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GC RIEBER FONDENE
omfatter pr. 31.12.2006 de fem stiftelsene:
G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel
P.G. Rieber og hustru født Martens Legat
G.C. Rieber & Co. AS Understøttelsesfond
Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond
Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond
G.C. Riebers Marine Utviklingsfond ble i 2006 avviklet i Stiftelsesregisteret og Enhetsregisteret

FORMÅL OG STYRING
Stiftelsenes mål og midler
Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og
kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen.
I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen
forskning.
Midlene til den økonomiske støtten kommer fra
avkastningen av stiftelsenes kapital.

Offentlig kontroll
Stiftelsene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven
som trådte i kraft 1. januar 2005.
Lotteri- og stiftelsestilsynet er fra samme dato øverste
kontrollorgan.
Stiftelsene er registrert i Enhetsregisteret i
Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.

Styrende organer
Styrene består av 5 medlemmer med 2 varamenn som
velges med en funksjonstid på henholdsvis 4 år og
2 år. Det er likelydende styresammensetning i
samtlige stiftelser og blir i årsberetningen benevnt
som styret.

Styrene har i 2006 bestått av følgende:
Chr. Rieber, formann
Helge S. Dyrnes
Kaare R. Jebsen
Jannike Rieber
Bernt D. Sommersten (ny)
Paul-Chr. Rieber 1. varamann
Truls Thoresen 2. varamann
Stiftelsene administreres av:
Daglig leder Truls Thoresen
Stiftelsenes adresse er:
Solheimsgaten 11, 5058 Bergen
Postboks 990 Sentrum – 5808 Bergen.
E-post adresse: fondene@gcrieber.no
Revisor: Ernst & Young AS
Alle søknader om støtte og forespørsler om
stiftelsenes virksomheter rettes til administrasjonen i
Bergen.
Informasjon finnes også under internettadresse:
www.gcrieberfondene.no
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HISTORIKK
I anledning av at G.C. Rieber & Co. AS feiret sitt
50-års jubileum i 1929 opprettet firmaets grunnlegger
stiftelsen:
G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel.
Hensikten med legatet var og er fortsatt å tjene Bergen
bys vel, altså til allmennyttige formål. Ved opprettelsen
av legatet ga G.C. Rieber uttrykk for at bestemmelsen
om allmennyttige formål ble fattet i takknemlig erkjennelse av, og til erindring om den utmerkede og offervillige måte borgerne i Bergen hjalp de ca. 500 nødlidende
sydtyskere, blant dem hans egne forfedre, som i 1817

G.C. Rieber

kom til Bergen med det havarerte emigrantskipet
«De Zee Ploeg».
I tillegg til ovennevnte legat har følgende legater og
fonds (stiftelser) sitt opphav gjennom familien og
firmaet G.C. Rieber:
P.G. Rieber og hustru født Martens Legat
G.C. Rieber & Co. AS Understøttelsesfond
Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige
Fond
Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige
Fond

De Zee Ploeg

Til minne om havariet reiste GC Rieber Fondene i 1997 en bauta på Herdla

1899
1917
1998
2000
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Da stiftelsene ble etablert hadde donatorene sine personlige oppfatninger om
hvilke formål som burde tilgodesees, men det ble gitt uttrykk for at fremtidige
styrer måtte ha stor frihet til å vurdere hvilke formål som burde prioriteres. Det
kom blant annet til uttrykk ved følgende uttalelse fra G. C. Rieber: «Legatene
må ikke belemres med for mange bestemmelser. Statuttene må være slik at
skiftende tiders krav må taes til følge». Styret og administrasjonen søker å ta
hensyn til donatorenes ønsker, og vurderer fortløpende hvilke formål som
bør prioriteres. Antall søknader øker hvert år, og det blir stadig vanskeligere å
prioritere hvilke gode formål som bør tilgodesees. Styret ønsker å konsentrere
bevilgningene om et begrenset antall tiltak.
For best mulig å kunne være til nytte for allmennheten søker styret å følge utviklingen både i Norge og i Europa. Et interessant utviklingstrekk i Europa er
at private virksomheter, stiftelser og velstående enkeltpersoner trekkes inn i
arbeidet med å løse oppgaver for fellesskapet. I Norge er der for tiden klare
tendenser til at der blir mindre plass for privat engasjement. Som eksempel på
denne utviklingen er den nye kulturlov som handler om staten og kommunene,
og ikke hva private kan bidra med til et yrende kulturliv. Den nye friskoleloven
begrenser muligheten for at private kan eie og drive skoler. I den nasjonale helseplanen blir muligheten for drift av private helsebedrifter innskrenket. Og i landbrukspolitikken er det klare bevis for hvor vanskelig det er for private å lykkes
med matproduksjon basert på norske råvarer. Den skepsis til å gi private muligheter til å løse samfunnsoppgaver kommer til uttrykk på mange områder i
Norge. Det synes å være manglende forståelse for hva private faktisk kan bidra
med. Private virksomheter, stiftelser og givere besitter betydelig kompetanse og
nettverk som det offentlige utvilsomt kan dra nytte av.
De offentlige utgiftene øker med rekordfart, og etter hvert som samfunnet
utvikler seg, stiller befolkningen stadig høyere krav til tjenester det offentlige
leverer. Det er lite sannsynlig at det offentlige fullt ut kan møte alle forventningene og behovene. Allmennyttige stiftelser kan være med på å løse oppgaver
der offentlig forvaltning kommer til kort. GC Rieber Fondene ønsker å medvirke til det.
En oversikt over samtlige tildelinger de 5 siste årene viser følgende tildeling:

2006

2005

2004

2003

2002 Gj.snitt 2002/2006

Sosiale formål

45%

51%

39%

29%

54%

46%

Kulturformål

24%

35%

36%

38%

28%

30%

Forskning

31%

14%

25%

33%

18%

24%
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SOSIALE FORMÅL

HELGESETER

Skisse av det planlagte flerbrukshuset.

