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I.

Om stiftelsen Bergens medisinske forskningsstiftelse

Bergens medisinske forskningsstiftelse er opprettet av Frank Mohn AS i
stiftelsesdokument av 22. desember 2004. Stiftelsen har som formål å støtte forskning
ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalfag og
klinisk forskning - såkalt ”translasjonsforskning”. Stiftelsen skal også kunne bidra til
rekruttering av særlig kvalifiserte forskere til medisinsk forskning i Bergen. Tildelinger
finansieres av avkastningen på stiftelsens kapital.
Fra 1. januar 2014 1 er stiftelsen fusjonert med Bergens forskningsstiftelse (org.nr. 987
902 434) 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

Vårt viktigste oppdrag i BMFS er knyttet til å omsette stifterens intensjoner og
pengegaver til god forskning - til beste for det samfunnet som i neste omgang skal nyte
godt av forskningsvirksomheten.
Per 31.12.2013 er det tildelt totalt 133 millioner kroner til forskningsprosjekter,
vitenskapelig utstyr og etablering av kreftforskningslaboratorium, og av dette er 99 mill.
kroner utbetalt. Ved årsskiftet har stiftelsen en samlet prosjektgjeld på 35 mill. kroner og
av dette forfaller 24 mill. kroner 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. Dette gjelder to 2-årige forskningsprosjekter
knyttet til større registre og tilhørende biobanker, totalt 10 mill. kroner.
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Stiftelsen ønsker å fremme rekruttering av fremragende unge forskere til den medisinske
forskningen i Bergen gjennom et stipendprogram som gir muligheter for en ”postpostdoktor-periode” i forskerstilling i inntil 3 år. Programmet gjennomføres i nært
samarbeid med Det medisinske-odontologiske fakultet (MOF) og Haukeland
universitetssykehus (HUS).
I 2013 har stiftelsen tildelt i alt 9,9 mill. kroner til stipend til tre yngre forskere som er
ferdige med sin post.doc.-periode. Ved søknadsfristens utløp i 2013 hadde stiftelsen
mottatt 12 søknader. En gruppe sakkyndige vurderte søknadene og leverte en innstilling
til styret. På styremøtet i 13. juni 2013 ble det vedtatt å tildele stipend til:
-

Vibeke Andresen, 3,3 mill. kroner
Kimberley Joanne Hatfield, 3,3 mill. kroner
Camilla Krakstad, 3,3 mill. kroner.

Til nå har stiftelsen tildelt totalt 63 millioner kroner til 21 unge forskere gjennom
stipendprogrammet. Universitetet i Bergen (UiB) er arbeidsgiver for alle som mottar
støtte fra stiftelsen. Det foretas ny utlysning av dette programmet våren 2014.
Stiftelsen har også støttet forskningen ved UiB og Helse Bergen gjennom andre
programmer og tildelinger. Eksempler på dette er midler til forskning innen
bioinformatikk, midler til etablering av Mohns kreftforskningslaboratorium og midler til
anskaffelse av vitenskapelig utstyr.
I 2011 etablerte stiftelsen et nytt program for å støtte forskningen innen bioinformatikk.
Samme år ble det tildelt 9 millioner kroner til tre prosjekter innenfor dette programmet. I
2012 har stiftelsen tildelt 2,3 millioner kroner som sammen med tilsvarende beløp i
gaveforsterkning gir rom for ytterligere ett prosjekt innenfor samme program. Til nå har
stiftelsen tildelt totalt 11,3 millioner kroner for å bygge opp kompetansen innen
bioinformatikk. Det er planlagt ny utlysning i 2014.
I 2011 tildelte stiftelsen midler til ny hjerte-CT ved HUS, og til en PET-skanner ved UiB til
bruk på små dyr i forskningsøyemed - totalt 24 millioner kroner. CT-maskinen ble tatt i
bruk i 2011 mens PET-skanneren ble tatt i bruk våren 2013. Med tilkomsten av den nye
PET-skanneren vil fagmiljøene i Bergen kunne tilby et komplett sett av forskningsutstyr
for avansert avbildning samlet på ett sted og med åpen tilgang for alle norske forskere på
like vilkår. I 2013 tildelte stiftelsen 6,6 mill. kroner til medfinansiering av innkjøp av en
"Prisma" 3T MR-maskin til Helse Bergen.
Det medisinsk odontologiske fakultet og helseforetaket arbeider for å etablere en felles
infrastruktur for utprøvingsstudier på friske frivillige. I første omgang opprettes en
midlertidig enhet (høsten 2013), mens det planlegges en permanent enhet. Stiftelsen
bevilget i 2013 kr. 150.000 i støtte til utstyrsinnkjøp i fase 1 av prosjektet.
Stiftelsen har i 2012 arbeidet med utvikling av et nytt programområde; forskning med
utgangspunkt i registre, biobanker og større, kompleks forskningsinfrastruktur.
Programmet ble lyst ut våren 2013. En gruppe sakkyndige vurderte søknadene og
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leverte en innstilling til styret. Den 7. november 2013 vedtok styret å gi forretningsfører
fullmakt til å fremforhandle avtaler med Universitetet i Bergen for følgende 2-årige
prosjekter:
-

Utilizing the Mother and Child Cohort and the Medical Birth Registry for Better
Health, professor Pål Rasmus Njølstad, 5 mill. kroner
Functional imaging for individualised cancer treatment, professor II Ingfrid S.
Haldorsen, 5 mill. kroner

Prosjektavtaler blir signert i 2014.
Stiftelsen kostnadsfører tildelinger når avtaler er signert. I 2013 har stiftelsen
kostnadsført tildelinger for totalt 16,65 mill. kroner.
I august 2013 ble stiftelsen tilført nok en generøs gave fra Trond Mohn. Gaven var på
hele 250 mill. kroner og øremerket utvikling av stråleterapitilbudet ved Haukeland
universitetssykehus. Midlene kan brukes til investeringer og utvikling av kompetanse
knyttet til bruk av nye behandlingsformer.

III.

Stiftelsens kapital

Ved utgangen av 2013 er bokført verdi av stiftelsens forvaltningskapital 908 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 klar over 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.
IV.

Organisering av stiftelsens arbeid, likestilling og det ytre miljø

Styret har hatt 4 møter i 2013 og behandlet 1 sak på sirkulasjon. Stiftelsen har hatt et
styre på 5 medlemmer i 2013: Ole-Bjørn Tysnes (styrets leder), Clara Gram Gjesdal,
Mathias Ziegler, Eivind Hansen og Nina Langeland.
Det er kvinnelige representanter i styret og stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved
ansettelse eller valg av styremedlemmer.
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Stiftelsen har fire ansatte, to kvinner og to menn. Det har ikke forekommet skader eller
ulykker og stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø.
Bergens medisinske forskningsstiftelse er leverandør av administrative tjenester og
forretningsfører også for to andre store stiftelser: Bergens forskningsstiftelse og
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Gjennom det faglig-administrative fellesskapet som
her er skapt utgjør virksomheten i kontorene på Marineholmen et lite ”forskningsråd”.
Både størrelsen på donasjonene til de tre stiftelsene og innretningen av stiftelsenes
arbeid gjør at disse fremstår som enestående i norsk sammenheng.

V.

Henvisning til regnskapslovens § 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 fusjonert med
Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse, og har skiftet navn til Bergens
forskningsstiftelse.
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