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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 kone, Aud Jebsen, ved etableringen av stiftelsen 31. mars 2009. I tillegg har
stiftelsen mottatt gaver fra Kristian Gerhard Jebsen Foundation, USD 15 millioner i 2011 og
USD 20 millioner i 2012.
Stiftelsens største eiendel er en aksjepost på åtte prosent i Kristian Gerhard Jebsen
Skipsrederi AS. I februar 2013 ble aksjeposten solgt til Kristian Gerhard Jebsen Group Ltd.
og det ble inngått låneavtale mellom stiftelsen og KGJG som regulerer oppgjøret for salget.
I henhold til vedtektene skal stiftelsen ha en tilsiktet varighet på inntil 30 år.
Stiftelsen har til nå 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. Gjennom ulike vedtak har stiftelsens styre
per 31.12.12 tildelt i alt 190,7 millioner kroner til vedtektsbestemte formål. Av dette er 69,0
millioner kroner utbetalt. I tillegg har Stiftelsen innledet forhandlinger med Universitetet i Oslo
om opprettelse av tre nye medisinske sentre, totalt 48 millioner kroner. Avtaler ble signert i
februar 2013.

II.

Stiftelsens virksomhet og tildelinger i 2012

I 2012 har styret gitt tilsagn om tildeling av totalt 28 millioner kroner til følgende prosjekter:
•

Norges Handelshøyskole: 24 millioner kroner
Norges Handelshøyskole og stiftelsen signerte den 20. desember avtale som gir NHH
totalt 24 millioner kroner til etablering av K.G. Jebsen-senter for Advanced Learning.
Stiftelsen gir 20 millioner kroner til å bygge om eksisterende lokaler til et senter for
Advanced Learning, og 4 millioner kroner til utstyr/teknisk infrastruktur i senteret.
Arbeidet med å bygge K.G. Jebsen-senter for Advanced Learning skal etter planen
ferdigstilles høsten 2013. Avtaleinngåelsen ble markert med eget arrangement i regi av

NHH. Tildelingen fikk god medieomtale, blant annet gjennom et oppslag i Dagens
Næringsliv.
•

Edvard Grieg museum Troldhaugen: 0,9 millioner kroner
Den 13. Edvard Grieg internasjonale pianokonkurranse ble arrangert i Bergen 1-8.
september 2012. Edvard Grieg Museum Troldhaugen var arrangør, og stiftelsen var
hovedsponsor for arrangementet. I tilknytning til finalen i Grieghallen var det et
arrangement som stiftelsen støttet og var representert på.

•

Edvard Grieg museum Troldhaugen: 3,1 millioner kroner
Stiftelsen har også støttet den 14. Edvard Grieg internasjonale pianokonkurranse som
skal arrangeres september 2014, og da som enesponsor. Formålet med samarbeidet er
å bidra til å befeste Griegkonkurransen som en konkurranse av høy internasjonal kvalitet
og sette Edvard Grieg, norsk musikk, Troldhaugen, Bergen og norsk musikkliv på kartet
for fremragende unge musikere internasjonalt.

Stiftelsen har videreført satsingen på medisinsk translasjonsforskning 1 i 2012. Stiftelsens
rådgivende medisinske utvalg, sammensatt av anerkjente fagpersoner fra Norge og
Sverige, bistår stiftelsen i dette arbeidet. Etter utlysning våren 2012 og faglige vurderinger
av internasjonalt anerkjente forskere innen de respektive fagfeltene som søknadene dekket,
vedtok styret på sitt møte 15. november 2012 å gi forretningsfører fullmakt til å
fremforhandle og inngå avtaler med Universitetet i Oslo om opprettelse av tre nye K.G.
Jebsen-sentre i medisinsk forskning:
-

K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner, Universitetet i Oslo,
professor Bjarne Bogen, 16 millioner kroner over fire år

-

K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning, Universitetet i Oslo,
professor Guttorm Haraldsen, 16 millioner kroner over fire år

-

K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft, Universitetet i Oslo,
Professor Johanna Olweus, 16 millioner kroner over fire år