I over 50 år har Helgeseter vært et av de største satsingsområdene for Fondene.
De første bevilgningene ble gjort i 1954. Fana Kommune var meget behjelpelig
ved etableringen av Helgeseter, og samarbeidet med Bergen Kommune har også
senere vært meget godt. Verken kommunal eller privat engasjement er imidlertid avgjørende for at beboerne på et sted som Helgeseter kan ha det godt.
Erfaringene gjennom 50 år har vist at det er medarbeiderne og ledelsen som
skaper trivsel, og gir beboerne mulighet for personlig utvikling og trivsel.
Da de første barnene kom til Helgeseter i 1954 var hensikten å skape et godt
hjem for barn som hadde behov for spesiell omsorg og pleie. Selv om mange tilsynelatende kunne være hjelpeløse, var stifterne av Helgeseter overbeviste om
at disse sårbare barnene, ved medisinske og terapeutiske behandlinger kunne
utvikle seg i et miljø hvor menneskeverdet stod i fokus. Selv om samfunnet har
endret seg i løpet av 50 år, har Helgeseter innfridd forventningene. Fra å være
et hjem for barn og ungdom er beboerne nå blitt voksne. De har behov for å bli
tatt på alvor, og å være engasjert i meningsfullt arbeid.
Kulturelle aktiviteter er en viktig del av hverdagen på Helgeseter. Der har vært
arbeidet med skuespill, operaer og sangspill fra den klassiske litteraturen.
Musikk og sang skaper trivsel og samhørighet. Enhver organisasjon har behov
for fornyelse. Da Helgeseter rundet 50 år var det naturlig å lete etter tiltak som
kunne skape en ny giv. Blant annet på grunn av at beboerne er blitt eldre, er det
ikke lenger mulig å arrangere store reiser til utlandet. For å videreføre kulturelle
aktiviteter på Helgeseter besluttet styret i GC Rieber Fondene å bevilge
kr. 5.000.000,- til et nytt flerbrukshus. I tillegg til at Helgeseter vil benytte det
nye huset både til undervisning og større og mindre samlinger, vil det kunne
fungere som «grendahus» for befolkningen i nabolaget. På grunn av den store
utbyggingen i Sædalen er der nå behov for et forsamlingslokale for den økende
befolkningen i området.
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BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM
MUSIKKTERAPI
Gjennom mange år har Fondene hatt et godt samarbeid med Røde Kors
Sykehjem. Det ble blant annet gitt støtte til drift og utvikling av frivillighetstjenesten, og til finansiering av leger ved hospiceavdelingen. I de siste årene har det
vært satset meget på å gi tilbud om musikkterapi til mennesker ved livets slutt.
Musikkterapi er en behandlingsform som har vunnet frem over hele verden.
Når alderdommen ledsages av sykdom som aldersdemens eller Alzheimer er det
ikke bare kroppen som angripes. Sinnet svekkes, hukommelse og orienteringssans blir langsomt borte. Noe av det siste som forsvinner er imidlertid den
musikalske hukommelse. Dersom musikk benyttes på en varsom måte vil glimt
og minner fra tidligere livsfaser kanskje kunne gi litt trøst, og forhåpentlig glede
i livets siste dager. I mange tilfeller har musikkterapi gitt gode resultater også
når det gjelder uro og angst. Musikken kan virke beroligende for mange eldre.
Det burde være en menneskerett å bli tatt best mulig vare på i den siste delen av
livet. Depresjon er en av våre best kjente og mest utbredte sykdommer. Det er
anslått at 120 millioner mennesker i verden er rammet av depresjon, og denne
sykdom kommer til å bli den viktigste årsak til at eldre mennesker blir funksjons- og arbeidsudyktige. Mellom 2 og 4 % av mennesker over 65 år blir rammet av alvorlig depresjon, og mellom 15 og 20 % over 65 år blir lettere rammet.
Undersøkelser viser at antall som blir rammet stiger med alderen. Likevel får
forholdsvis få eldre med depresjon tilbud om behandling. På de fleste sykehjem
er minst 20 % av beboerne rammet av depresjon, og de blir henvist til medikamentell behandling med de bivirkninger dette innebærer. Musikkterapi har gitt
spennende resultater ved depresjon. Ved Bergen Røde Kors Sykehjem utforskes
dette systematisk. Prosjektleder Audun Myskja har fått antatt en artikkel om
dette arbeidet i Nordic Journal og Musikkterapi som er blitt det mest anerkjente
fagtidskriftet i skjeringspunktet musikk og medisin. Positive resultater av dette
prosjektet vil kunne gi bedre hjelp til store grupper av eldre, blant annet ved å
utvikle metoder som kan aktivisere sykehjemsbeboere ved musikk, og gi riktig
stimulering og bedre søvnkvalitet.
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EN VERDIG ALDERDOM
– EN LIVSGARANTI
Omsorg, pleie og behandling av de svakeste eldre er den største sosialpolitiske utfordring samfunnet står overfor i de kommende tiår. Det er en meget krevende, men
påtrengende oppgave å sikre at disse pasientene i sine siste leveår blir møtt med nødvendige ressurser og nødvendig kompetanse. I Norge er der i dag 40 000 plasser på
