
   
 

   
 

 
 

Årsmelding 2019 
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 og forskningsfremmende tiltak, 
herunder forsknings-strategiske rekrutteringstiltak, ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). 
Stiftelsens kan også støtte tilsvarende formål ved andre institusjoner i landsdelen når dette 
innebærer samarbeid med UiT.  

Stiftelsen har til sammen fått 400 MNOK av Trond Mohn. Midlene skal deles ut innen 2025. 

 

2. Stiftelsens kapital 
 
Ved utgangen av 2019 var markedsverdi av TFS2 porteføljen i aksjer og verdipapirer 298,5 MNOK, 
mens bankinnskudd var på 12,4 MNOK. Styret i stiftelsen vedtar årlig stiftelsens forvaltningsstrategi i 
tråd med stiftelsen overordnede formål og virkeperiode og stiftelsens kapital er forvaltet i henhold til 
denne.  

I 2019 har stiftelsens kapital blitt forvaltet av SpareBank 1 Kapitalforvaltning. Styret i stiftelsen holdes 
løpende orientert om aktiviteten i henhold til forvaltningsstrategien og resultatene av denne. 
 
Kapitalen er plassert i ulike typer obligasjoner med god likviditet, samt i obligasjoner utstedt av 
industriforetak, egenkapitalbevis og ulike typer norske og internasjonale fond. Også disse 
plasseringene er 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. 
 
Forvaltningen av stiftelsens kapital har historisk oppnådd god avkastning. Basert på vurderinger av 
rentenivå fremover og stiftelsens reduserte risikoevne ettersom 2025 nærmer seg, er forventet 
avkastning i resten av perioden nedjustert til 2,5%. Imidlertid ble avkastningen i 2019 på 5,36% - 
tilsvarende 16,7 MNOK. 
 
 

3. Stiftelsens tildelinger og virksomhet 
Stiftelsens overordnede mål er å omsette stifterens intensjoner og pengegaver til god forskning – til 
beste for samfunnet som i neste omgang skal få nytte av forskningsvirksomheten.  



   
 

   
 

Per 31.12.19 er det bevilget totalt 465 MNOK. Av dette er totalt 204 MNOK utbetalt. Stiftelsens 
totale prosjektgjeld er dermed 260 MNOK. Av dette er totalt 56,8 MNOK kortsiktig gjeld som kan 
komme til utbetaling i løpet av 2020. 

Stiftelsen praktiserer at tildelinger kostnadsføres når vedtak er fattet (avtale blir signert i ettertid).  

I 2019 har TFS vedtatt å forplikte seg til å bidra med totalt 91,6 MNOK til 6 ulike prosjekter. 
Tildelinger er konsentrert om flerårige prosjekter som kan bidra til kompetansebygging og tematiske 
forskningssatsinger. I tillegg til gavene fra TFS, bidrar også mottakerinstitusjonene med egne midler 
og ressurser til prosjektene. Felles for alle prosjektene er at mottakerinstitusjonen (UiT) i tillegg søker 
om statlig gaveforsterkning.  

 

KOMPETANSE  

Stiftelsen vedtok i 2015 å opprette, i samarbeid med UiT, et fireårig rekrutteringsprogram - TFS 
Starting Grant - for å fremme rekruttering av fremragende unge forskere til UiT. Programmet 
omfatter alle universitetets fakulteter og UiT nominerte ti kandidater hvorav seks gikk videre til 
finalerunden. Stiftelsen vedtok i 2019 å bevilge midler til tre fremragende unge forskere etter en 
grundig ekstern evalueringsprosess. Til sammen elleve kandidater er til nå rekruttert til TFS Starting 
Grant programmet. 

TFS Starting Grant Call 2019 

12,0 MNOK Audun Theodorsen, NT fakultetet, Intermittent Fluctuations in physical systems - 
prosjektperiode: 4 år 

12,0 MNOK Tone Huse, HSL fakultetet – Urban Transformation in a Warming Arctic 
(URBTRANS): The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development 
and Planning - prosjektperiode: 4 år 

10,4 MNOK James Edgard McCutcheon, Helse-fakultetet, PROTEST: Testing a neural basis for 
protein appetite - prosjektperiode: 4 år  

Ni av elleve TFS Starting Grant forskere er rekruttert internasjonalt. Det forventes at forskerne skal 
kvalifisere seg til å vinne fram i konkurransen om annen ekstern finansiering fra kilder som NFR og EU 
i løpet av perioden. TFS STG mottakere har vist at de er konkurransedyktige her. En av årets nye 
Starting Grant kandidater, Tone Huse, har for eksempel også lykkes med prestisjetung tildeling fra 
NFRs FRIPRO Yngre forskere, i løpet av TFS STGs evalueringsprosess.  Huse vil bli tilsatt i fast stilling 
som førsteamanuensis ved UiT når hun starter sin periode som TFS STG kandidat. Etter vel 2 år i en 
rekrutteringsstilling under TFS og TMS matematikkprogram er også Cordian Riener tilsatt i fast stilling 
som professor ved UiT. 

AURORA OUTSTANDING programmet startet opp høsten 2018. Dette er et karriereprogram for 15-18 
unge fremragende forskningsledere ved UiT, og deriblant åtte innehavere av TFS Starting Grant og en 
fra TFS/BFS Matematikk satsing. Programmet har så langt fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
Programmet gir deltakerne gode muligheter for etablering av nasjonale og lokale nettverk, og 
samlingene omhandles et bredt spekter av relevante tema som økonomistyring, ledelse, 
personaladministrasjon, skrive ERC søknader, work-life balance, innovasjon og kommunikasjon. Det 
er ønskelig at forumet bidrar til erfaringsdeling og faglig fellesskap på tvers av faggrenser, for på den 
måten å gjøre etableringen av egen forskningsgruppe ved UiT lettere. Forumet bidrar også til å gjøre 
TFS STG programmet kjent blant et internasjonalt publikum, og vi ser at flere nominerte til TFS STG 
kommer fra Aurora-deltakere med ERC Starting Grant bakgrunn eller med Marie Skłodowska-
Curie stipend. 

