Universitetet i Stavanger
Styret

US 81/09 Søknad om midler fra Universitetsfondet
(2009/3124)
Saken gjelder:
Som del av den strategiske satsingen trenger universitetet tilførsel av eksterne midler. I juni i år ble det sendt to
søknader til Universitetsfondet som UiS er involvert i, den ene i forbindelse med oppfølging av styresak 7/09 om
Senter for medisinske vitenskaper, den andre om samarbeidet med Høgskolen i Stord/Haugesund på området
sikkerhet. Saksframleggene til Universitetsfondets styret ligger vedlagt.
Det forslås å fremme ytterligere to søknader:
11 mill kr i forbindelse med Center for Organelle research (CORE) – midler til utstyr og tilpasninger
av bygg i forbindelse med innflytting i Måltidets hus
6 mill over 2 år for ferdigstilling av kompetansehevningsprogram på helsefag
Hovedpunkter i saken:
Etableringen av CORE har vært en stor og svært suksessrik satsning ved UiS. På få år har fagmiljøet etablert seg i
verdenstoppen på organelleforskning og har i dag et kompetent og slagkraftig forskningskollegium med store
deler av porteføljen finansiert av eksterne forskningsmidler. Miljøet vurderes å ha gode muligheter til å bli en SFF.
Senteret flytter i løpet av dette halvåret inn i Måltidets hus for å få mer hensiktsmessige lokaler og for å komme
nærmere regionale samarbeidsmiljøer. Søknaden omhandler utstyr og innredning til disse lokalene.
På bakgrunn av NOKUTs evaluering av UiS’ sykepleierutdanning, ble det satt i verk en omfattende plan for
kompetanseheving i den faglige staben både ved nytilsettinger og utdanning av allerede tilsatt personale. Det har
gitt gode resultater, og utdanningen fyller i dag kravene i NOKUTs forskrift. Departementet har i flere etatsstyringsmøter tatt om UiS sitt nasjonale ansvar for utvikling av profesjonsutdanningene og praksisnær forskning. For å
fylle dette ansvaret er det viktig at de ansatt i helsefag som fortsatt som er i PhD-program, gis anledning til å
fullføre.
Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget om å søke om 17 mill kroner fra Universitetsfondet i Rogaland med en fordeling på tiltak og
budsjettår som er angitt i saksframlegget.
Stavanger, 08.september 2009

Per Ramvi
Universitetsdirektør

Vedlegg:
Saksframlegget
Saksframlegg i Universitetsfondets styresaker 11/09 og 12/09
Notat av 29. juni m/vedlegg fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakulteter
Notat av 6. mai 2009 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Notat av 20. mai fra forskningsdirektøren

1/2

US 81/09 Søknad om midler fra Universitetsfondet
(2009/3124)
Bakgrunn
En del av de strategiske satsninger som er påbegynt, bør fullføres for å få nytte av det arbeidet og de ressurser
som til nå er lagt ned. Noen av satsningene er kostnadskrevende, og det er for tiden ikke tilstrekkelig midler i den
statlige finansieringen til å dekke hele kostnaden.
Det er i løpet av våren 2009 sendt to søknader til Universitetsfondet som UiS er involvert i. Den ene er i forbindelse med oppfølging av styresak 7/09 om Senter for medisinske vitenskaper, den andre i forbindelse med det
samarbeidet UiS har med Høgskolen i Stord/Haugesund på området sikkerhet. Saksframleggene til Universitetsfondets styret ligger vedlagt.
Det forslås i denne saken å fremme to nye søknader om midler fra fondet.
Tiltak det søkes midler til
CORE – Center for Organelle Research
Etableringen av CORE har vært en av de største faglige satsinger de siste årene, og har så langt været en suksess.
Satsningen har skjedd dels med midler fra UiS, dels med midler fra eksternt hold, deriblant fra Universitetsfondet.
Fra et heller spinkelt utgangspunkt har fagmiljøet på få år etablert seg i verdenstoppen på organelleforskning og
har i dag et slagkraftig forskningskollegium med store deler av porteføljen finansiert av eksterne forskningsmidler.
Miljøet vurderes å ha store muligheter til å bli en SFF. Forskningen er avhengig av laboratorier med teknisk
avansert utstyr, og fasilitetene på campus har ikke vært optimale. Senteret flytter derfor i løpet av de nærmeste
månedene inn i Måltidets hus for å få mer hensiktsmessige lokaler og for å komme nærmere de fagmiljøene det
samarbeides med.
Behovet for ekstra midler til utstyr og innredning er på til sammen 11 mill kroner fordelt på 7 mill til bygningsmessige tilpasninger og 4 til vitenskapelig utstyr. En nærmere beskrivelse av behov finnes i vedlagte notat fra Det
teknisk-naturvitenskapelige fakultet og fra senterleder, professor Simon Møller. Beløpene er justert i forhold til de
bygningsmessige tilpasninger som FRES har ansvaret for.
Kompetanseheving innenfor sykepleierutdanningen
Ved inngangen til dette tiåret var mange ansatte i sykepleierutdanningen høgskolelærere, og UiS har arbeidet
målbevisst for å løfte disse til lektor-/amanuensisnivå. Ved ny UH-lov og etableringen av NOKUT ble imidlertid
kravene skjerpet ytterligere til fagstabens kompetanse ved av minimum 20 % av staben skal ha førstestillingskompetanse. UiS satte på denne bakgrunn inn betydelige ressurser i kompetansehevende tiltak. NOKUTs
evaluering av UiS’ sykepleierutdanning i 2005 viste imidlertid at vi ikke var helt i mål, og omfang og tempo i
planene for oppgradering ble intensivert både ved nytilsettinger og tiltak rettet mot eksisterende personale. Det
har gitt gode resultater, og sykepleierutdanningen har i dag fått ”godkjent” av NOKUT. På grunn av avgang, både
ved oppsigelser og frafall ved alderspensjoneringer, bør imidlertid fagstaben ikke bare fylle NOKUTs minimumskrav, men være robust nok til å møte utfordringene som kommer de nærmeste årene. Siden KD har pålagt UiS et
særlig ansvar for utvikling av profesjonsutdanningene, er det viktig at de ansatte som for tiden er inne i PhDprogrammer, gis mulighet til å fullføre.
Søknaden omfatter de ekstra utgiftene fakultetet har i den forbindelse som totalt er beregnet til 9,7 mill kroner
over to år. Av dette søkes det universitetsfondet om 6 mill kroner fordelt over to år. Se en nærmere beskrivelse av
bakgrunn og behov i notatet fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet.
Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget om å søke om 17 mill kroner fra Universitetsfondet i Rogaland med den fordeling på tiltak
og budsjettår som er angitt i saksframlegget.
Stavanger 8. september 2009

Per Ramvi
Universitetsdirektør

Sonja Meyer
seniorrådgiver
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