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Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 1. september 2015 

 

Sak 15 – 2015    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 2. juni 2015  

                                 

                            Vedtak: 

                            Styret godkjenner protokoll fra møte 2. juni 2015     

.  

  

Sak 16 – 2015    Områdeplan for Universitetsområdet. Status og videre fremdrift   

 

Kaj Lea, prosjektansvarlig for områdeplanen i Stavanger kommune ga en 

orientering angående status i planarbeidet med områdeplan for 

Universitetsområdet. Presentasjonen følger vedlagt.   

 

På spørsmål om områdeplanen også omfatter arealer i Sola, ble det svart at 

Stavanger og Sola arbeider nært sammen om planarbeidet, men at det blir 

lagt fram som 2 separate planer. Sola har kun en mindre del av 

Universitetsområdet i sin kommune.  

                                                                                                       

                          Vedtak:                       

                           Saken tas til orientering  

 

                               

 Sak 17 - 2015    Tomtearealene i Universitetsområdet  

 

Daglig leder orienterte innledningsvis om saken. Bakgrunnen for at en tar et 

initiativ overfor Fylkeskommunen nå, er en sak i fylkesutvalget om et 

eventuelt salg av tomtearealer i Universitetsområdet dersom nytt sykehus 

etableres her.  

 

I den etterfølgende drøftingen ble det pekt på at dette er et viktig initiativ 

uavhengig av om arealer i den sørlige del av Universitetsområdet skal 
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selges til Helse Stavanger eller ei. Det foreslås derfor at ordlyden ‘eventuelt 

salg til Helse Stavanger’ tas ut i vedtaket.   

 

Videre ble det pekt på viktigheten av å få fram de lange historiske linjer 

mht arbeidet som er gjort for å sikre tomtearealer til et framtidig 

universitetsområde, og at dette har vært fundert på et bredt samarbeid 

mellom en rekke aktører. Historien bør også refereres til i vedtaket, og 

selvsagt i henvendelsene til Fylkeskommunen og kommunene. 

 

Styret oppfordrer daglig leder til å formidle utviklingshistorien til 

Universitets-satsingen og forløperen til Universitetsfondet i en kronikk i SA.  

       

                           Vedtak: 

Historien viser at oppkjøp av tomtearealer i Universitetsområdet har blitt 

gjennomført som en bred allianse og med utgiftsdeling mellom 

Fylkeskommunen, kommuner og private. Universitetsfondet tar på den 

bakgrunn en henvendelse til Rogaland Fylkeskommune, samt Stavanger, 

Sola og Sandnes kommuner, med forslag om følgende disponering ved 

fremtidige tomtesalg i Universitetsområdet: 

a)  Økonomiske midler som frigjøres ved salg av tomtegrunn i 

Universitetsområdet skal i sin helhet benyttes til å styrke 

Universitetsfondet, som virkemiddel for videreutvikling av universitetet 

og campusområdet 

b)  Ressursene som frigjøres skal primært benyttes til oppkjøp av arealer 

Universitetsområdet som fortsatt er i privat eierskap 

c)  Et eventuelt resterende overskudd etter oppkjøp av private arealer skal 

gå til styrking av Universitetsfondets kapitalbase. 

         

Sak 18 – 2015    Høringsuttalelse   

Konseptutredning etablering nytt universitetssykehus i Stavanger  

 

Flere av styrets medlemmer skal avgi stemme i tilknytning til 

høringsuttalelse i sakens anledning ut i fra ulike ansvarsroller en sitter i. Det 

var derfor innhentet en vurdering fra kommuneadvokaten i Stavanger 

angående habilitet fra styrets medlemmer når en skal behandle denne 

saken i ulke fora. Konklusjonen fra kommuneadvokaten er at alle politikere i 

styret vil være habile både i styret i Universitetsfondet og i de ulike 

kommunestyrer. 

 

Det ble pekt på viktigheten av at vurderingene fra de respektive kommuner 

er offentlig tilgjengelig før uttalelse fra Universitetsfondet ble sendt, og 

styret valgte derfor å utsette saken.  

 

Det legges opp til at styret behandler forslag til høringsuttalelse pr e-mail 

innen 28. september.  

 

I utkast til høringstekst ble det oppfordret til å ta inn et avsnitt med 

vurderinger også av de to øvrige lokaliseringer i forhold til hvordan en kan 

få til FoU-samarbeid mellom UiS og SUS dersom disse velges. 

   

 

                          Vedtak: 

                               Saken utsettes  



Protokoll 
Universitetsfondet for 

Rogaland 

  

 Side 3 av 4 

 

 

3 
 

 

 

Sak 19 – 2015   Forvaltning av Universitetsfondets midler. Statusrapport   

Rapport fra SR-forvaltning ble gjennomgått og det registreres at 

avkastningen så langt i 2015 er svært lav. 

                                                    

 

                          Vedtak: 

 

                          Saken tas til orientering   
 

Sak 20 – 2015  Søknad om støtte til nytt bygg ved Sandnes Education And  

       Research Centre Høyland (SEARCH) – NMBU Høyland  

 Martha Ulvund forlot møtet under behandling av denne saken.  

Ivar Skjørestad (personlig vararepresentant) tok hennes plass 

                                

Det ble pekt på viktigheten av at midler fra Universitetsfondet på 

minimum kr 3 mill ville være utløsende for en større statlig støtte til 

denne satsingen. Dessuten er dette et viktig ledd i den helserelaterte 

satsingen i regionen som bl.a. vil styrke utviklingen av et helsefaglig 

fakultet.    

 

Mulighetene for å utløse gaveforsterkning fra staten ved en gave fra 

Universitetsfondet i kombinasjon med midler fra andre givere, må 

avklares nærmere. Saken utsettes til neste styremøte i påvente av at 

dette avklares nærmere. 

 

                           Vedtak: 

 

                          Saken utsettes     
 

Sak 21 – 2015   Eventuelt                                                    

Det var ingen saker under eventuelt.  

Daglig leder orienterte om at ny logo og ny hjemmeside er under 

utarbeidelse. Det oppfordres til at styresakene i fremtiden kan lastes ned via 

hjemmesiden. 
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