Avtaler ble signert i februar 2013 og stiftelsen har forpliktet seg til å bidra med totalt 48
millioner kroner. Sentrene vil bli etablert i løpet av første halvår 2013. Fellesnevner for dem
er at de driver med medisinsk translasjonsforskning på et høyt internasjonalt nivå – innen
områder som de norske medisinske fagmiljøene selv har prioritert. K. G. Jebsen-sentrene er
etablert i et samarbeid med de medisinske fakultetene så vel som de respektive
helseforetakene.
I 2011 kunngjorde stiftelsen sin første tildeling til kulturfeltet. Til sammen ble 19 millioner
kroner bevilget til ulike kulturformål, deriblant ca. 1,2 millioner kroner til anskaffelse av nytt
flygel som i 2012 ble gitt i gave til Bergens Filharmoniske Orkester. Leif Ove Andsnes foretok
utvelgelse av instrumentet og reiste i den anledning til Steinway & Sons i Hamburg 12. april
2012 sammen med representanter for orkesteret og stiftelsen. Hendelsen ble dekket av
Bergens Tidende med stor reportasje med bilder og video.
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Det nye flygelet ble innviet av Leif Ove Andsnes under Festspillene i Bergen 25.5.2012.
Konserten var et ledd i det omfattende prosjektet "The Beethoven Journey", der Leif Ove
Andsnes og Mahler Chamber Orchestra skal spille inn alle Beethovens pianokonserter i
løpet av tre år. Stiftelsen er hovedsponsor for prosjektet. Den første innspillingen i "The
Beethoven Journey", pianokonsertene nr. 1 og 3, ble lansert i september 2012.
I tilknytning til konserten hadde stiftelsen et større arrangement i Grieghallen.
Stiftelsen var representert ved markering av oppstart for tre nye K.G. Jebsen sentrene innen
medisin (tildelingsvedtak fattet i 2011); K.G. Jebsen-senter for myelomforskning ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet 10. mai 2012, K.G. Jebsen-senter for
diabetesforskning ved Universitetet i Bergen 15. juni 2012 og K.G.- Jebsen senter for
psykoseforskning ved Universitetet i Oslo 4. september 2012.
For å stimulere til samarbeid mellom K.G. Jebsen sentre innen medisin, arrangerte stiftelsen
i 2012 for andre gang en felles samling for sentrene med deltakelse fra stiftelsens styre og
administrasjon. Tema for samlingen var forskningsledelse, presentasjon av nye sentre,
forberedelse av midtveisevaluering samt synliggjøring av sentrenes virksomhet.
Arrangementet fant sted på Bekkjarvik Gjestgiveri 17.-18. oktober og hadde ca. 40 deltakere.
I 2012 har stiftelsen også arbeidet med en større satsing innenfor marin/maritim forskning og
til dette har stiftelsen innhentet ekstern fagkompetanse. Programmet ble lyst ut våren 2012.
Etter anbefaling fra en internasjonalt sammensatt ekspertkomite, fattet styret i april 2013
vedtak om tildeling til et K.G. Jebsen senter for havrett ved Universitetet i Tromsø.
Kontraktsforhandlinger er innledet og planlagt oppstart for senteret er 1.september 2013.

III.

Administrasjon, styrearbeid, likestilling og det ytre miljø

Styret har i løpet av 2012 hatt 5 møter og behandlet én sak på sirkulasjon. I løpet av året har
ett styremedlem trådt ut av styret og det er oppnevnt to varamedlemmer. Det er kvinnelig
representant i styret og stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved valg av styremedlemmer.
Stiftelsen hadde ingen tilsatte i 2012. Stiftelsens administrasjon har vært ivaretatt gjennom
forretningsføreravtalen med Bergens medisinske forskningsstiftelse. I fellesskap med
Bergens forskningsstiftelse har de tre stiftelsene bygget opp en administrasjon som på en
kostnadseffektiv måte ivaretar stiftelsens drift.
Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø.

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.
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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 24. mai 2013

Hans Peter Jebsen
styrets leder

Aud Jebsen
styremedlem

Borger A. Lenth
styremedlem

Birger Magnus
styremedlem

Kåre Rommetveit
daglig leder
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