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Sak 15 – 2016    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 2. juni 2016  

                          

     

                            Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 2. juni 2016   

.  

  

Sak 16 – 2016   Akuttmedisinsk forskningsprogram 2012 - 2016 

 

Eldar Søreide, SUS/UiS og Hege Ersdal, SUS/UiS/SAFER orienterte om 

resultater fra Akuttmedisinsk forskningsprogram som er gjennomført siste 5 

årene i et samarbeid mellom UiS, SUS, Luftambulansen, Lærdalsfondet og 

Universitetsfondet.   

 

Programmet har resultert i en viktig styrking og oppgradering av 

kompetansen ved UiS innen forskning og utdanning. I tillegg har 

programmet utløst en rekke andre forskningsprosjekter, samt et betydelig 

omfang av nye PhD-kandidater har startet sitt doktorgradsarbeid i direkte 

tilknytning til dette programmet. 

                                               

Det ble også gitt en orientering angående planer om videreføring av 

forskningsprogrammet for en ny 5 årsperiode i et samarbeid mellom de 

samme partnere. En søknad om midler til dette vil bli lagt fram for styret 

ved en senere anledning. 

  

                                                  

                          Vedtak:                       

                           Saken tas til orientering.  
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 Sak 17 - 2016    Søknad om støtte til forskningsinfrastruktur i det nye SEARCH-    

bygget på Høyland i Sandnes   

 

Martha Ulvund erklærte seg inhabil i sakens anledning og forlot møte. 

 

Marianne Oropeza-Moe, NMBU og Nils Petter Oveland, UiS orienterte om 

arbeidet med etablering av etablering av nytt forskningsbygg for SEARCH, samt 

om søknaden til U-fondet om midler til forsknings-infrastruktur i det nye bygget. 

Etter planen skal bygget være etablert ved utgangen av 2017. 

 

Styret pekte på at det var viktig å få oppmerksomhet mht at Universitetsfondet 

går inn og gir støtte til denne satsingen. Det bør også vises igjen i selve bygget 

at fondet har bidratt – eksempelvis at logo er plassert på sentral plassering i 

bygget, el.l. 

 

                     Vedtak: 

   

Universitetsfondet bidrar med kr 3 mill. til NMBU avdeling Høyland for innkjøp av 

nødvendig forskningsinfrastruktur i henhold til budsjettert oversikt i søknaden 

for oppbygging av forskningssenteret SEARCH 

 

 

Sak 18 – 2016    Høringsuttalelse angående plan 2510 i Stavanger kommune -  

   Områdeplan for Universitetsområdet 

 

Det er avgitt en administrativ høringsuttalelse til plan 2510 i Stavanger 

kommune, områdeplan for Universitetsområdet. På samme vis avgis det en 

administrativ høringsuttalelse til Sola kommune for den delen av Områdeplanen 

som ligger til Sola. 

 

                     Vedtak: 

                      

        Saken tas til orientering 

 

 

Sak 19 – 2016    Forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet – godkjenning av 

forvaltningsreglement  

 

SR-fondsforvaltning har tidligere hatt en gjennomgang av hovedtrekkene i 

forvaltningsreglementet til Universitetsfondet, inklusiv vektingen mellom 

aksjer, obligasjoner og bankinnskudd. Etter en drøfting vedtok styret 

enstemmig å justere opp andelen av aksjeporteføljen med sikte på å oppnå 

en noe høyere avkastning uten å øke risikoen vesentlig. 

                                                  

                      Vedtak: 

                           

Nytt forvaltningsreglement for Universitetsfondet i Rogaland vedtas i henhold til 

vedlagt alternativ 2 
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Sak 20 – 2016 Oppfølging fra styreseminaret på Utstein Kloster Hotell  

Det arbeides med strategier for Universitetsfondet i tråd med signaler 

som ble drøftet i styreseminaret. Ny strategi fremlegges for styret på et 

senere tidspunkt. 

Universitetsfondet har sammen med Fylkeskommunen utarbeidet et 

grunnlagsnotat som et innspill til Rogalandsbenken, med tanke på ekstra 

bevilgninger til forskning i Rogaland i forhandlingene om statsbudsjettet 

for 2017. Målet er å få til et ekstra forskningsløft for Sør-Vestlandet.  

 

   Vedtak: 

Saken tas til orientering 

Sak 21 – 2016   Lønnsjustering daglig leder  

  Daglig leder forlot møte under behandling av denne saken 

            Vedtak: 

Lønn til daglig leder justeres med 2,4 %  

 

Sak 22 – 2016   Eventuelt                                                    

Det var ingen saker under eventuelt                                       
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