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GC RIEBER
FONDENE 2015
GC RIEBER FONDENE OMFATTET PR 31.12.2015:
GC Rieber Fondet

Opprettet 1917-1929

Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond

Opprettet 1998

Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond

Opprettet 2000

Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av supplerende terapier

Opprettet 1917-1929

Firmaet G.C. Rieber & Co AS ble etablert i 1879 av Gottlieb
Christian Rieber. I anledning av at firmaet feiret sitt 50-års jubileum
i 1929 ble stiftelsen ”G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til
Bergens Vel” opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å
tjene Bergen bys vel, altså til allmennyttige formål.
G.C. Rieber var samfunnsengasjert og visjonær og av den oppfatning
at alle plikter å bidra til en god samfunnsutvikling. En måte å bidra
på var nettopp opprettelse av det første legatet. De øvrige legatene
og fondene har også sine opphav gjennom familien og firmaet GC
Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning.

I 2015 ble de 3 fondene Rieber og hustru født Gysins Legat til
Bergens Vel (1929), P.G. Rieber og hustru født Martens Legat
(1899) og GC Rieber AS Understøttelsesfond (1917) slått sammen
til GC Rieber Fondet. Samlet betegnes de opprinnelig 6 legatene og
fondene GC Rieber Fondene.
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STYRETS LEDER HAR ORDET
På Skulpturen “Livet, Leiken og Draumane”
av Arne Mæland står teksten: “Hva er
livet uten lek og drømmer? Vi håper at
skulpturen vil inspirere til optimisme,
fantasi og omsorg”

Ved et vendepunkt
GC Rieber Fondene har i mange år hatt økende inntekter, og det har
vært mulig å bidra til mange gode allmennyttige formål. På grunn
av ekstremt lave renter og oljepriser vil inntektene bli redusert i de
nærmeste årene. Samtidig viser søknadsmassen at mange viktige
formål mangler finansiering. Noen av GC Rieber Fondenes største
satsingsområder vil dessuten ha behov for fortsatt langsiktig støtte.
Alt dette fører til at fordeling av disponible midler til allmennyttige
formål blir vanskeligere enn tidligere.
I Norge har oljeøkonomien ført til at offentlige tjenester er bygget
kraftig ut. Der er nå tydelige signaler som indikerer at det kan
bli nødvendig å foreta innstramminger både når det gjelder
forbruk og investeringer. Dersom offentlig forvaltning ikke
makter å opprettholde nødvendige tjenester til utsatte grupper,
vil allmennyttige stiftelser i enda større utstrekning enn hittil bli
anmodet om å bidra.

GC Rieber Fondene kan ikke alene løse store utfordringer i
samfunnet, som fattigdom, klima, helse og eldreomsorg, men
Fondene engasjerer seg likevel i tunge allmennyttige prosjekter.
Styret vil fortsatt prioritere prosjekter med god oversikt og som er
bærekraftige på lengre sikt.
Både nasjonalt og internasjonalt er filantropi av vesentlig betydning
for samfunnsutviklingen. Styret i Fondene vil følge donatorenes
ønsker om å bidra der hvor behovene er størst. Til tross for at
sosiale støtteordninger er godt utbygd i Norge, er der fortsatt
sårbare og svake grupper som har behov for støtte og oppfølging
fra private. I de siste årene er ca 50 % av utdelingene fra GC Rieber
Fondene gått til sosiale formål. Dette avviker fra utdelingene
fra øvrige 3500 pengeutdelende stiftelser. I 2013 fordelte disse
tilsammen ca. 3 milliarder kroner, hvorav nær 50 % gikk til
forskning og utdanning, og kun ca. 13 % til sosiale formål.

Det er i motbakke
det går oppover
G.C. Rieber
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TALL
FRA REGNSKAPENE 2015
GC Rieber Fondene eier direkte og indirekte samlet 27 % av aksjene
i GC Rieber AS. En betydelig del av verdiskapningen i konsernet blir
således benyttet til allmennyttige formål.

