
 
 

Årsberetning 2016  

Tromsø forskningsstiftelse, org. nr. 991 934 928 
 
1. OM TROMSØ FORSKNINGSSTIFTELSE 

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) er opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 28. mars 2007 og har som 
formål å støtte langsiktig grunnleggende forskning herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak ved 
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT). Stiftelsen fikk i januar 2015 en ny gave på 300 MNOK 
som skal deles ut i løpet av en 10- årsperiode.  

 

2. STIFTELSENS KAPITAL 

 
Ved utgangen av 2016 var bokført verdi i TFS 345,2 MNOK. Verdiene er beregnet ut fra markedspriser på 
verdipapirene som inngår i porteføljene ved årsskiftet. 
 
I 2016 har stiftelsens kapital blitt forvaltet av SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA, som er et heleid 
datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge. Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet for aktiv 
kapitalforvaltning. 
 
Stiftelsens kapital er forvaltet i henhold til forvaltningsstrategi som fremgår av forvaltningsavtaler inngått i 
2007 og 2015. Kapitalen er plassert i ulike typer bankobligasjoner med antatt god likviditet, samt i obligasjoner 
utstedt av industriforetak, egenkapitalbevis og ulike typer norske og internasjonale fond. Også disse 
posisjonene er i hovedsak likvide. Styret er klar over risikoen for verdisvingninger i finansmarkedene og har lagt 
til grunn en bred diversifisering i investeringsstrategien, både med hensyn til aktivaklasser og antall posisjoner 
innenfor den enkelte aktivaklasse. 
 
I 2016 oppnådde den opprinnelige donasjonen en avkastning på 2,72 % (0,84 MNOK) og donasjonen fra 2015 
6,89 % (20,72 MNOK). 
 

3. STIFTELSENS TILDELINGER OG VIRKSOMHET 

Stiftelsens overordnede mål er å omsette stifterens intensjoner og pengegaver til god forskning – til beste for 
det samfunnet som i neste omgang skal nyte godt av forskningsvirksomheten.  

Per 31.12.16 er det bevilget 259,4 MNOK.  Av dette er totalt 143,1 MNOK utbetalt. Stiftelsens totale 
prosjektgjeld er således 116,3 MNOK og av dette er 7,9 MNOK kortsiktig gjeld som kan komme til utbetaling i 
løpet av 2017. 

Stiftelsen har i 2016 bevilget midler til Toppforskprosjekter med god evaluering, men som ikke oppnådde 
finansiering fra NFR, til 4-årige stipend til framragende unge forskere, samt til kompletterende infrastruktur ved 
UiT/UNN opprinnelig finansiert av Trond Mohns private midler. 

Stiftelsen vedtok i 2015 å opprette, i samarbeid med UiT, et fireårig rekrutteringsprogram for å fremme 
rekruttering av fremragende unge forskere til Tromsø. Programmet omfatter alle universitetets fakulteter og 
stiftelsen vedtok å bevilge midler til tre slike framragende unge forskere etter en grundig ekstern 
evalueringsprosess. 

 

  



I 2016 har TFS avtaleforpliktet seg til å bidra med totalt 62,7 MNOK til følgende prosjekter: 

Toppforskprosjekter: 

9,465 MNOK Discovering the causes and consequences of the enigmatic cytoplasmic continuity 
between parasitic dodder and its hosts, ved Kirsten Krause, UiT 

9,465 MNOK Evolution of vertebrate seasonal clockwork, ved David Hazlerigg, UiT 

8,739 MNOK A smart controller for type 1 diabetes using reinforcement learning and scale-space 
representation, ved Fred Godtliebsen, UiT 

 

4-årige stipender til fremragende yngre forskere (Rekrutteringsprogrammet): 

12 MNOK Kathrin H Hopmann, UiT, Sustainable Catalysts for Homogeneous CO2 Conversion 
(CHOCO) 

10,7 MNOK Juha Vierinen, UiT, Radar Science with EISCAT 3D, 

12 MNOK Shona Wood, UiT, Epigenic light 

 

Rettede satsninger mot eksisterende infrastruktur finansiert av Trond Mohns private midler: 

350 000 NOK Programvare til 3T MR ved Barnerøntgenavdelingen, UNN 

 

I tillegg til midlene fra TFS bidrar også UiT med midler og ressurser til prosjektene, og prosjektene kan også 
søke om gaveforsterkning fra staten. 

For følgende infrastrukturer ble tildelingsvedtak fattet i 2016, men der vedtaket først blir formalisert i avtale og 
regnskapsført i 2017, totalt 6,421 MNOK: 

421 000 NOK «Oppgradering av CT og kompetanseheving» Finnmarkssykehuset, røntgenavdeling. 

6 MNOK Forskningslaboratorier for idrett og fysisk aktivitet i Alta og Tromsø» UiT, Idrettshøgskolen. 

 

Styret vedtok i 2016 å stille 30 MNOK til disposisjon til en Klima og miljøpris – «Mohn-prisen». Til sammen 10 
priser skal deles ut annet hvert år under Arctic Frontiers konferansen, første gang i 2018. TFS-styret skal ha en 
representant i styringskomiteen for prisen. 

Årets tildelinger til fremragende unge forskere ble markert i et arrangement ved UiT den 12.12.2016.  

I november 2016 gikk stiftelsen ut med en ny utlysing av det 4-årige rekrutteringsprogrammet for fremragende 
unge forskere. 

 

4. Organisering av stiftelsens arbeid, likestilling og det ytre miljø 
Styret har hatt fire styremøter i 2016 og behandlet 40 saker. 

Styret består av to kvinner og tre menn. Det praktiseres likestilling uten at det har vært nødvendig med 
særskilte tiltak for det. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. 

Stiftelsen har et vitenskapelig rådgivende utvalg, sammensatt av anerkjente fagpersoner, hvorav et 
internasjonalt medlem med god innsikt i norsk forskning. Utvalget vil generelt kunne være en viktig 
samtalepartner ved utvikling av nye programmer / satsninger og ved utforming av nye utlysninger innenfor 
stiftelsens virkeområde. I arbeidet med vurdering av innkomne søknader skal det rådgivende utvalget benytte 
internasjonalt anerkjente forskere innen fagfeltene søknadene dekker. Utvalgsmedlemmene bistår med 
rekruttering av slike fagpersoner. Det skal videre kunne ta del i vurderingen av fremdriften i igangsatte 
prosjekter. 



Stiftelsen har ingen ansatte. Administrasjonen flyttet i februar 2016 fra UiT til Norinnova Technology Transfer 
AS og er bemannet med en person som koordinerer arbeidet i stiftelsens styre og Rådgivende utvalg.  

Sparebank 1 Regnskapshuset er stiftelsens forretningsfører, og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 
forvalter kapitalen. 

 

5. Henvisning til regnskapslovens § 3-3a 
 
Styret kjenner ikke til noen forhold for bedømmelsen av stiftelsens stilling og resultat av virksomheten som ikke 
framgår av balanse, resultatregnskap, noter og styrets beretning.  
 
Styret søkte i samråd med donator, i første kvartal 2017 Stiftelsestilsynet om endring av stiftelsens vedtekter 
(såkalt omdanning). Endringen ble meddelt innvilget 2. juni 2017 og medfører en viss oppmykning av stiftelsens 
formål, samt at kompetanse til å oppnevne styrets leder flyttes. 
 
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. 

 
Tromsø, den 20. juni 2017 
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