sykehjem. Alle beregninger viser at behovet vil øke med godt over 50 % i løpet av de
neste 50 år. I denne perioden vil der være behov for 10-15 000 nye pleiestillinger
innenfor eldreomsorg. På norske sykehus er der 1 lege for 2 pasienter. På norske sykehjem er der 217 legeårsverk for 40 000 pasienter, det vil si 1 lege for 180 pasienter. Der
er bred faglig og politisk enighet om at antall legeårsverk bør tredobles. Forholdene i
dag innebærer en betydelig aldersdiskriminering. De svakeste gamle er ikke sikret fullverdig medisinsk, pleiemessig og tverrfaglig kompetanse i deres siste levetid. På grunn
av sykehjemmenes mangelfulle medisinske kompetanse blir slike pasienter i sin siste
levetid ofte sent til legevakt og sykehus. Dette fører til at både pasienter og pårørende
utsettes for betydelige belastninger. Denne praksis fører også til helt unødvendig misbruk av sykehusenes ressurser og kompetanse. Haukeland Universitetssykehus anslår
at 20 000 av 60 000 innleggelser hvert år er innleggelser av eldre som kunne vært unngått dersom disse gamle hadde fått optimal medisinsk oppfølging på sykehjem eller i
sine hjem. Det er i dag vanskelig å rekruttere helsepersonell til sykehjem og eldreomsorg. Leger og sykepleiere prioriterer å arbeide på sykehus hvor der er mulighet for
personlig fagutvikling, og hvor ressursene er langt større enn på sykehjem. Kun 2 av
over 90 norske geriatere arbeider i dag på sykehjem.
I dag er det så godt som ingen aktuelle forskningsprosjekter på norske sykehjem. Det
foretaes ikke medikamentstudier, og svært få undersøkelser og studier av pasienter
over 80 år. Ca. 40 % av befolkningen dør på sykehjem, og behovet for aktuelle studier
er enormt. Følgende stikkord viser hvilke utfordringer som bør taes på alvor: Effekt og
bivirkninger av medikamentell behandling av gamle, Effekt av rehabilitering overfor
de svakeste gamle, Rettsvern, Behov for skjermete enheter for gamle med demens og
adferdsproblemer, Etiske utfordringer forbundet med de gamles siste levetid, Innsats
fra frivillige, Samarbeid mellom sykehus, primærhelsetjeneste og sykehjem, Tiltak som
kan gjøre det mulig for de svakeste gamle å være lenger i sine hjem, Smertebehandling
ved demens og Palliative Care for gamle. Mangelfulle ressurser og forskningskompetanse på sykehjem fører til at kronisk syke gamle blir «tapere». Da verken politikere,
samfunn, individer eller fagmiljøene synes å være forberedt på at der må finnes konkrete praktiske løsninger er det viktig at det hurtigst mulig blir satt fokus på utfordringene. Basert på det unike fagmiljøet som er etablert ved Bergen Røde Kors
Sykehjem, under ledelse av Overlege Stein Husebø, planlegges nå et kompetansesenter
for eldreomsorg. GC Rieber Fondene har vært pådriver for et forprosjekt og aktivt
støttet etableringen av et slikt kompetansesenter.
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OMSORGSPRISEN
Prisen ble opprettet i 2000 for å fremheve den enestående innsatsen mange gjør
for at eldre skal ha det best mulig i sine siste leveår. Prisen tildeles en medarbeider innen eldreomsorg, en privatperson eller en organisasjon i Bergen som i
løpet av de siste årene har vist fremragende omsorg for sine medmennesker. Ved
å sette fokus på omsorgspersoner er hensikten å øke respekten for slikt arbeid.
Målet er at prisen skal inspirere, øke selvfølelsen og skape god opinion omkring
et stort antall mennesker innen eldreomsorgen. Prisen for 2006 ble den 14. januar
2007 utdelt av Byråd for helse og omsorg, Trude H. Drevland på Ole Bull
Scene. Førsteprisen, som er et kontantbeløp og en bronseskulptur som illustrerer en ung kvinne med stav, ble utdelt til Inger Johanne Knudsen. Hun er leder
for både Hordaland Pensjonistforbund og Bergen Eldreråd. I tillegg er hun medlem av en rekke kvalitetsutvalg i Bergen Kommune. Prisvinneren har vært, og er
fortsatt meget sterkt engasjert i omsorg for eldre, så vel lokalt som nasjonalt.
Hun er stadig opptatt av at eldreomsorgen må få et innhold og et nivå som er
samfunnet verdig, og som samtidig sikrer de eldre den hjelp og omsorg som gjør
at eldre mennesker har det best mulig og føler seg trygge. Det ble også utdelt
to andrepriser, nemlig til Torill Hansen Kongsbakk som med begeistring og
pågangsmot har ledet organisasjonen Sesam på Nesttun siden den ble stiftet i
1989, og til Gerd Whitemore, som med stort engasjement har vært, og fortsatt
er både drivkraft og inspirator for det frivillige omsorgsarbeidet på Nordnes.
Alle prisvinnerne har på en enestående måte vist omsorg for sine medmennesker. I forbindelse med at den årlige Omsorgsprisen ble delt ut, ble det samme
dag arrangert åpen dag på 19 av sykehjemmene i Bergen.