GC Rieber Fondene har som formål å yte støtte til allmennyttige
sosiale og kulturelle formål samt forskning.
Ordinære inntekter er lavere enn fjoråret og det er tildelt
ca. kr. 5 mill. mindre i 2015 enn i 2014.
Det er ingen vesentlige endringer i hovedsatsningsområdene som
gjenspeiler styrets ønske om å konsentrere midlene på færre men
større prosjekter. Fortsatt prioriteres musikkterapi,

Det var GC Rieber AS’ Understøttelsesfond som var den
overtakende stiftelsen, og som skiftet navn.

eldreomsorg, unge musikkutøvere, kompetanseoppbygging
gjennom læring og opplevelse, byfjellene – fjellene rundt Bergen,
internasjonale prosjekter og klimautfordringene.

FORMÅL OG STYRING

I mai 2015 ble de tre fondene G.C. Rieber og hustru født Gysins
Legat til Bergens Vel, P.G. Rieber og hustru født Martens Legat
og GC Rieber AS Understøttelsesfond slått sammen til GC Rieber
Fondet. Sammenslåingen har regnskapsmessig effekt fra 1. januar
2015.

Styret vil i 2016 videreføre arbeidet med Fondenes strategi med
basis i de enkelte stiftelsenes vedtekter.

Nøkkeltall (hele tusen)
2015

2014

17 926

21 814

-10 124

-15 053

-1 570

-1 413

6 232

5 348

85 840

85 840

281 644

309 872

RESULTAT
Ordinære inntekter

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. Målsettingen med kapitalforvaltningen er å
oppnå en høyest mulig langsiktig avkastning innenfor en akseptabel
og klart definert risiko, og innenfor gjeldende rammebetingelser for
kapitalforvaltningen, tilpasset stiftelsenes vedtekter.

Styret har i 2015 bestått av følgende medlemmer:

Tildelinger
Andre kostnader

• Christian Rieber, styreleder

Ordinært driftsoverskudd

• Helge S. Dyrnes, styremedlem

BALANSE

• Jannike Rieber, styremedlem
• Marit Schjøtt, styremedlem
• Bernt D. Sommersten, styremedlem

Urørlig egenkapital
Fri egenkapital
Ikke utbetalte bevilgninger

16 839

18 981

Sum gjeld og egenkapital

384 323

414 693

• Cathrine Rieber 1. varamedlem
• Bjart Nygaard 2. varamedlem

Tildelinger siste 6 år

Offentlig kontroll
Stiftelsene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven. Stiftelsene er
registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i
Førde. Revisor: Ernst & Young AS

Kontakt

20 000 000

GC Rieber Fondene

15 000 000

Tildelinger 2010 - 2015

Postboks 990 Sentrum, 5808 Bergen

Styrende organer

Besøksadresse: Solheimsgaten 15

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

E-post adresse: fondene@gcrieber.no

Forskning
25%

10 000 000

Sosiale formål
47%

5 000 000

Kulturelle formål
27%

Daglig leder Anne Kristin Hernæs
www.gcrieberfondene.no

2010

2011

Sosiale formål

2012

2013

Kulturelle formål

2014

2015
Forskning
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Veksthuset

SOSIALE FORMÅL

Sentralt i konseptet rundt Helgeseter, har vært menneskers omgang
og kontakt med dyr. Fondene har gitt støtte til bygging av et felles
husSentralt i konseptet rundt Helgeseter, har vært menneskers
omgang og kontakt med dyr. Fondene har gitt støtte til bygging
av et felles hus for alle brukerne av Helgeseter-landsbyen. Huset
skal være et veksthus for planter, som en videreutvikling av
jordbruksaktivitetene på området.

