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I.

Om Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ble etablert 31. mars 2009 til minne om skipsreder
Kristian Gerhard Jebsens liv og virke og som forlengelse av hans bidrag til positiv
samfunnsutvikling. Stiftelsens formål er å yte bidrag til fremme av akademia, forskning,
kunst, medisinske og sosiale tiltak, samt tiltak som fremmer samfunnsutvikling og bevarer
miljøet.
Midlene som stiftelsen i utgangspunktet disponerer er mottatt som gave fra Kristian Gerhard
Jebsens ektefelle, Aud Jebsen, ved etableringen av stiftelsen 31. mars 2009. I tillegg har
stiftelsen mottatt gaver fra Kristian Gerhard Jebsen Foundation i 2011 og 2012.
Stiftelsens største eiendel var frem til februar 2013 en aksjepost på åtte prosent i Kristian
Gerhard Jebsen Skipsrederi AS. Aksjeposten ble solgt til Kristian Gerhard Jebsen Group
Ltd. og det ble inngått låneavtale mellom stiftelsen og KGJG som regulerer oppgjøret for
salget. Lånet blir nedbetalt årlig mot 2025.
I henhold til vedtektene skal stiftelsen ha en tilsiktet varighet på inntil 30 år.

II.

Stiftelsens virksomhet og tildelinger i 2014

Stiftelsen har støttet prosjekter innenfor marin/maritim forskning, kultur, medisinsk forskning
og akademia. En fellesnevner for stiftelsens satsing er målsettingen om å bidra til prosjekter
som holder høy internasjonal kvalitet. Per 31.12.2014 er det tildelt i alt 333 millioner kroner til
vedtektsbestemte formål, av dette er 190 millioner kroner utbetalt og således er stiftelsens
prosjektgjeld 143 millioner kroner hvorav 66 millioner kroner kommer til betaling i løpet av
2015. Stiftelsens likviditet vurderes som god. Ved årsskiftet var likviditetsbeholdning på 75
millioner kroner og i tillegg hadde stiftelsen obligasjoner for 102 millioner kroner.

I 2014 har Stiftelsen forpliktet seg til å bidra med totalt 58 millioner kroner til
medisinsk forskning og kultur:
•

K.G. Jebsen-senter for tarmkreft, Oslo universitetssykehus, professor Ragnhild
Lothe: 16 millioner kroner over fire år
Forskningen ved senteret har som mål å finne fram til bedre diagnostisering og
behandling av tarmkreft. Åpning av senteret ble markert 28. august 2014.

•

K.G. Jebsen-senter for tromboseforskning, UiT Norges arktiske universitet,
professor John-Bjarne Hansen: 16 millioner kroner over fire år
Senteret skal identifisere nye risikofaktorer og utvide forståelsen av sykdomsutviklingen
ved venøs blodpropp. Venøs blodpropp er en vanlig sykdom med uklar sykdomsutvikling
og alvorlige komplikasjoner. En bedre forståelse av sykdommen er avgjørende for å
fremme målrettet forebyggelse og behandling. Senteret åpnet 20. juni 2014.

•

K.G. Jebsen forskningssenter på hjernekreft, Universitetet i Bergen, professor Rolf
Bjerkvig: 16 millioner kroner over fire år
Senteret har som mål å finne frem til bedre og mer forutsigbar behandling av pasienter
med ondartet hjernesvulst og vil særlig fokusere på å overføre forskningsresultater fra
laboratoriene til pasientbehandling. Senteret ble offisielt åpnet 13. juni 2014.

•

Leif Ove Andsnes og IMG, 1,6 mill. kroner og garanti på 0,7 mill. kroner til 4. år av
"The Beethoven Journey".
I 2011 tildelte stiftelsen 3,6 mill. kroner til det 3-årige prosjektet "The Beethoven
Journey". Prosjektet er et samarbeid mellom Leif Ove Andsnes og Mahler Chamber
Orchestra om innspilling av Beethovens klaverkonserter og turnévirksomhet med disse.
Tredje og siste album i The Beethoven Journey ble lansert 15. september 2014, og
albumene har blitt en stor suksess. I april 2015 ble innspillingen av Beethovens
pianokonserter nr. 2 & 4 med Mahler kammerorkester kåret til BBC Music Magazine’s
Recording of the Year 2015, og den ble også kåret årets concerto-album. I 2014 har
stiftelsen tildelt ytterligere midler til prosjektet og en garanti til 4. og siste år i "Beethoven
Journey" slik at Leif Ove Andsnes og Mahler Chamber Orchestra kan sluttføre
konsertvirksomheten.

•

Forlengelse av K.G. Jebsen-senter for hjertetrening, NTNU, professor Ulrik Wisløff:
8 millioner kroner over to år
Senteret er blant de første sentrene som ble etablert og ble i konkurranse med fire av
disse, som ett av to sentre, valgt ut til å få to ekstra år med støtte fra stiftelsen. Senteret
har som mål å identifisere sentrale cellulære og molekylære mekanismer bak de
gunstige effektene av fysisk trening på hjertet, blodårer og skjelettmuskulatur.

I tillegg til dette kommer vedtak om tildeling av forlengelse av K.G. Jebsen-senter for
forskning på nevropsykiatriske lidelser, Universitetet i Bergen, Jan Haavik, 8 mill.
kroner over to år. Vedtaket ble fattet i september 2014, men avtale med Universitetet i
Bergen ble først signert i 2015.

