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I.

Om stiftelsen Bergens forskningsstiftelse

Bergens forskningsstiftelse er opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument datert
22. desember 2004. Stiftelsen har som formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak
ved Universitetet i Bergen. Midler kan også tildeles forskningsprosjekter ved Haukeland Universitetssykehus. Tildelinger finansieres av avkastningen på stiftelsens kapital.
Fra 1. januar 2014 1er stiftelsen fusjonert med Bergens medisinske forskningsstiftelse
(org.nr. 988 029 327) og Frank Mohns Stiftelse (org.nr. 976 848 527). Bergens medisinske
forskningsstiftelse er den overtagende stiftelsen og skiftet ved registrering av fusjon navn til
Bergens forskningsstiftelse.

II.

Stiftelsens virksomhet og tildelinger i 2013

Per 31.12.2013 er det tildelt i alt 145 mill. kroner, til prosjekter ved Universitetet i Bergen (UiB),
hvorav 114 mill. kroner er utbetalt. Ved årsskiftet har stiftelsen en samlet prosjektgjeld på 31
mill. kroner og av dette forfaller 23 mill. til utbetaling i løpet av 2014.
I tillegg til dette kommer tildelingsvedtak som ble fattet ved utgangen av 2013, men der avtaler
med mottaker blir signert i 2014. Den 14. november vedtok styret å gi forretningsfører fullmakt
til å fremforhandle og inngå avtaler med Universitetet i Bergen for følgende fireårige rekrutteringsprosjekter:
-

Bjarte Hannisdahl, Earth System Interactions and Information Transfer, 4,092 mill.
kroner

-

Helge Ræder, A stem cell differentiation approach to study development of diabetes
and pancreatic disease, 8 mill. kroner
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-

Eivind Valen, Integrated genomics - linking transcriptonal and translational regulation
over developmental time, 8 mill. kroner

Prosjektavtaler blir signert i 2014 og stiftelsen forplikter seg da til å bidra med totalt 20 mill.
kroner fordelt over 3 år.
Stiftelsen kostnadsfører tildelinger når prosjektavtale er signert. Det er ikke kostnadsført noen
tildelinger i 2013. Dette må ses i sammenheng med at stiftelsen ikke fattet noen tildelingsvedtak i 2012. Utlysning av rekrutteringsprogrammet var frem til og med 2011 regulert av samarbeidsavtale mellom UiB og stiftelsen. Avtalen utløp høsten 2011 og stiftelsen arbeidet i ett år
med å få inngått en ny samarbeidsavtale. Midtveis i 2012 måtte styret konstatere at rekrutteringsprogrammet ikke kunne lyses ut som et "joint program" mellom stiftelsen og universitetet.
I september 2012 vedtok styret å lyse ut et fornyet rekrutteringsprogram uten samarbeidsavtale med UiB og med søknadsfrist i mars 2013. Det kom inn 16 søknader og 6 gikk videre til finalerunde. Finalistintervjuer ble avholdt 14. november 2013. Tre prosjekter fikk innvilget støtte og
øvrige finalister ble honorert med et stipend på kr 50.000 hver.
Med tildelingsvedtakene fra november 2013 har Bergens forskningsstiftelse i alt tildelt 23 fremragende unge forskere til sammen 145 mill. kroner for å bygge opp sine forskningsgrupper og
gjennom sin forskning kvalifisere seg til fast stilling som professor ved Universitetet i Bergen.
Rekrutteringsprogrammet er åpent for alle universitetets fagområder og samtlige fakulteter har
mottatt tildelinger.
I tillegg til rekrutteringsprogrammet pågår det et omfattende forskningsprosjekt i strafferett ved
Det juridiske fakultet ved UiB. BFS tildelte 16 mill. kroner til dette prosjektet i 2011 og fakultetet
bidrar med en betydelig egenandel i prosjektet.
I årene 2005-2008 inkluderte stiftelsens virksomhet også et internasjonaliseringsprogram som
til sammen tilførte forskningen ved UiB 4,7 mill. kroner.

III.

Stiftelsens kapital

Ved utgangen av 2013 er bokført verdi av stiftelsens forvaltningskapital 318 mill. kroner. Kapitalen forvaltes av forvaltningsselskapet Legat- og stiftelsesforvaltning AS, et selskap som har
konsesjon for aktiv kapitalforvaltning og rådgivning fra Finanstilsynet. LOS AS eies av stiftelsene BMFS og BFS med 50 % av aksjene hver. Kapitalen er plassert i verdipapirmarkedet.
Styret har vedtatt egen forvaltningsstrategi i tråd med stiftelsens overordnede og langsiktige
formål. Styret er kjent med risikoen for verdisvingninger i finansmarkedene og har lagt til grunn
en bred diversifisering i investeringsstrategien (både i forhold til aktivaklasser og antall posisjoner innenfor den enkelte aktivaklasse). Plasseringene har i 2013 vært godt innenfor de
rammene strategien fastsetter. Utdelingsprofilen på bidragene til forskningsformål er slik at de
lett kan justeres dersom den langsiktige avkastningen avviker fra avkastningskravet. Investeringsporteføljen består i hovedsak av likvide posisjoner.
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IV.

Administrasjon, styrearbeid, likestilling og det ytre miljø

Styret har hatt 4 møter i 2013. Stiftelsen har hatt et styre på 6 medlemmer i 2013:
Petter Erling Bjørstad (styrets leder), Stener Kvinnsland, Ann Nilsen, Alf Erling Risa, Hans Petter Sejrup og Trond Mohn. Varamedlemmer har vært Vidar Martin Steen og Gro Therese Lie.
Stiftelsen har ingen ansatte. Den har kjøpt forretningsfører- og administrative tjenester fra Bergens medisinske forskningsstiftelse.
Det er kvinnelig representant i styret og stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved valg av styremedlemmer. Det har ikke forekommet skader eller ulykker og stiftelsen forurenser ikke det ytre
miljø.

V.

Henvisning til regnskapsloven § 3-3a

Styret kjenner ikke til noen forhold for bedømmelsen av stiftelsens stilling og resultat av virksomheten som ikke fremgår av balanse, resultatregnskap, noter og styrets beretning.
Stiftelsen mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven bekreftes at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede. Fra 1.1.2014 er stiftelsen overtatt av Bergens medisinske forskningsstiftelse etter fusjon med denne og Frank Mohns Stiftelse.
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