Årsberetning 2015
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, org.nr. 993 962 724
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. Stiftelsens
maksimale varighet skal være 40 år.

II.

Stiftelsens virksomhet og tildelinger i 2015

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 31.12.2015 er det avtalefestet tildelinger for i alt
350 millioner kroner, av dette er 242 millioner kroner utbetalt og således er stiftelsens
prosjektgjeld 108 millioner kroner hvorav 64 millioner kroner kommer til betaling i løpet av
2016. Stiftelsens likviditet vurderes som god. Ved årsskiftet var likviditetsbeholdning på 107
millioner kroner og i tillegg hadde stiftelsen obligasjoner for 102 millioner kroner.
Obligasjoner som forfaller om mindre enn 12 måneder utgjør 13 millioner kroner.

I 2015 har Stiftelsen forpliktet seg til å bidra med totalt 17 millioner kroner til
medisinsk forskning og kultur:


Forlengelse av K.G. Jebsen-senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser,
Universitetet i Bergen, Jan Haavik, 8 mill. kroner over to år.

Senteret studerer årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med
hovedvekt på ADHD og relaterte tilstander.


The Edvard Grieg Piano Competition 2016: 3,8 millioner kroner
Stiftelsen støtter den 15. Edvard Grieg internasjonale pianokonkurranse som skal
arrangeres på Troldhaugen 2.-10. september 2016, og da som eneste private
bidragsyter. Dette er tredje gang stiftelsen støtter konkurransen. Formålet med
samarbeidet er å bidrag til å befeste konkurransen som en konkurranse av høy
internasjonal kvalitet og sette Edvard Grieg, norsk musikk. Troldhaugen, Bergen og
norsk musikkliv på kartet for fremragende unge musikere, også internasjonalt.



Konsertflygel til Håkonshallen: 1,6 millioner kroner
Stiftelsen har gitt Stiftelsen Bymuseet i Bergen 1,6 mill. kroner i gave til anskaffelse av et
Steinway-D konsertflygel til Håkonshallen. Gaven ble overrakt 16. desember 2015.
Festspillene i Bergen og Bymuseet har gitt det gamle flygelet som stod i Håkonshallen
videre til kultur- og scenehuset USF Verftet.



Jiri Hlinka Klaverakademi: 3,3 millioner kroner over tre år
Det er inngått samarbeidsavtale med Stiftelsen Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi om
økonomisk støtte til klaverakademiets pedagogiske virksomhet i årene 2016-2018.
Klaverakademiet skal gjennomføre tre mesterklasser årlig med 5-8 deltakere og som et
ledd i dette vil det også bli arrangert konserter. Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse og
Christian Ihle Hadland vil være ansvarlige pedagoger.



Filmprosjektet "Concerto- A Beethoven Journey": 0,2 millioner kroner
Filmprodusent Phil Grabsky har i løpet av de siste 5 årene fulgt Leif Ove Andsnes og
hans "Beethoven Journey". Resultatet er en dokumentarfilm som gir et inngående bilde
både av Leif Ove Andsnes og hans reise – og en fin presentasjon av Beethovens
musikalske univers sett gjennom Leif Oves øyne. Filmen ble vist på NRK i desember
2015 og er også gitt ut på DVD.

I tillegg til dette kommer vedtak om tildeling som først blir avtalefestet og regnskapsført i
2016, totalt 96 millioner kroner:


Forlengelse av K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning, Universitetet i Oslo, Ole
Andreassen, 9 mill. kroner over to år



Forlengelse av K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning, Universitetet i Bergen, Pål
Rasmus Njølstad, 9 mill. kroner over to år



Bidrag til etablering og videreutvikling av digitaltkonserthus.no, en gratis
strømmetjeneste fra Bergen Filharmoniske Orkester, 2,7 mill. kroner over tre år



Kammermusikkfestival i Rosendal 2016-2018, Baroniet Rosendal / Den Weis
Rosenkronske stiftelse, Leif Ove Andsnes, 4 millioner kroner over tre år
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Ny redningsskøyte til Redningsselskapet: 17 millioner kroner



Tre nye K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning, totalt 54 millioner kroner