 



   
 

   
 

TEMATISKE SATSINGER 

25 MNOK 180°N - Et angrep på tumorens mikromiljø: Et løft for PET-basert diagnostikk og 
terapier, Prosjektleder Rune Sundseth, Det helsevitenskapelige fakultet, 
prosjektperiode: 5 år 

11,2 MNOK The Female Endurance Athlete (FENDURA): Exploring the missing link in exercise 
physiology, prosjektleder Boye Welde, Det helsevitenskapelige fakultet, 
prosjektperiode: 4 år 

21 MNOK  «Female Football Centre», prosjektleder Svein Arne Pettersen, Det 
helsevitenskapelige fakultet, prosjektperiode: 4 år 

Samarbeidet med søsterstiftelsen i Bergen, Trond Mohn stiftelse (TMS) resulterte også i 2019 til at 
TFS tildelte midler til Tromsø-baserte samarbeidsprosjekt. I 2019 var det TFS og TMS program for 
PET-nukleærmedisin, 180°N, som ble realisert. Trond Mohn stiftelse tildelte midler til to prosjekter 
hhv i Bergen og i Trondheim. I tillegg er det planlagt et samarbeidsprosjekt som skal hente ut 
synergiene prosjektene imellom. Stiftelsene forventer at synergieffekten av denne type satsinger vil 
utgjøre en større forskjell enn summen av enkeltprosjektene. 

De øvrige to tematiske prosjektene har uavhengig av hverandre, begge har fokus på kvinner og 
trening. Arbeidet med begge satsingene har foregått over lang tid og i tett dialog med UiT. 

 

PLANER FOR TILDELINGER I 2020 
I november 2019 offentliggjorde stiftelsen en ny utlysing: 

• 4-årige TFS Starting Grant Call 2020 for fremragende unge forskere med søknadsfrist 15. 
februar 2020.  

 
I tillegg til utlysningen arbeider styret aktivt med å identifisere gode prosjekt i samsvar med 
stiftelsens tildelingsstrategi, men det foreligger ingen konkrete planer for nye satsinger i 2020.  

 

STIFTELSENS SYNLIGHET 

Stiftelsen har i 2019 fortsatt arbeidet med økt synlighet for forskningen som finansieres og har i den 
sammenheng valgt å bruke stiftelsens årsmarkering som et viktig tiltak. Årets tildelinger til tre 
fremragende unge forskere (TFS Starting Grant), samt stiftelsens to tematiske tildelinger innen tema 
kvinner og trening - ble markert ved årsmarkering ved UiT den 13.11.2019. Arrangementet ble i år 
lagt til Lysgården, MH-bygget. Arrangementet samlet ca 100 personer og ga fin oppmerksomhet 
omkring stiftelsens aktivitet. 

Det lyktes å få nasjonal – og internasjonal - oppmerksomhet for begge de tematiske prosjektene som 
fikk tildeling i 2019. Stiftelsen fikk her råd fra kommunikasjonsrådgiver Hans W. Gullestad og 
samarbeidet godt med UiTs kommunikasjonsavdeling. 

Stiftelsen har en egen nettside og en Facebook-side. I tillegg sender stiftelsen ut et nyhetsbrev ca fire 
ganger i året for å kunne nå ut til interessenter for å presentere resultatene av stiftelsens arbeid. 

 

4. Organisering av stiftelsens arbeid, likestilling og det ytre miljø 
TFS Styret har hatt fire styremøter i 2019 og behandlet 34 saker. Styret har bl.a. arbeidet med 
investeringsstrategi, etterlevelse av GDPR-regelverk, mulige nye satsinger, oppfølging av pågående 
prosjekt og ordinære driftsoppgaver som budsjett og økonomioppfølging. Det har også blitt 
gjennomført to dialogmøter mellom UiT og TFS i 2019. 



   
 

   
 

Styremøtene ble i 2019 holdt på ulike campuser ved UiT/Tromsø og det ble avholdt dialogmøter med 
fakultetene i forbindelse med styremøtene.   

TFS og TMS videreførte samarbeidet i 2019, både om satsinger og et tett administrativt arbeid.  

Styret består av to kvinner og tre menn. Stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved valg av 
styremedlemmer. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. 

Stiftelsen har et vitenskapelig rådgivende utvalg (RU), sammensatt av anerkjente fagpersoner, hvorav 
et internasjonalt medlem med god innsikt i norsk forskning. I 2019 oppnevnte styret et nytt 
internasjonalt medlem som vil starte sitt virke i RU f.o.m. 1.1. 2020. RU bistår stiftelsen i vurdering av 
innkomne søknader gjennom bl.a. 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 av stiftelsen gjøres ved innleie av Unn Sørum fra 
Norinnova AS.  

Accountor AS er regnskapsfører, SpareBank 1 Forvaltning forvalter kapitalen og PWC er stiftelsens 
revisor. 

 

5. Avsluttende kommentarer  
 
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.  
 
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 17. mars 2020 

 
 

………………………….. 
Sveinung Hole 
Styrets leder 

 
 

…………………………. 
Kjell Kolbeinsen 

Styremedlem 

 
 

………………………….. 
Anne Husebekk 
Styremedlem 

 
 

……………………………. 
Kjell Arne Røvik 
Styremedlem 

 
 

………………………….. 
Marit Reigstad 
Styremedlem 
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