Eplekarten steinerbarnehage
I tilknytning til Eplekarten Steinerbarnehage har Fondene bidratt til
bygging av GAPAHUK/GRINDALØER
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Helgesenter seniorsenter - botilbud for de
“nye” seniorene
Planarbeidet for å etablere et seniorsenter på Helgeseter fortsetter.
Senteret baseres på en ny måte å tenke pensjonstilværelse og
eldreomsorg på, der man skal utnytte de gode ressursene svært
mange pensjonister besitter i et kollektivt og sosialt bofellesskap.
Med bakgrunn i den demografiske utviklingen med økt levetid,
aktive eldre og tidlig pensjonsalder, er det blitt behov for en ny
type boform, som innebærer positiv aktivitet og fellesskap, og der
beboerne kan bidra med sin kunnskap, erfaring og virketrang.
Samtidig er det ønskelig å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst
mulig i egen bolig, der kommunal assistanse kan tilknyttes når
behovene melder seg. Med nærkontakt til beboerne på Helgeseter,
barna i Eplekarten og gårdsdriften, legges det til rette for samarbeid
om oppgaver tilpasset egne muligheter og ønsker, der alle tar
ansvar og bidrar med det de er best til. Visjonen er en meningsfull
og sosial alderdom som bidrar til samfunnet, samtidig som sosiale
kostnader spares ved at mange vil kunne bo hjemme lenger.
Detaljplanleggingen forventes ferdig høsten 2015, og målet er at de
første 20-30 boligene skal stå ferdig om 2-3 år.

BARNAS FYSIOTERAPISENTER OG TURBO
Den sårbare del av befolkningen, med fokus på barn med spesielle behov og sårbare
gamle, er prioriterte områder som Fondene støtter. Med fokus på fremtidsrettete tiltak,
gjennomføringsevne og frivillighet, støttes også arbeid med tilrettelegging for tur- og
fritidsaktiviteter til beste for byens befolkning.

STIFTELSEN
HELGESETER

Senteret kjennetegnes ved høy faglig kompetanse med
spesialisering innenfor barne- og ungdomsfysioterapi,
manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og klinisk nevrologisk
fysioterapi. Senteret har et utstrakt gruppetilbud med intensive
treningsperioder som gir mulighet for høy dosering for å kunne
oppnå målrettete motoriske løft.
I tillegg til klinisk praksis arbeides det med fagutvikling gjennom
forskningsprosjekter og kursvirksomhet, samt undervisning,
studentpraksis og sensoroppdrag. Syv fysioterapeuter og en
sekretær er tilknyttet senteret.

Fondene har fulgt Stiftelsen Helgeseter helt siden starten i 1954, og
gitt støtte både til nye bygg og aktiviteter for beboerne. Helgeseter
ble da etablert som et helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt
utviklingsmiljø til barn med spesielle behov, og som den gang ikke
hadde et fullgodt tilbud fra det offentlige.
Som en naturlig følge av samfunnets utvikling og endrede behov,
videreutvikles området Helgeseter etter hvert som en liten landsby,
basert på 3 brobyggende enheter. I tillegg til den tradisjonelle
Helgeseter, ble nye Eplekarten Steinerbarnehage bygget i 2014, og
nå planlegges Helgeseter Seniorboliger som skal tilrettelegges for
eldre, aktive mennesker som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem.
De tre områdene som følger livets gang, vil nyte godt av hverandre,
men være etablert som egne driftsenheter. Gårdsdriften, med bl.a.
kyr, hester, griser, sauer og høns vil være viktig for et samlende
fellesskap.

Barnas Fysioterapisenter og Turbo gir et unikt behandlingstilbud
til barn og unge i alderen 0-35 år, hovedsakelig med nevrologiske
problemstillinger.

Hovedaktiviteter i 2015:
• 482 pasienter mellom 0 og 18 år har fått 6000 behandlinger.
• 161 pasienter mellom 19 og 35 år har fått 1868 behandlinger
• 9 intensive grupper for barn med nevrologiske
problemstillinger

Verkstedshuset
Bygging av nytt verkstedsbygg går etter planen, og vil stå ferdig i
løpet av 2016. Det nye huset vil gi plass for diverse aktiviteter som
snekkerverksted, lys- og tovingsverksted etc., og vil benyttes av alle
de 30 beboerne på Helgeseter samt 8-10 dagbrukere.