De første K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ble etablert i 2011. Tre av disse første
sentrene avsluttet senterperioden i 2015. To sentre startet på en ny periode, etter å ha
mottatt støtte fra stiftelsen til to års forlengelse.
Stiftelsen hadde opphold i utlysning av programmet for medisinske sentre i 2014 og følgelig
ble ingen nye sentre etablert i 2015. Tre av sentrene som ble etablert i 2012, ble i 2015
invitert til å søke om forlenget støtte i to år. Søknadene ble vurdert av en internasjonal
sakkyndig komité som vurderte at alle sentrene 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 psykoseforskning og K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning.
Ved utgangen av 2015 var det totalt 14 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning i Norge.
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
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 prosjektene. 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 2015 ble det
gjennomført midtveisevaluering av de tre sentrene som ble etablert i 2013; K.G. Jebsensenter for immunterapi mot kreft, K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning og K.G.
Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner. Etter anbefaling fra stiftelsens rådgivende
utvalg er alle de tre sentrene invitert til å søke om forlenget støtte i to år. Søknadene vil bli
behandlet i 2016.
I slutten av 2015 lyste stiftelsen ut midler til nye K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning,
med søknadsfrist i april 2016.
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 Sommarøy utenfor
Tromsø i oktober. Alle sentrene var representert, i tillegg til deltakere fra stiftelsens styre,
rådgivende utvalg og administrasjon. K.G. Jebsen-senter for tromboseforskning (TREC) var
vertskap og ansvarlig for programmet. Tema for årets samling var forskningsformidling.
Stiftelsen har siden oppstart bevilget 40 millioner kroner til ulike kulturprosjekter. Den største
enkeltsatsingen, målt i tildeling, er samarbeidet med Bergens Filharmoniske Orkester.
Orkesterets adm. direktør Bernt E. Bauge sa følgende i august 2015:
"Den generøse støtten fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har vært både utløsende
og avgjørende bidrag til orkesterets store jubileumssatsninger de siste årene. Støtten
har muliggjort etablering av en ny strømmetjeneste for klassisk musikk, Bergen
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Filharmoniske Orkesters digitale konserthus. Tjenesten, den første av sitt slag i
Norge, har på kort tid fått et stort publikum og har et enda større potensiale.
Støtten har bidratt til en ytterligere kvalitetsheving av de solister og dirigenter som
opptrer med orkesteret, samt sørget for at våre gjestende pianister har et
førsteklasses flygel å spille på.
Alt dette er uvurderlige bidrag til orkesterets internasjonale satsing og anseelse.
Satsingen krones i år med en storstilt jubileumsgalla på stiftelsesdagen 8. oktober
samt orkesterets konsert på BBC Proms torsdag 27. august. En turné som
muliggjøres av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen."

Stiftelsen har siden 2011 støttet Leif Ove Andsnes og prosjektet "The Beethoven Journey".
Prosjektet ble avsluttet med konsert i Royal Albert Hall i juli 2015. Etter konserten
oppsummerte den britiske avisen Daily Telegraph sin anmelder den fantastiske reisen slik:
«After 55 cities, 22 countries, four years and three CDs, there was perhaps only one
place for Leif Ove Andsnes’s «Beethoven Journey» with the Mahler Chamber
Orchestra to come to an end: with the Emperor Concerto in front of 6,000 people in
the Albert Hall …»

I 2011 inngikk stiftelsen avtale med forfatter Stig Tenold om historie/bokprosjekt. Prosjektet
ble ferdigstilt ved årsskiftet 2015/2016 med utgivelse av boken "Geared for Growth, Kristian
Gerhard Jebsen and His Shipping Companies."

III.

Administrasjon, styrearbeid, likestilling og det ytre miljø

Styret har i løpet av 2015 hatt 5 møter og behandlet 32 saker. Stiftelsen diskriminerer ikke
kjønn ved valg av styremedlemmer. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø.
Stiftelsen hadde ingen ansatte i 2015. Stiftelsens administrasjon har vært ivaretatt gjennom
forretningsføreravtalen med Bergens forskningsstiftelse. Kåre Rommetveit har vært
forretningsfører og daglig leder siden 2010. Han fratrådte sin stilling i Bergens
forskningsstiftelse 31.12.2015, og Sveinung Hole har overtatt som ny daglig leder fra
01.01.2016.
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.
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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 24. mai 2016

Hans Peter Jebsen
styrets leder

Aud Jebsen
styremedlem

Birger Magnus
styremedlem

Sveinung Hole
daglig leder

Borger A. Lenth
styremedlem
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