Byråd Trude H. Drevland og overlege Stein Husebø overleverte omsorgsprisen til Inger Johanne Knudsen.

På vei til himmelen utarbeidet av Audun Hetland
i 1994 som oppdrag til den Europeiske kongressen omsorg ved livets slutt. Hetland lot den
døende pasienten bære sin omsorgsperson med
til himmelen.
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ILDSJELSPRISEN
For å støtte og oppmuntre samfunnsbeviste mennesker til å engasjere seg i frivillig allmennyttig arbeid deltar Fondene sammen med flere private fonds og
Bergens Tidende i et omfattende prosjekt som deler ut en rekke ildsjelpriser.

Klovnen Gunda Miranda og musikkterapeut Siren Thorsheim ved Barneklinikken.

SYKEHUSKLOVNENE
Etter at Siv Øvsthus har tatt permisjon fra sitt arbeid som klovn på Barneklinikken, har Åse Grøan overtatt arbeidet med å gi oppmuntring og skape
glede hos de små pasientene. Hun samarbeider med Siren Thorsheim som er
musikkterapeut. Den enestående kombinasjonen av klovn og musikkterapeut er
ny og gir spennende erfaringer som kan lette byrdene for de syke barnene.
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BERGEN RØDE KORS BARNEHJELP
KORS-PÅ-HALSEN
Kontakttelefonen for barn og ungdom som drives av Røde Kors Barnehjelp ble
høsten 2005 utvidet til også å omfatte webtjenesten www.korspahalsen som
også støttes av GC Rieber Fondene. Webtjenesten, som mest benyttes av jenter,
finnes i Oslo, Stavanger og Bergen. På landsbasis ble 3.069 mail besvart, og
fordi Bergen har den beste svarkapasitet, og de fleste frivillige medarbeidere,
hele 95, stod Bergen for nær halvparten med 1.410 besvarelser.
Det er tydelig at det for de unge er lettere å skrive om sine problemer enn å
snakke om dem i telefonen, og problemene er av langt alvorligere karakter
enn telefonsamtalene. Henvendelsene er derfor atskillig mer tidkrevende, for
svarene må skrives og kvalitetsikres før sending.
Det er også tydelig at mange unge har behov for å snakke med en annen voksen
enn sine nærmeste om sine problemer, og de prøver derfor kontakttelefonen
hvor de føler at de er helt anonyme. De fleste innringerne hyler i frustrasjon,
men klarer ikke å si noe om sine problemer før de legger på. De prøver seg gjerne
mange ganger før de får slik tillit til svareren at de kan åpne seg for en samtale.
Likevel var det i 2006, på landsbasis, som omfatter 6 svarsteder, hele 29.469
fullførte samtaler. Også her ligger Bergen på topp med 6.233 samtaler og med
Oslo som nr. 2 med 5.571 samtaler. Det er nesten like mange gutter som jenter
som ringer på telefonene. Samtalene dreier seg meget om å teste ut en voksen,
om vanskeligheter og om dagligdagse ting mens mailhenvendelsene tar de tunge
problemene. Man kan bare undre seg på hvor mange mailer som skrives, men
ikke sendes.
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ORGANDONASJON
En donor kan redde liv, men for de fleste av oss er det en fremmed tanke å gi
bort lunge, hjerte, nyrer, lever og bukspyttkjertel. Det er tankevekkende at vi
gjerne mottar et organ fra en annen når et av våre organ svikter, men vi nøler
når vi blir spurt om å gi fra oss et organ. Den dagen vi ikke trenger dem kan vi
redde flere liv. Det er mange som dør i donasjonskøen. For blant annet å forsøke å få flere til å melde seg som donatorer har Fondene støttet opprettelsen av
Stiftelsen Organ Donation A Gift for Life. Stiftelsen vil arbeide for å sette større
fokus på organdonasjon, korte ned ventetidene, redde liv, få flere raskere ut i
arbeidslivet, skaffe organer og få flere transplanterte til å komme i gang med
fysisk aktiviteter. I 2005 døde 34 pasienter i påvente av et livreddende organ, og
det er fare for at ventelistene vil øke i fremtiden. Der er ca. 250 pasienter på
venteliste. Av disse er det ca. 175 pasienter som venter på en nyre. For nyrepasienter er alternativet dialyse som fører til redusert livskvalitet. Dessuten
koster dialyse 7 - 8 ganger mer enn en transplantasjon.

O R G A N D O N AT I O N

A GIFT FOR LIFE
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«SKYGGENES DAL»
EN STERK FILM OM INCEST
Gjennom flere år har Fondene støttet Senter mot Incest blant annet ved å finansiere undervisning i videregående skoler. Dette inngår nå i skoleplanen, og
videre støtte til dette fra Fondene er derfor ikke nødvendig. Etter anmodning
fra Senteret medvirket Fondene til at filmen «Skyggenes Dal» ble produsert.
Astrid Schau-Larsen og Morvay S. Gozal har laget en sterk og ærlig dokumentarfilm om tre incestofre i en nabokommune til Bergen. Filmen ble vist på
Bergen internasjonale Filmfestival i oktober 2006. De unge filmskaperne fikk
der Talentprisen og stor dekning i media. Hensikten med filmen er blant annet
å øke kunnskapen og forståelsen for dette vanskelige temaet. Den 85 minutters
lange filmen gir nyttig informasjon til bruk både i skolene, seminarer og andre
forum hvor denne problemstillingen er aktuell.
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SLAGENHETEN VED HAUKELAND
UNIVERSITETSSYKEHUS
En av de viktigste risikofaktorene for hjerneslag er artheriosclerose (fettavleiring) i halspulsårene. Hjerneslag er den viktigste årsaken til varig invaliditet i
befolkningen, og er vår tredje hyppigste dødsårsak etter hjerteinfarkt og kreft.
I Bergen får hvert år rundt 1000 mennesker et hjerneslag. Risikoen for hjerneslag øker med alderen, og med stadig flere eldre i befolkningen, vil denne sykdomsgruppe øke i årene som kommer. Akuttbehandling og rehabilitering av
pasienter med hjerneslag er derfor en av de største utfordringene helsevesenet
står overfor. Dersom hjernevev skal reddes fra varig skade må det handles raskt.
For å øke kapasiteten for diagnostikk og oppfølging av pasienter med hjerneslag var det et stort behov for et nytt moderne ultralydapparat. Apparatet
representerer helt ny teknologi for måling av fettavleiringer i blodårene. Mens
en tidligere var henvist til å foreta manuelle enkeltmålinger foretar apparatet
automatisk eksakt analyse av ca.100 målepunkter over et område på 1 cm lengde.
Dette gir mulighet for å følge endringer i fettavleiringer over tid parallelt med
for eksempel diett eller medikamentell behandling. Apparatet gir både vitenskapelige studier, og praktisk klinisk arbeid en ny dimensjon. På bakgrunn av at
Haukeland Universitetssykehus befinner seg i en håpløs økonomisk situasjon,
og synes å være ute av stand til å anskaffe tilstrekkelig moderne medisinsk utstyr, har Fondene ønsket å avhjelpe behovet ved sammen med Rebekka Ege
Hegermanns Legat å kjøpe ny ultramaskin Philips iE33. Manglende økonomi
ved Haukeland var også grunnen til at en av de største bevilgningene i 2005
gikk til etablering av Ganglaboratorium. Mange unge pasienter har derved fått
forbedret sin livssituasjon vesentlig.
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HOFTESTUDIE AV BARN
Medfødte hoftefeil forekommer hos 2 – 3 % av alle nyfødte barn. De fleste hoftene blir bra etter noen måneders behandling med hoftepute. Noen hofteskåler
utvikles imidlertid ufullstendig, og det er grunn til å tro at dette kan føre til
hofteslitasje senere i livet. Haukeland Sykehus har gjennomført en stor studie
av hofteleddene til nyfødte, men der mangler penger for å konstatere om der er
en sammenheng mellom ufullstendig utviklede hofteskåler for nyfødte og tegn
på hofteslitasje ved 17 – 19 års alder. På bakgrunn av glimrende kontakt, og
tillitsvekkende tilbakemeldinger fra ortopedisk avdeling i forbindelse med
Ganglaboratoriet, besluttet Fondene å yte støtte slik at studien kan gjennomføres.