Det er nå etablert totalt 14 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning i Norge, 6 ved
Universitetet i Oslo, 4 ved Universitetet i Bergen, 2 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, 1 ved UiT Norges arktiske universitet og 1 ved Oslo Universitetssykehus.
Fellesnevner for dem alle er at de driver med medisinsk translasjonsforskning på et høyt
internasjonalt nivå – innen områder som de norske medisinske fagmiljøene selv har
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prioritert. Sentrene er etablert i et samarbeid med de medisinske fakultetene og de
respektive helseforetakene. I tillegg til midlene fra stiftelsen må vertsinstitusjonene selv bidra
med egne midler og ressurser til prosjektet. Dette gir prosjektene økonomisk tyngde, og
sikrer at dette er prosjekter som vertsinstitusjonene selv prioriterer og satser på.
Sentrene rapporterer årlig til stiftelsen på faglig og økonomisk status. Når sentrene er
midtveis i prosjektperioden blir de evaluert av stiftelsens rådgivende utvalg. I 2014 ble det
gjennomført midtveisevaluering av de tre sentrene som ble etablert i 2012; K.G. Jebsensenter for diabetesforskning, K.G. Jebsen-senter for myelomforskning og K.G. Jebsen-senter
for psykoseforskning.
I februar 2014 engasjerte stiftelsen professor Mats Benner og professor Lars Terenius for å
evaluere stiftelsens satsing innen translasjonsmedisinsk forskning. Ekspertene har hatt
tilgang til skriftlig informasjon om ordningen og sentrene. I tillegg er det gjennomført en egen
bibliometrisk analyse 1 og samtaler med representanter for samtlige sentre og deres
vertsinstitusjoner. Evalueringsrapporten 2 ble levert i november og har siden blitt drøftet med
styret og rådgivende utvalg. Benner og Terenius sin vurdering av ordningen er positiv,
samtidig som de peker på konkrete forbedringsmuligheter. Rapporten vil bli fulgt opp av
styret, rådgivende utvalg og forretningsfører.
I 2014 har stiftelsen hatt pause i utlysning av programmet for medisinske sentre i påvente av
Benner og Terenius sin evalueringsrapport. Fire av sentrene som ble etablert i 2011, ble
invitert til å søke om forlenget støtte i to år. Søknadene ble vurdert av en internasjonal
sakkyndig komité. De sakkyndige uttalte at arbeidet som alle sentrene utfører er av høy
kvalitet og at alle fire hadde levert gode søknader. Innstilling fra de sakkyndige ble behandlet
av rådgivende utvalg før styret vedtok å forlenge støtten til K.G. Jebsen-senter for
hjertetrening og K.G. Jebsen-senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser.
For å stimulere til samarbeid mellom K.G. Jebsen-sentre innen medisin arrangerer stiftelsen
årlig en felles samling for sentrene. Årets samling ble arrangert på Holmsbu hotell i oktober,
og hadde ca. 55 deltakere. Alle de 14 medisinske sentre var representert foruten deltakere
fra stiftelsens styre, rådgivende utvalg og administrasjon. K.G. Jebsen-senter for
betennelsesforskning var vertskap og ansvarlig for programmet. Tema for årets samling var
blant annet innovasjon, teknologioverføring og presentasjon av de nye sentrene.
I 2012 bevilget stiftelsen 24 mill. kroner til etablering av Kristian Gerhard Jebsen-senteret
ved Norges Handelshøyskole. Det høyteknologiske læringssenteret stod ferdig våren 2014
og ble offisielt innviet 28. april 2014.
Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse 2014 ble arrangert 11.-18 oktober 2014.
Stiftelsen var enesponsor for arrangementet og ble godt profilert i løpet av konkurransen.
Dette var andre gang stiftelsen støttet konkurransen. Formålet med samarbeidet er å bidra til
å befeste Griegkonkurransen som en konkurranse av høy internasjonal kvalitet og sette
Edvard Grieg, norsk musikk, Troldhaugen og Bergen på kartet for fremragende unge
musikere internasjonalt. Årets prisvinner ble Joachim Carr fra Bergen.
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I september 2014 ble stiftelsens oppretter, og styremedlem, Aud Jebsen utnevnt til
æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

III.

Administrasjon, styrearbeid, likestilling og det ytre miljø

Styret har i løpet av 2014 hatt 5 møter og behandlet 30 saker. Det er kvinnelig representant i
styret og stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved valg av styremedlemmer. Stiftelsen
forurenser ikke det ytre miljø.
Stiftelsen hadde ingen ansatte i 2014. Stiftelsens administrasjon har vært ivaretatt gjennom
forretningsføreravtalen med Bergens forskningsstiftelse.
Stiftelsen har et rådgivende medisinsk utvalg, sammensatt av anerkjente fagpersoner fra
Norge, Sverige og Danmark. Utvalget bistår stiftelsen i satsingen på medisinsk
translasjonsforskning og tar del i den overordnete vurderingen av innkomne søknader og
fremmer forslag til styret om konkrete prosjekter som foreslås støttet. I arbeidet med å
vurdere innkomne søknader benytter det rådgivende utvalget internasjonalt anerkjente
forskere innen fagfeltene som søknadene dekker. Sammensetningen av rådgivende utvalg
er endret med virkning fra årsskiftet 2014/2015. Ett medlem har fratrådt og et nytt er
oppnevnt.

IV.

Henvisning til regnskapslovens § 3-3

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.
Årets resultat gjøres opp mot tilsvarende endring i annen formålskapital.

Bergen, den 29. mai 2015

Hans Peter Jebsen
styrets leder

Aud Jebsen
styremedlem

Birger Magnus
styremedlem

Kåre Rommetveit
daglig leder

Borger A. Lenth
styremedlem
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