• 3 Downs grupper
• 1 gruppe for unge voksne
• 6 motorikkgrupper
• 4 grupper for ungdom med overvekt.
Kine Melfald Tveten har startet et studie av et videobasert
kartleggingsverktøy for spedbarn med henblikk på å fange opp

barn med behov for tidlig intervensjon. Prosjektet forløper parallelt
med hennes kliniske arbeid på senteret. Hun mottar veiledning
ved Universitetet i Bergen og både daglig leder Jannike Rieber og
fysioterapeut Chatrine Johannesen er involvert i prosjektet.
Kamilla Arnevik og Camilla Skagen holder på med masterprogram
ved siden av sitt arbeid ved senteret, Kamilla i klinisk nevrologisk
fysioterapi i Tromsø og Camilla i kunnskapsbasert praksis i helsefag
i Bergen.
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MUSIKKTERAPI
OG
MUSIKKOMSORG

ELDREOMSORG
Omsorgsprisen
Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve
den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og
hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også
pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig,
livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse. Det deles ut en
førstepris (30 000 kr., statuett og årets omsorgsbilde) og to andrepriser
(hver på 10 000 kr. og omsorgsbildet).

Musikkens betydning som terapeutisk verktøy
i behandling innen palliativ omsorg, psykisk
helse, rus og andre områder er dokumentert og
blitt meget anerkjent.
Prosjekter knyttet til musikkterapi har fått
støtte fra Fondene siden 1997, og da spesielt i
regi av GAMUT – Griegakademiets senter for
musikkterapiforskning.

Den 15. prisutdelingen fant sted ved et arrangement på Den Nasjonale
Scene, i regi av Verdighetsenteret. Prisene ble utdelt av ordfører Marte
Mjøs Persen.
Årets hovedpris ble vunnet av Tor Leif Pedersen for hans omfattende
engasjement og gode frivillige arbeid for å starte opp og videreutvikle en
helt ny aktivitet, ”Besøksvenn med hund” ved sykehjemmene i Bergen.
Selv betegner han hundens bidrag som ”en lykkepille med poter og pels”.

Her skal det settes fokus på behov for
musikkterapeutisk utvikling spesielt tilpasset
disse gruppene, med behørig systematisering
og dokumentasjon for videre utdanning og
forskning.

De to andreprisene ble tildelt hjelpepleier Ingjerd Bjånesø Bergesen for
hennes ekstraordinære engasjement ved Hordnestunet Sykehjem, og til
ansatte ved Varaldsøy Sjukeheim for deres utrettelige engasjement for å
videreføre sykehjemmet.Verdighetssenteret

I 2014 ble POLYFON etablert som en
videreutvikling av de prosessene som har vært
gjort ved Gamut siden etableringen i 2006.
Polyfon skal sørge for en infrastruktur for
samhandling mellom praksis og forskning
innen musikkterapi.

Som en av stifterne av Verdighetsenteret, følger Fondene senterets
arbeid med kompetanseutvikling av helsepersonell, frivillige og
pårørende, for å sikre sårbare gamle den verdighet de fortjener i deres
siste leveår.

De første arbeidsgruppene er nå etablert,
innen

Målet er å løfte frem strategier som gir de gamle maksimale muligheter
til helse, autonomi, omsorg og livskvalitet – med særlig fokus på
den voksende gruppen pasienter med demens. For å nå målet satser
senteret på tverrfaglige opplæringstiltak for helsepersonalet innen
eldreomsorg, i tillegg til å styrke og kvalitetssikre det frivillige
omsorgs- og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av
frivillighetskoordinatorer.

• Barn og unges oppvekst
• Psykisk helse voksne
• Rus voksne
• Eldreomsorg

MUSIKKTERAPI OG DEMENS
SOM FESTSPILLTEMA

Det er gledelig at Verdighetsenteret har fått bevilgninger over
Statsbudsjettet de 3 siste årene.

Under Festspillene i Bergen 2015 ble det
arrangert en konsert i Grieghallen for eldre med
demens og for deres pårørende. Konserten, med
tittelen ”Et blad faller til himmelen”, var svært
godt besøkt, og en tilsvarende konsert vil bli
arrangert i forbindelse med Festspillene 2016.

Verdighetsdagen
På Verdighetsdagen koordinerte Verdighetsenteret også i 2015 et
arrangement som spesielt vektlegger unge menneskers rolle som
omsorgspersoner i kontakt med samfunnets sårbare gamle. Denne
gang ble filmen ”Beginning with the end” vist, med påfølgende
paneldiskusjon. Arrangementet var meget godt besøkt.