Venstre hofte ut av ledd.
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INTEGRERING AV INNVANDRERE
For 10 år siden kom Richard Kiwanuka til Norge som foreldreløs flyktning.
Han er nå norsk statsborger, gift og har to barn. Gjennom idrett og musikk
arbeider han meget aktivt med integrering av unge innvandrere. GC Rieber
Fondene ser betydningen av å støtte hans viktige arbeide. Dette gjøres blant
annet ved å finansiere turgrupper og svømmekurs for ungdom med innvandrerbakgrunn. Det største engasjementet synes å bli en tromme- og dansegruppe.
Trommer og utstyr er innkjøpt, og de begeistrete ungdommene er kommet godt
i gang med øvingen. Det er et mål at tromme- og dansegruppen skal få inntekter
ved å opptre ved forskjellige anledninger. Det er tankevekkende når Richard
etter en av de første tilstellingene ga uttrykk for følgende: «Takk for at dere gir
oss sjansen til å få livsgleden tilbake».

Tromme og dansegruppe.

Richard til høyre.

ANDRE SOSIALE FORMÅL
Videre har Fondene gitt midler til blant annet Frelsesarmeen i Solheimsviken og
Pif Hordaland.
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FRIVILLIG INNSATS

Fondene har gode erfaringer med støtte til frivillig innsats. Når samfunnsbevisste mennesker bruker tid og krefter for å realisere ønsker
og prosjekter som de selv mener er viktige og
har tro på, er det positivt å støtte slik innsats.
Penger er selvfølgelig viktig når allmennyttige
tiltak skal iverksettes og drives videre. Der er
imidlertid uttallige eksempler på at det er
menneskene som står bak prosjektene som er
avgjørende for suksess. Pengenes verdi er begrenset i forhold til menneskelige innsats til
beste for fellesskapet.
Etter at GC Rieber Fondene gjennom flere år
støttet det frivillige arbeidet som Bente Vassenden etablerte, og fortsatt står i spissen for ved Bergen Røde Kors Sykehjem,
fikk styret i Fondene klare bevis for at viktige samfunnsmessige oppgaver kan
løses ved frivillig innsats. Det synes å være nærmest ubegrenset hva som kan
gjøres dersom det legges til rette for det. Det er mulig å oppnå meget og komme
svært langt med beskjedne midler. Denne kjensgjerning har ført til at støtte til
frivillig arbeid blir høyt prioritert.

KIRKENS BYMISJON

Uteliggeren

Det har vært et langvaring og godt samarbeid
med Kirkens Bymisjon i forbindelse med forskjellige tiltak. Fondene har funnet det riktig å
prioritere videreføring av samarbeidet ved å
støtte det meget omfattende arbeidet som
blant annet ved frivillig arbeid gjøres for å lette livssituasjonen for de svakeste i samfunnet.
Et uttrykk for de holdninger Bymisjonen står
for kommer klart frem ved innskriften på statuen «Uteliggeren», som er plassert midt i
byen. Der står det «Ingen er bare det du ser».

ANDRE FRIVILLIGE TILTAK
Andre frivillige tiltak som er blitt støttet er Sesam
på Nesttun, Øvsttunheimen, Siljestøls Venner,
Dugnadsgjengen på Fløyen og på Smøråsfjellet,
Fana Idrettslag til rydding rundt Fanahytten og
Bønes Speidergruppe til ny rastehytte på Løvstakken.

Rastehytte på Løvstakken.
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CHILDRENS` INTERNATIONAL SUMMER
VILLAGES (CISV)
CISV er en ikke-religiøs fredsorganisasjon som ble stiftet like etter den
2. verdenskrig. Grunntanken er at dersom man vil skape fred i verden må man
starte med barna. Når barn fra forskjellige kulturer og religioner får leke og bo
sammen fra 11-årsalderen, vil de senere i livet ha forståelse og toleranse for
hverandre. Grunnideen for CISV blir godt illustrert ved følgende utsagn:
«Det er godt med millioner av venner – man kaster ikke bomber på folk man
kjenner».
Barneleirene avvikles hver år over hele verden. Bergen Lag, som er et av de
største lokallagene, arrangerer stort sett barneleir hver år. GC Rieber Fondene
støttet sommeren 2006 Bergen Lag av CISV’s barneleir på Sandgotna Skole.
Barn fra 12 land var representert, blant annet fra Filippinene, Brasil, USA og
Thailand. Det ble etablert vennskap som forhåpentligvis vil vare hele livet.
Støtten ble benyttet til å arrangere utflukter til Fløyen, Hordamuseet og Bergen
Sentrum, og for å holde bassenget på skolen åpent for barna, noe som var svært
populært.

En gruppe fra barneleiren i Bergen.
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KULTUR

UNG SYMFONI
I 2007 år er det 10 år siden symfoniorkesteret ble etablert. Fondene ser det som
en viktig oppgave å støtte og oppmuntre unge lovende musikere, og har derfor
helt fra starten vært orkesterets hovedsponsor. Kjell Seim har vært dirigent i alle
årene. Han er blant de mest ettertraktede dirigentene i Norge, med særlig talent
for å instruere unge musikere. Hvert semester arrangerer Ung Symfoni en stor
konsertavslutning, og hvert annet år drar orkesteret på utenlandsturne. Reisene
fører til at kontinuiteten i orkesteret blir opprettholdt, og at det sosiale miljøet
blir styrket. I 2004 gikk turen til Seattle, og i 2006 til St. Petersburg. Det ble en
minnerik tur for de 73 unge musikerne som fremførte både norske og russisk
musikk. For å medvirke til orkesterets videre utvikling, og for å oppmuntre ungdommene til ytterligere satsing på musikk, finansierte Fondene en dokumentarfilm fra turen til St. Petersburg. Den er senere vist på TV2 ved flere anledninger.
I jubileumsåret vil flere store arrangementer bli avviklet. Et godt bevis for
orkesterets glimrende kvalitet er at det skal delta med eget program under
Festspillene i 2007. Det planlegges ny utenlandstur i 2008, og da til Italia. I forbindelse med de omfattende reisene, og jubileet deltar Fondene med ekstraordinære tilskudd.

