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Styremøte Universitetsfondet 18. september 2019  
 

Sak 15 – 2019    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 28. mai 2019 

 

Forslag til vedtak:   

 

Protokollen fra styremøte 28. mai 2019 godkjennes 

    

Sak 16 – 2019         Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet   

   

Trond Tjensvold, SR-fondsforvaltning vil gi en orientering om status i 

forvaltningen av fondets midler   

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret tar til orientering statusrapport om forvaltningen av kapitalen som 

Universitetsfondet disponerer 

 

 

Sak 17 – 2019 Ullandhaug 2023 prosessen – orientering om status i arbeidet 

  

 Inger Østensjø, prosjektleder for Ullandhaug 2023 prosessen, vil gi en 

orientering om status og videre fremdrift i arbeidet.   

 

 Forslag til vedtak: 

 

 Styret tar saken til orientering 

 

 

Sak 18 – 2019 Ny innretning av Universitetsfondet  

  

 Det er tid for å tenke nytt om Universitetsfondet og vurdere om en bør 

justere oppgaver og rolle til selskapet i framtiden. Det kan for eksempel 

være behov for å ta en mer aktiv rolle som koordinator og pådriver for 

campusutviklingen i universitetsområdet på Ullandhaug. 

 Saken beskriver hvordan Universitetsfondet kan ta en ny og justert 

innretning.  

 



Møteinnkalling 
UNIVERSITETSFONDET 

FOR ROGALAND AS 

Dato skrevet Referanse  

   Side 2 av 3  

 

 

styremøte universitetsfondet. møteinnkalling 18 september 2019 

 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.  

  

 

Sak 19 – 2019 Revidert søknad fra SEARCH og UiS om bevilgning på kr 2,1 mill 

som bidrag til finansiering av PhD stipendiat til forsknings-

prosjektet ‘Microwave Technology to detect traumatic torso 

injuries’ 

 

 Det ble i forrige styremøte gitt en muntlig presentasjon av prosjektet, 

samt at styret ble forelagt en søknad om å gi et finansielt bidrag til et 

PhD-stipendiat ved SEARCH. Stipendiaten skal ha sin ansettelse ved UiS. 

 

 Styret ga i styremøte 28.5.2019 positive signaler med tanke på å bidra til 

å finansiere prosjektet, men ønsket utdypninger angående budsjett. Det 

ble videre stilt krav om medfinansiering fra andre instanser enn 

Universitetsfondet.  

  

 Revidert søknad med mer detaljert budsjett, legges med dette fram for 

styret til avgjørelse. Prosjektet har t.o. sendt søknad til Lærdalsfondet 

om økonomisk bidrag, samt inngått intensjonsavtale om økonomisk 

bidrag fra Medfield Diagnostics. 

 

 Forslag til vedtak: 

 

 Universitetsfondet bevilger kr 2,1 mill til UiS fordelt over 3 år som bidrag 

i finansiering av en PhD-stipendiat innen forskningsprosjektet ‘Microwave 

Technology to detect traumatic torso injuries’ – med lokalisering til 

SEARCH.  

 

 Universitetsfondets bidrag betinges av at Lærdalfondet og Medfield 

Diagnostics bidrar finansielt som angitt i budsjettet.  

  

 

Sak 20 – 2019 Medisinerutdanning til Universitetet i Stavanger 

 

 GreaterStavanger og Universitetsfondet har i samarbeid engasjert 

konsulentselskapet Samfunnsøkonomiske Analyser for å gjennomføre en 

analyse av hvilke ringvirkninger det kan gi dersom en får etablert 

medisinerutdanning til UiS.  

 

Rapporten ettersendes så snart den er klar.  

 

 Forslag til vedtak: 

  

 Foreløpig rapport om ringvirkninger ved etablering av medisinerutdanning 

til Universitetet i Stavanger tas til orientering 
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Sak 21 - 2019  Årlig lønnsjustering for daglig leder  

 

 Daglig leder har avtale om årlig lønnsjustering pr 1. mai i sin ansettelse-

kontrakt. Styret fastsetter lønnsjusteringen.   

  

 

Forslag til vedtak:  

 

Daglig leder gis en lønnsjustering på …… % gjeldende fra 1. mai 2019.  

 

Vedtak utformes i møte 

 

 

  

                           

Sak 22 – 2019           Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Universitetsfondet for Rogaland AS 

 

 

Bjarte Dybvik 

Daglig leder  

  

 

 


