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1. Hva saken gjelder 

 

Det legges med dette fram forslag til budsjett for driften av Universitetsfondet i 2018 med en 

total kostnadsramme på kr 1.650.000. Inntektene beregnes til å bli kr 3.500.000. 

Det gjøres oppmerksom på at budsjettet ikke omfatter forventede vedtak om 

fondsbevilgninger.  

 

Inntekter til selskapet er finansinntekter fra forvaltningen av fondsmidlene. Inntektene er 

nøkternt budsjettert ut ifra avkastninger de senere årene. 

 

Budsjettet utgiftsside viser de løpende driftskostnader for Universitetsfondet. Kostnadene vil 

ligge om lag på samme nivå som i de foregående årene. Den største budsjettposten utenom 

lønn, er utgifter til konsulentarbeid. Det er behov for noe bistand for å få gjennomført 

spesifikke utredninger. Styret vil bli forelagt egne saker når det er aktuelt å innhente 

konsulentbistand til større utredninger. 

 

Mer spesifikt om de største utgiftspostene: 

 

Lønnskostnader 

Lønnskostnader er knyttet til daglig ledelse og muligheter til noe ekstrahjelp.  

 

Styrehonorarer 

Det budsjetteres med uendrede styrehonorarer.  

 

Forvaltningsprovisjon 

Beløpet er regulert i hht avtalt provisjon som SR-forvaltning skal ha for aktiv forvaltning av 

fondsmidlene. Vi ser imidlertid at forvaltningshonorarene er noe redusert de senere årene. 

 

Konsulenthonorar 

Erfaringsmessig er det behov for innkjøp av bistand til diverse utredninger. Eksempelvis har 

en det siste året brukt midler på utredninger angående konsept for utvikling av HelseCampus 

Ullandhaug, etablering av nye helsefaglige utdanninger, mv.    

 

Inntekter: 

Når det gjelder inntekter, er disse utelukkende knyttet til forvaltning av kapitalen som ligger i 

fondet. Som kjent er avkastninger på rentepapirer og obligasjoner fortsatt svært lave. 

Avkastninger fra aksjer har imidlertid vist en god utvikling, noe som har ført til gode 

resultater mht finansinntekter til fondet de siste 2 årene.  

 

Ut fra vurderinger fra SR-forvaltning, forventes det en avkastning på forvaltningen av 

fondsmidlene på ca 3,5 % i 2018.  
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2. Forslag til driftsbudsjett 2018 

 

 

Kostnadsart     Budsjett 2018     Budsjett 2017   Regnskap 2016    Regnskap 2015 

 

 

Finansinntekter        3 500 000          2.600.000   8 079 844        436 222 

 

Inntekter i alt        3 500 000         2 600.000   8 079 844        436 222 

 

 

Lønnskostnader          450 000  475 000      436 532        425 052 

Styrehonorar            250 000  250 000      227 500        225 000 

Arbeidsgiveravgift          110 000  110 000      101 628          99 458 

Pensjonsordning (KLP)         55 000                55 000        52 338          50 883 

Kontorhold / leie            30 000    75 000        91 250        100 000 

Regnskap, revisjon, data     100 000  100 000            93 870          86 491 

Konsulenthonorar          300 000  600 000      120 010        672 120 

Reisekostnader            30 000               50 000              13 250              71 839 

Andre utgifter             75 000     50 000          66 700            63 320 

Forvaltningsprovisjon          250 000  300 000      219 661        267 844 

(SR-forvaltning) 

 

Utgifter i alt        1 650 000           2 115 000             1 422 739      2 062 007 

 

 

 

 

3. Føringer og prioriteringer mht aktiviteten i Universitetsfondet det kommende året 

 

Hovedfokus i Universitetsfondet er å bidra til oppbygging av utdanning, kompetanse og 

forskning ved Universitetet i Stavanger, samt andre høgskolemiljøer i Rogaland. I tillegg 

ligger det i vedtektene at en skal være rådgiver og bidragsyter mht tomtespørsmål og 

campusutvikling ved Universitetsområdet i Stavanger.  

 

Styret har tidligere pekt på at en skal være varsom med bidrag på områder innen eksisterende 

utdanningsprogram / forskning hvor det er fare for at en overtar et ansvar som staten har mht 

kapasitetsoppbygging og utvikling.  

 

Universitetsfondet har i sine tildelinger de siste årene prioritert oppbygging av helserelaterte 

utdanninger. Etableringen av Universitetssykehuset på campusområdet i kombinasjon med 

vedtak om oppbygging av Helsefakultet ved UiS, aktualiserer nye muligheter for oppbygging 

av helserelaterte utdanninger på denne sektoren. Samtidig er helse også en satsing også ved 

HVLs avdeling i Haugesund og VID. Det vurderes som aktuelt å bidra til videreutvikling og 

oppbygging av helserelatert kompetanse også ved disse institusjonene. Det anbefales således 

at Universitetsfondet prioriterer helsesektoren også i 2018. 
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Fornybar energi er et annet område hvor Universitetsfondet har engasjert seg – primært ved å 

finansiere en stilling som forskningskoordinator på dette feltet ved UiS. Dette er et viktig 

strategisk satsingsområde for UiS og Universitetsfondet vil være positiv til et videre 

engasjement innen fagfeltet. 

 

Oppbygging av et sterkere utdannings- og forskningsmiljø på universitets- og høgskolenivå 

innen bioøkonomi (inkl. mat og matrelaterte fagfelt), har vist seg å være krevende i vår 

region. Det er fortsatt en regional målsetning om å styrke oppbyggingen av 

universitetskompetansen på dette området og det vil således ligge som en føring for 

Universitetsfondet i 2018.   

 

Arenaprogrammet SmartCity ble tildelt sist høst med hovedsete i Stavanger og sterk kobling 

til Nordic Edge og Universitetet i Stavanger. Universitetsfondet har tidligere bidratt med 

midler for å bygge opp kompetansemiljøet ved UiS innen IKT og da i særlig grad den delen 

som er koblet opp imot smarte byer og løsninger. Vi er i dialog med UiS også på dette 

fagfeltet.    

 

I tillegg vil vi legge vekt på å bidra i prosesser i samarbeid med andre tunge institusjoner på 

Ullandhaug, angående campusutvikling på Universitetsområdet. Dette innbefatter utvikling av 

HelseCampus Ullandhaug konseptet og andre prosesser som bidrar til utvikling av området. 

Styrelederforum Ullandhaug (hvor Universitetsfondet er sekretær) er en viktig arena for denne 

typen drøftinger og prosesser.    

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret godkjenner Universitetsfondets driftsbudsjett for 2018, samt føringer angående 

prioritering av aktivitet for 2018.  