Fra en av de store konsertene i
St. Petersburg.
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DATA OG SENIORSENTRE
I Norge er det anslått at over 500.000 seniorer i aldersgruppen 55 - 74 er ikkebrukere av IKT. Det er således en betydelig aldersgruppe som ikke benytter seg
av de digitale tjenestetilbudene som nå utvikles innenfor både offentlig og
privat sektor. GC Rieber Fondene er opptatt av at seniorer skal være fortrolige
med den nye informasjonsteknologien. Ved kjøp av nye datamaskiner til
seniorsentre i Bergen ønsker vi å bidra til bedre kunnskap om og bruk av internett og e-post. Jevnlig og god kontakt med familie og samfunnet vil forenkle
hverdagen, berike livet og forhindre ensomhet.
GC Rieber Fondene har i 2006 finansiert datamaskiner ved Danckert Krohn,
Solheim og Landås Seniorsentre. Tilbakemeldingene er gode, og etterspørselen
etter nye maskiner er økende. I nær kontakt med den landsomfattende
organisasjonen Seniornett, som formidler IKT opplæring gjennom seniornettklubber, har vi en god oversikt over bydeler i Bergen som fortsatt ikke er på
nettet. Fondene vil også i 2007 prioritere kjøp av datamaskiner til nye brukere.
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SMØRÅSFJELLET
I de 7 årene dugnadsarbeidet har pågått har Fondene finansiert utbygging og
vedlikehold av til sammen ca.10 km veier og stier. Den økende tilstrømming av
turgåere fører til stor slitasje og et krevende vedlikeholdsarbeid. Dugnadsgjengen satser meget på å oppmuntre barn til å benytte det unike friluftsområdet på Smøråsfjellet. De tre rastehyttene, Vallebu, Trollbu og Tomlebu er
yndete turmål. Eventyrskogen, Midtiskauen, Teaterplassen, Kanonstillingen og
Grillplassen på Bjørnemarken gjør sitt til at barn og ungdom søker til området
hele året. Det er uklart hvorledes Smøråsfjellet vil bli tatt vare på i fremtiden.
Når en offentlig forvaltningsplan blir vedtatt i løpet av de nærmeste årene er det
ikke sikkert at det omfattende dugnadsarbeidet vil kunne bli videreført.

Fra Bjørnevann.
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BYFJELLENE
I forbindelse med at Fondene finansierte oppsettingen av Bjørnebu og arbeidet
rundt Revurtjernet, ble det etablert en glimrende kontakt med Bergens Skog- og
Træplantningsselskap og Dugnadsgjengen på Fløyen. Da offentlige bevilgninger
på langt nær har vært tilstrekkelige til å vedlikeholde benkene på området
rundt Fløyen besluttet styret å inngå en avtale med Bergens Skog- og
Træplantingsselskap om å fornye et stort antall benker. Arbeidet vil bli utført i
løpet av en 3 års periode. Fondenes medvirkning vil beløpe seg til kr. 1. mill. På
hver benk vil det stå et lite visdomsord, som for eksempel «Fjellet er vår felles
fremtid», «Nyt livet – det kommer ikke i reprise», «Ikke sett spor etter deg som
skjemmer naturen», «Vær ikke redd for å sette deg ned og tenke». Fondene ser
det som en viktig allmennyttig oppgave å medvirke til at flest mulig kommer ut
i vår skjønne natur.

En av de nye benkene ved Skomakerdiket.

Fra Revurtjern.
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KULTURMINNER I VÅKENDALEN
Kulturlandskapet i Våkendalen/Isdalen er gammelt. Deler av bygninger, veier
og murer har røtter helt tilbake til Middelalderen. Meget er borte, men Bergens
Skog- og Træplantingsselskap ønsker å bevare de resterende deler av kulturlandskapet. Hensikten er at flest mulig skal få kunnskap om livet i dette bygdesamfunnet i byens nærområde. Dette gjøres blant annet ved at murer, broer og
veistubber blir reparert, og det vil bli ryddet rundt gårdstufter og andre
bygningsrester. Ved hjelp av oppslagstavler vil det bli informert om gårdene i
Våkendalen og de gamle ferdselsveiene samt aktuelle turstier. Den interessante
historien om Våkendalen vil bli samlet i boken «Våkendalens Historie». For å
gjøre det mulig å bevare kulturminnene bevilget Fondene kr. 500.000.-.

En av hustuftene i Våkendalen.
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LANDSKAPSUTSTILLINGER
Både på Tyssøy og Osterøy ble det ved lokale initiativ arrangert landskapsutstillinger. Disse ble folkelige arenaer for kunst. Ved vandring i særegne og vakre
landskap fikk tusenvis av besøkende oppleve gleden ved natur og kultur. Dette
er tiltak som Fondene gjerne støtter.

Fra Tyssøy.

Fra Osterøy.
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PÜTTERFAMILIEN I BERGEN
Da P.G. Rieber i 1817 kom til Bergen med «De Zee Ploeg» var han 8 år. Både
han og søsteren Elisabeth, som da var 4 år, ble hjulpet av Franz Anton Pütter.
På denne bakgrunn var det naturlig å medvirke til at boken, som er skrevet av
Edvard Rieber-Mohn, om tyskbergenske personligheter etter Hansatiden ble
gitt ut.

Elisabeth Mohn
(f. Rieber),
1813-1892
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POLARMUSEET
Med den tilknytning Bergen har hatt og fortsatt har til både fiskeri- og fangstnæringene samt forskning i polare områder, har det vært et ønske å samle gjenstander og dokumentasjon ved Polarmuseet i Tromsø. Da en stor samling
håndskrevne originale brev fra Fridtjof Nansen ble frembudt for salg besluttet
styret å medvirke til at Museet kunne kjøpe denne unike samlingen. Brevene,
som er skrevet i perioden 1892 til 1906, viser Nansen fra nye sider, og er helt
ukjente både i hans litteratur og for forskerne.

