kapitalen i selskapet er pr dags dato på ca 40 mill, noe som gir 

begrensede muligheter til å bidra i forhold til de store behovene og mulighetene som en 

ser vil komme både i nord og sør. Eksempelvis vil en styrket satsing på forskning og 

utdanning innen helse i samspillet mellom UiS og SUS, kreve betydelige ressurser. 

Det finnes imidlertid kapital i tilgrensede selskaper / fonds som samlet sett kan gi den 

utviklingskraften som en ønsker. Vi tenker da i første rekke på kapitalen anslagsvis på kr 

100 mill som ligger ubenyttet i Ulla/Førre fondet. I tillegg styrkes Ulla/Førre fondet med 

om lag kr 10 mill hvert år (avhengig av priser i el-markedet). Formål og føringer for bruk 

av kapitalen i Ulla/Førre fondet er etter det vi kjenner til knyttet til å gjennomføre 

forsknings- og utviklingstiltak i Rogaland. Dette er forenlig med formålet til 

Universitetsfondet – eventuelt med mindre justeringer av vedtektene. Fylkeskommunen, 

samt representanter fra Lyse og Haugaland Kraft utgjør styret i Ulla/Førre fondet.   

Det ligger en avtale om at omlag 20 % av kapitalen fra Ulla / Førre fondet skal gå til 

formål i Nord-Rogaland. Slik vi har forstått det vil det nye initiativet om et eget fond for 

universitets-bygging på Haugalandet søke å få tildelt midler fra Ulla/Førre fondet.  

I tillegg ligger det ubenyttede kapitalressurser på anslagsvis kr 35 mill i stiftelsen 

Rogaland Kunnskapspark som også bør vurderes som en del av en samlet kapitalressurs 

som bør inngå i en ny innretning av Universitetsfondet.  
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Det bør tas initiativ med tanke på at kapitalressursene i Ulla / Førre fondet og stiftelsen 

RKP kan gå til å styrke kapitalen i Universitetsfondet – eventuelt med en fordeling 

mellom to fremtidige selskaper i nord og sør. 

 

b) Økt fokus på rollen som koordinator for campusutviklingen 

Det er viktig å slå fast at også ved en ny innretning av Universitetsfondet, skal fortsatt det 

viktigste formålet med selskapet være å stimulere til økt forsknings- og 

kompetansebygging ved regionens fremste universitets- og høgskolemiljøer. Bidragene 

bør være innrettet imot fremtidsrettede fagfelt. Det vises her eksempelvis til den pågående 

oppbyggingen av helsefaglig utdanning og forskning ved UiS, hvor en forhåpentligvis kan 

lykkes med å få på plass medisiner utdanning og nytt bygg for Det helsevitenskapelige 

fakultet ved UiS. Dette vil i neste omgang være en kraftig stimulans med tanke på andre 

ringvirkninger, inklusiv utvikling av helserelatert næringsliv. 

Samtidig ser en at utbygging og tilrettelegging av den fysiske campusutviklingen kommer 

for fullt og da i første rekke i det store universitetsområdet på Ullandhaug. Her er en rekke 

store infrastruktur investeringer på planleggingsstadiet - eksempelvis etablering av bussvei 

gjennom området, nye parkeringshus, etablering av torg-område og lokalsenter ved UiS, 

nye studentboliger på campus, mv.  

Ullandhaug 2023 prosessen vil adressere hvordan det offentlige skal være en pådriver og 

koordinator for utviklingen på Ullandhaug. Vi ser at det haster med å få på plass en 

offentlig organisasjon som kan ta en mer aktiv pådriver-, koordinator- og tilrettelegger-

rolle for felles utviklingstiltak på Ullandhaug. Etablering av HelseCampus Stavanger er et 

eksempel på en viktig satsing for å skape en felles møteplass og arena for iverksetting av 

helserelaterte fellestiltak, men som har manglet fremdrift fordi det ikke har vært 

tilstrekkelig med dedikerte ressurser for å drive fram satsingen. Eksempelvis mangler det 

noe så enkelt som en egnet juridisk enhet som avsender for å søke eksterne prosjekt- og 

støttemidler. 

 

Det bør vurderes om fremtidens Universitetsfond skal ta en mer aktiv rolle som 

koordinator for campusutviklingen.  

 

 

c) Styrke rollen som bidragsyter overfor andre fremvoksende universitets- og høgskolemiljø  

Universitetsfondet har hatt et viktig bidrag med tanke på å utvikle det veterinær-

medisinske kompetansemiljøet på Høyland i Sandnes. Dette er et eksempel på en satsing 

som både styrker tilstedeværelsen av et nasjonalt universitetsmiljø i regionen, samtidig 

som det bygger opp under satsinger som vil være viktige for utvikling av UiS og SUS.  

 

I tillegg kan det være aktuelt å styrke bidragene til utviklingen av VID og ev andre 

forsknings- og undervisningsmiljø i Sør-Rogaland.  

 

Når det gjelder Universitetsfondets bidrag til utvikling av forsknings- og 

utdanningsmiljøene på Haugalandet, så må en erkjenne at en ikke har kunne bidratt i så 

stor grad som ønskelig. Det kreves sterkere lokal tilstedeværelse for å lykkes med å gi 

gode og relevante bidrag.  

 

Som en del av prosessen bør en reise spørsmål om det er hensiktsmessig med en ny 

organisering hvor det etableres et eget fond med fokus på tiltak for styrking av 

høgskolemiljøet i Haugaland- regionen. Hvilke verdier som skal overføres dersom en 

eventuell ny enhet i Nord-Rogaland etableres, må avklares. 
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d) Justering av formål og vedtekter     

Ved en ny innretning av Universitetsfondet må det vurderes om eksisterende aksjeselskap 

også må justeres angående formål og oppgaver. I tillegg bør en vurdere om selskapets 

navn bør endres.  

I en slik gjennomgang bør en videre avklare mulighetene for å ta på seg ansvaret som 

juridisk enhet for relevante sammenslutninger, prosjekter eller utviklingsarbeid av felles 

strategisk betydning for Ullandhaug eller andre campusområder. Helsecampus Stavanger 

er eksempel på en slik felles enhet som har behov for å ha et selskap bak seg.  

Dagens selskap - Universitetsfondet i Rogaland AS - har hele Rogaland som nedslagsfelt. 

Som vi har pekt på, viser erfaringene at dette ikke er en god modell. En justering av 

formål og vedtekter må vurdere det geografiske nedslagsfeltet på nytt dersom et eget fond 

etableres i nord. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Daglig leder og styreleder gis mandat til å gjennomføre en prosess med sikte på å 

utarbeide et forslag til ny innretning av Universitetsfondet i tråd med de føringer som 

ligger i styresak 18 – 2019.  

 

Skissen til ny innretning av selskapet forelegges styret i Universitetsfondet til neste 

styremøte.  

 

 

 

 

 

 

 


