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SAK 02/07 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006

Hva saken gjelder:
Universitetsdirektøren legger med dette frem til godkjenning foreløpig resultatregnskap, balanse, noter
og ledelseskommentar i samsvar med Kunnskapsdepartementets krav og maler. Forslag til styrets
årsmelding og mål for 2007 legges fram i neste styremøte, 1. mars, som er fristen til departementet.
I regnskapsåret 2006 har totale disponible midler vært 886 mill., herav utgjør den statlige bevilgningen
668,5 mill. kroner i 2006. Universitetet har gjennomført de aktiviteter som er beskrevet i årets
tildelingsbrev. Generelt har aktivitetsnivået gjennom hele året vært høyere enn årets statlige
bevilgning tilsier, både innen forskning, utdanning og formidling. Dette er hovedsakelig finansiert
gjennom ubrukte midler fra tidligere år.
Det er gjennomført en rekke strategiske satsinger innen forskning og forskerutdanninger. Spesielt kan
nevnes innen petroleumsfag, biokjemisk forskning, forskning innen samfunnssikkerhet, lesevitenskap
og adferdsforskning, m.v.. Det er utviklet et nytt doktorgradsområde innen lesevitenskap som det tas
sikte på å etablere i 2007. UiS har i samarbeid med Stiftelsen Rogalandsforskning etablert et felles
selskap for oppdragsforskning; IRIS. Sammen med bla. IRIS, Universitetssykehuset i Stavanger,
Høgskolen på Stord, og Norconserv er det etablert et forskningsekretariat for EU-satsing. Det er også
inngått en strategisk allianse med Universitetet i Tromsø om utdanning og forskningssamarbeid til
utvikling av nordområdene. Både omfanget av NFR prosjekter og antall doktorgradskandidater
(økning fra 6 til 13 kandidater), viser god vekst. Publikasjonspoengene innen forskning har økt med
om lag 40% fra året før.
I løpet av året har antall ansatte økt med 39 årsverk og lønnkostnadene er økt med 32,6 mill. kroner,
tilsvarende 7,5 %. Det er gjennomført investeringer for i alt 49,5 mill.. Samlokalisering og ombygging
av universitetsbiblioteket og ferdigstillingen av Arne Rettedals Hus er gjennomførte tiltak både for
studenter og ansatte. Kostnader til leie og drift av bygninger er økt med 28 mill. fra 2005 og utgjør
26,7% av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

Forslag til vedtak
1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006.
2. Styret godkjenner overføring av årets overskudd fra ekstern finansiert virksomhet på
kr 838.420,- til virksomhetskapital.
3. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å foreta eventuelt mindre endringer i
regnskapet iht evt anbefalinger fra Riksrevisjonen, KD eller intern kvalitetskontroll.
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