ANDRE KULTURTILTAK
Videre har Fondene blant annet gitt midler til Bergen Byspill, Bergen Filharmoniske orkester til oppsetting av operaen Tosca, Fana Unge Musikkteater,
Fana Husflidslag, Laksevåg Turn og Idrettslag, Fana IL, Stiftelsen Bryggen,
Nygårdsparkens Venner, Nymark IL, Sandviken IL og Bergen Int. Wood-festival.

En av treskulpturene.
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FORSKNING

GC RIEBER KLIMAINSTITUTT
Da Klimainstituttet ble etablert for 10 år siden var det ikke mange som var klar
over at klimatiske endringer kunne få vidtrekkende følger. Nå er et overveldende flertall av verdens ledende klimaforskere overbeviste om at klimaendringer er forårsaket av jordens befolkning. Der er allerede klare eksempler
på endringer i ekstremvær med kraftige stormer, store nedbørmengder og tørke.
Noe forenklet kan en si at tørre områder er blitt tørrere og nedbørsrike områder
har fått enda mer regn. Denne utvikling har ført til en gledelig bevisstgjøring når
det gjelder klimatiske endringer. Det synes nå å være langt større bekymring for
at jordens klimassystem er i ferd med å endres enn tidligere. Det er positivt at
media i stor utstrekning nå setter fokus på følgene av klimaendringene. Dette
kan forhåpentlig føre til konkrete tiltak. På denne bakgrunn kan en kanskje si at
året 2006 ble et godt år for klimaet.
Helge Drange, som er leder for GC Rieber Klimainstitutt, oppsummerer en forventet utvikling som følger:
• Drivhusgassinnholdet øker raskt – menneskenes aktivitet er årsaken, og dette
varmer opp jordoverflaten.
• Mest sannsynlig får vi en 2-3 graders økning i global middeltemperatur ved
dobling i forhold til førindustrielt nivå.
• Virkningene i Arktis blir trolig mye sterkere.
• Om 20 – 30 år vil det globale klimaet være meget forskjellig fra dagens klima.
Dette vil 60 % av de som lever i dag oppleve.
• Selv om vi stopper alle verdens klimautslipp i dag, får vi 0,6- 0,8 graders oppvarming på grunn av opplagret varme i verdenshavene.
• Dagens temperatur på den nordlige halvkule er trolig høyere enn noensinne i
de siste 1000 år.
• Det er usikkert hvordan ekstremvær vil påvirke Norge, men det bør taes
høyde for økende ekstremnedbør høst og vinter, økende stormintensitet om
vinteren og tørkeperioder vår og sommer.
• Vi vil også i fremtiden få kalde vintrer, men de vil komme sjeldnere.
For å unngå alvorlige klimaendringer vurderes det som nødvendig at de globale
klimagassutslippene blir halvert innen år 2050. Dette vil bli en særdeles
krevende utfordring og føre til at livsmønsteret for store deler av verdens befolkning må endres. For å medvirke til å sette fokus på og å løse klimautfordringene
vil GC Rieber Fondene være medstifter til Nansen Scientific Society.
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NANSEN SCIENTIFIC SOCIETY
Stiftelsens formål vil blant annet være å initiere, finansiere og koordinere nye
forskningsideer og forskningsprosjekter innen miljø – og klimaproblemer
inkludert deres påvirkning på samfunnet. Stiftelsen skal regelmessig arrangere
internasjonale vitenskapelige møter og konferanser av høy kvalitet fokusert på
globale miljø – og klimaproblemer, i samarbeid med Nansen Gruppen og andre.
Stiftelsen skal organisere, finansiere og koordinere sommer- og vinter skoler
innen globale miljø- og klimaproblemer for studenter og yngre forskere i samarbeid med Nansen Gruppen og andre vitenskaps- og finansielle partnere.
Stiftelsen skal publisere vitenskapelige resultater fra sin virksomhet og popularisere disse resultatene i egnede publikasjoner og media.

BERGEN VITENSENTER
VilVite vil åpne sine dører på forsommeren 2007. Vær og klima vil der få en
fremtredende plass. På bakgrunn av det langvarige og gode samarbeidet der har
vært mellom Nansensenteret og GC Rieber Klimainstitutt var det naturlig at
Fondenes medvirkning til å fremme interessen for Bergen Vitensenter måtte
relatere seg til klima. Det er derfor inngått en avtale mellom Vitensenteret,
Nansensenteret og GC Rieber Fondene om anskaffelse, og drift av installasjonen Magic Planet. Dette er en kuleformet fremvisningsskjerm, som gjennom
avansert optikk kan gjengi eksakte bilder av kloden. Kulen brukes til formidling
av dynamiske globale systemer og situasjoner. Den primære bruken av Magic
Planet vil være interaktiv bruk for publikum med forhåndsprogrammerte valg
gjennom en touch screen. Den vil også bli brukt i tradisjonell undervisning med
lærerstyring. Hensikten er å fremme interessen for klimarelaterte tema blant
unge og samfunnet for øvrig. Dessuten er det et ønske å inspirere til fremtidig
rekruttering innenfor fagområdet vær og klima.

Skisse av Magic Planet i VilVite.
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BEHANDLING AV LANGVARIGE
RYGGSMERTER VED BRUK AV SELOLJE
Etter 5 års studier avsluttet Linn Anne Brunborg sitt doktorgradsarbeid om
virkninger av selolje i 2006. Arbeidet viser at selolje kan ha positiv virkning på
hjerte-kar sykdommer, hudsykdommer og kroniske betennelsessykdommer som
revmatisme og leddsmerter. Langvarige rygg- og muskelsmerter er uten
sammenligning den viktigste årsak til langvarige sykefravær i Norge. Derfor
ønsker Unifob Helse å foreta en vitenskapelig undersøkelse for å konstatere om
slike lidelser kan lindres ved bruk av selolje. Prosjektet vil strekke seg over 3 år,
og har en kostnadsramme på 22 mill. En betydelig del av kostnadene vil bli
dekket av Norges Forskningsråd og ved Unifobs egen innsats. På bakgrunn av
Fondenes langvarige engasjement i forbindelse med selolje er det naturlig å
delta i finansieringen for at dette viktige forskningsprosjektet kan bli gjennomført.

