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SAK 20 – 2016    Oppfølging fra styreseminar på Utstein Kloster Hotell  

 
Styreseminaret som ble avholdt 14.-15. september ga gode innspill og drøftinger mht viktige tema for 

Universitetsfondet. Avslutningsvis i seminaret drøftet styret ulike strategiske satsinger og 

prioriteringer for Universitetsfondet videre.  

 

Innledningsvis på seminaret ga Ragnar Tvereraas, UiS en analyse og oversikt som viser at Rogaland 

kommer relativ dårlig ut mht omfang av og kompetanse innen forskning og høyere utdanning i 

regionen. Dette er en stor utfordring i perspektiv av de store omstillingene regionen står overfor, samt 

at forskning og høyere utdanning blir stadig viktigere i det kunnskapssamfunnet vi står overfor. På 

mange vis trenger Rogaland et betydelig løft for å styrke forskningen og kapasiteten innen høyere 

utdanning.  

 

Marit Boyesen, UiS pekte på den sterke veksten som universitetet har hatt og det 

utviklingsperspektivene som en står overfor fremover. De nye universitetene har ekstra store 

utfordringer for å hevde seg i konkurransen med de etablerte og finansieringssystemene belønner de 

som allerede har bygget opp sterke miljøer. Således er eksterne økonomiske bidrag til oppbygging av 

nye og sterke FoU-miljøer av stor betydning. Historisk har Universitetsfondet vært en svært viktig 

faktor og økonomisk bidragsyter for å bygge opp fagmiljøer ved UiS. Men behovene fremover er enda 

større sett i lys av de ambisjoner som en har for videre utvikling av UiS.  

 

Inger Cathrine Bryne, SUS pekte på at SUS allerede er store på forskning og utdanning. Foreløpig 

skjer den medisinske utdanningen som del av undervisningen under UiB. Hun poengterte viktigheten 

av å styrke og utvikle relasjonene mellom UiS og SUS når sykehuset etablerer seg på 

Universitetsområdet. Dette må starte allerede nå for å legge grunnlaget for bl.a. oppbyggingen av det 

nye helsefakultetet ved UiS i samspill med SUS. Det å få medisinerutdanning til UiS som en del av 

Helsefakultetet er viktig på sikt. Ut over det har samarbeidet mellom UiS og SUS har et stort 

potensiale på en rekke fagfelt, ikke minst innenfor simulering, samt overfor det sterke tekniske 

kompetansemiljøet ved UiS. Videre pekte hun på interessante muligheter for økt samarbeid innen 

helse-forskning på tvers av Boknafjorden.  

 

Georg Førland, HSH ga en orientering om fusjonsprosessen hvor HSH, Høyskolen i Bergen og 

Høgskolen i Sogn og Fjordane har vedtatt å gå sammen for å etablere Høgskolen på Vestlandet. Den 

nye høyskolen er på plass fra 1. januar 2017. Selv om dette fører til at samarbeidet om forskning og 

høyere utdanning i økende grad går nordover på Vestlandet, er det et sterkt ønske fra høgskolemiljøet 

på Haugalandet at en viderefører samarbeidet med UiS. Dette gjelder i særlig grad innen sikkerhet, 

offshore/maritim og helse.  

 

Steinar Jakobsen, SR-forvaltning ga en gjennomgang av forvaltningsstrategien mht midlene som 

ligger i Universitetsfondet. Dersom en forsiktig øker andelen aksjer, vil dette med stor grad av 

sannsynlighet gi mer avkastning til fondet. Samtidig vil risikoen også øke. Det legges fram en egen 

sak for styret angående forvaltningsstrategi for Universitetsfondet.  

  

I den avsluttende drøftingen og oppsummeringen ble følgende notert: 

 Det er behov for et større forskningsløft i Rogaland. Det bør utarbeides en samlende strategi 

hvor ulike offentlige instanser, privat næringsliv og forskningsinstitusjoner går sammen om et 

regionalt forskningsløft. 

 Det er behov for å få tilført vesentlig større ressurser for å bygge opp flere og sterkere 

fagmiljøer og forskningssentra av nasjonal betydning. Ressurser fra Universitetsfondet må ses 

i sammenheng med andre regionale forskningsressurser. Samtidig må en arbeide for å få 

tilgang til en større andel av nasjonale midler.  
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 Fremskaffelse av en større kapitalbase til Universitetsfondet er avgjørende om en skal nå 

ambisjonene om et større forskningsløft  

 Det anbefales å prioritere oppbygging og videreutvikling av forskningskompetanse og høyere 

utdanning innen områdene helse / omsorg, bio-økonomi/mat, miljøvennlig energi, smart-by 

løsninger/IKT, samt hav-relaterte kompetanseområder.  

 

 

Administrasjonen i Universitetsfondet har i etterkant av styreseminaret tatt initiativ til å få utarbeidet 

et samlende strategidokument som både kan dokumentere behovet for et forskningsløft i regionen, 

samt gi en nærmere beskrivelse av de ulike prioriterte satsingsområdene. Dette gjøres i samarbeid med 

Fylkeskommunen. I den sammenheng er IRIS engasjert innenfor en ramme på kr 100.000, hvorav 

Universitetsfondet betaler 50%. 

 

Arbeidet vil resulterer i et dokument som vil utgjøre den strategiske satsingen på forskning og høyere 

utdanning for Universitetsfondet, samtidig som det forhåpentligvis også vil utgjøre strategien for 

Rogaland Fylkeskommune innen dette feltet. Styret vil få forelagt en sak når dette dokumentet er klart.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering  