Seloljekapsler.
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BERGENSSCENARIER 2020
Helt siden Bergen Næringsråd i 2003 tok initiativet til å etablere Bergensscenarier 2020 har Fondene være med som aktiv deltager og bidragsyter. Det er
et unikt samarbeid som finner sted i dette prosjektet – der partnerskapet representerer ca. 30 % av arbeidsplassene i regionen. Prosjektet har ført til vesentlig
bedre kontakt mellom politikk/forvaltning, forskning/høyere utdanning og
næringsliv. En positiv holdningsendring rundt mottoet 5+, har bidradd til stor
grad av enighet om prioriterte områder for næringsutvikling, og har gitt inspirasjon til flere prosjekter mellom deltagerne i partnerskapet. Det viktigste
eksempel er etablering av et nytt stort Vitensenter – VilVite – på Marineholmen. For videre oppfølgning av Bergenscenarier 2020 er det opprettet en
egen prosjektorganisasjon, som ledes av Harald Schjelderup. Prosjektet har
valgt Klima og Bærekraftig Utvikling som et felles prioritert tema. Utfordringen
blir nå å konkretisere forskjellige prosjekt- og innsatsområder.

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP
For å medvirke til å styrke innovasjon og entreprenørskap i regionen har
Fondene finansiert innhenting av internasjonale erfaringer fra både Göteborg,
Åbo og Europa for øvrig, om måter å organisere samspill mellom ulike aktører
som kan stimulere til entreprenørskap og styrke tilbudet til gründere. Bergens
Næringsråd har arrangert flere møter med miljøene innen forsknings- og
kulturbasert næringsvirksomhet. Fondene er sammen med Bergen Næringsråd
bidragsyter for arrangementet av Europeiske Entreprenørskapsdager i mars
2007 – GROW 2007.

| 29

30| GC RIEBER FONDENE

NORSK SJØMATSENTER – FISKEFEBER
De helsemessige gevinstene av å spise fisk og annen sjømat regelmessig er mange
for mennesker i alle aldre. Undersøkelser, hvor matvanene til barn fra hele
Norge er kartlagt, viser at norske barn spiser for mye sukker og fett og blant
annet for lite fisk og annen sjømat.
Norsk Sjømatsenter startet høsten 2006 i samarbeid med NIFES, finansiert
av GC Rieber Fondene, et for/ pilotprosjekt med hovedmålsetting gjennom
informasjon og praktisk bruk å øke kunnskap og forbruk av fisk og sjømat
blant barn og unge. Prosjektet har fått navnet «Fiskefeber». I pilotprosjektet
prioriteres hovedmålgruppene i aldersgruppene 6. klasse og 9. klasse, i tillegg til
førskolelærere og lærere i mat og helsefag. Forprosjektet har hittil omfattet:
•
•
•
•

utarbeidelse av grunnlagsmateriell for undervisning,
utprøving av undervisning bestående av teori og praksis,
innsalg og bearbeiding blant annet av myndighetene i et nasjonalt program og
utvikle en kobling mot Bergen Vitensenter.

Den første testklassen fra Nattland Skole har allerede vært igjennom programmet. Det vil ytterligere bli gjennomført testopplegg med to skoleklasser med påfølgende evaluering og kvalitetssikring før formidlingsprogrammet lanseres
blant annet for offentlige myndigheter og media på vårparten 2007.
Det legges opp til at prosjektet utvides og videreføres som et nasjonalt prosjekt fra
2008 med pedagogiske opplegg i de største bysentrene i Norge. Norsk Sjømatsenter og NIFES vil ha det faglige ansvaret, mens gjennomføringen vil skje i samarbeid med regionale aktører. Offentlig finansiering gjennom departementene er
nødvendig for at prosjektet skal kunne løftes opp på et nasjonalt nivå.
Formidlingsprosjektet er et viktig nybrottsarbeid innen helse og ernæring hvor
GC Rieber Fondene ønsker å være en bidragsyter til en forebyggende og helsefremmende livsstil blant barn og unge.
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REGNSKAP 2006
Årets aksjeutbytte-inntekter er på et normalnivå, men dog vesentllig lavere enn
fjorårets hvor ekstraordinære utbytter og aksjegevinster medførte at stiftelsen
ble tilført betydelige midler. Økte renteinntekter i år gjenspeiler avkastningen
av den økte kapitaltilgangen.
På bakgrunn av misforhold mellom urørlig og fri egenkapital fant styret det
riktig å styrke urørlig kapital ved å tilføre kapital fra den frie egenkapitalen.
Kapitalendringen på kr 55.0 mill. er godkjent i Stiftelsesregisteret og bokføringsmessig gjennomført i 2006.
G.C. Riebers Marine Utviklingsfond ble avviklet i 2006. De resterende stiftelsenes virksomhet skal fortsette og regnskapene er utarbeidet under den forutsetning.
Det har ikke vært ansatte i stiftelsene i 2006. Det er utbetalt honorar til styrene
med samlet kr 100.000,-. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
GC Rieber Fondene eier direkte og indirekte ca. 20 % av aksjene i GC Rieber AS.
Derved kan en betydelig del av verdiskapningen benyttes til almennyttige formål.

SAMLET NØKKELTALL (HELE TUSEN) FRA ÅRETS REGNSKAP:
RESULTAT

2006

2005

Inntekter

kr

5.056

Tildelinger

kr

14.524

kr

10.163

Andre kostnader

kr

1.031

kr

957

Årets underskudd

kr

10.499

BALANSE

2006

kr 151.205

kr 140.085
2005

Urørlig egenkapital

kr

79.200

kr

Fri egenkapital

kr

108.226

kr 173.962

Sum egenkapital

kr

187.426

kr 197.925

Ikke utbetalte bevilgninger

kr

9.781

Sum gjeld og egenkaptal

kr

197.207

kr

23.963

6.870

kr 204.795

Bergen 26. mars 2007

Helge S. Dyrnes

Chr. Rieber

Jannike Rieber

Formann

Bernt Sommersten

Kaare R. Jebsen
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