En stor bølge er i ferd med å skylle
over oss: Eldrebølgen. Den skal jeg

”Vi inspirerer hverandre”
Nær 800 ansatte fra byens alders- og sykehjem var samlet til
«Inspirasjonskonferansen» 11.11.15.
Konferansen er et ledd i Bergen kommune sin satsning på samarbeid
mellom kommunale, ideelle og kommersielle institusjoner i
eldreomsorgen, og er unik i Norge. Konferansen er en bekreftelse på
hva som kan komme ut av et sånt samarbeid, og hvor verdifullt det er å
samle alle ansatte for fellesskap og inspirasjon.

GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2015
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surfe lenge på…
Voksen musiker,
Gabriel Fiflet

GAMUT – Griegakademiets senter for
musikkterapiforsking var ansvarlig for
opplegget i samarbeid med og finansiert av
Fondene.

BARNEPROGRAMMET
Etter mange års støtte til de populære
sykehusklovnene på Barneklinikken, er disse
nå faset inn i et nasjonalt klovneprogram. Som
en videreføring av hjelp til sårbare barn, støtter
Fondene nå et forskningsprogram styrt av
GAMUT, som vil dokumentere betydningen av
og videreutvikle musikkterapi ved behandling
av barn. Prosjektet er ment å gå over 2 år.

Haraldsplass Sykehus
For å bidra til, og bekrefte
betydningen av musikkterapi
i behandling av syke, har
Fondene finansiert en 20%
stilling til musikkterapeut ved
sykehuset.

Stiftelsen
Bergensklinikkene
Fondene har gitt bidrag til
kjøp av musikkinstrumenter til
bruk i rusomsorg ved Stiftelsen
Bergensklinikkene.

Domkirkehjemmet
Også Domkirkehjemmet
har fått støtte til innkjøp av
musikkinstrumenter til bruk i
eldreomsorgen.

Fjell sjukeheim
Til bruk i musikkterapeutisk
behandling har Fondene
gitt støtte til et el-piano ved
sjukeheimen.

Musikkomsorger Fredrik
Elholm
Fondene har videreført
støtten til det gode arbeid
musikkomsorger Fredrik
Elholm gjør ved sykehjemmene
i Bergensregionen. Han
fortsetter det gode samarbeidet
med Berit Håpoldøy, og
tilbakemeldingene for deres
virke er udelt positive.
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Rekreasjon på byfjellene

Fondene ønsker å bidra til å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i Bergen.

”En sunn sjel i et sundt legeme”, og det å ta i bruk vår egen
natur, har vært fokus i det positive arbeid Fondene i mange
år har støttet for å gjøre de nærliggende byfjellene mer
tilgjengelig for Bergens befolkning. Dette har bidratt til at
mange flere både barn og voksne har hatt gode opplevelser
og aktiviteter i fjellene rundt byen vår.

Fondene har også støttet etableringen av Byfjellslauget,
som skal ivareta vedlikehold av byfjellene i en 5 årsperiode.
Totalt har Fondene bidratt med støtte til ”Ut i naturen”
med over 8 mill.kr.

Perabu på Landåsfjellet
Perabu er satt opp på Landåsfjellet, der ”Bærekraftig Liv”
skal etablere en matskog for å dyrke spiselige vekster.

GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2015

KULTURELLE FORMÅL

UT I NATUREN

Rydding, tilrettelegging av turstier med benker og
rasteplasser, etablering av lekeapparater og friluftscener, er
i vesentlig grad basert på frivillig dugnad i godt samarbeid
med Bergens Skog- og Træplantninsselskap og Bergen
Turlag. Ulike dugnadsgjenger har også fått støtte til sitt
gode arbeid.
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Derfor støttes lokalt forankrete unge talenter, særlig innen musikk og scenekunst, og
samarbeidende parter som kan bidra til å utvikle de unge talentene.

det verste med å være
syk, var tanken på at
dugnadsgjengen var på
skauen uten meg…

Medlem
dugnadsgjengen

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og Ung Symfoni
Da Bergen Filharmoniske Orkester etablerte et eget
ungdomssymfoniorkester, var det naturlig å fase inn Ung Symfoni, som
fra starten i 1997 har fått støtte av Fondene. Dermed er de talentfulle,
unge musikerne sikret et langsiktig tilbud med profesjonell kompetanse.
Fondene vil fortsatt prøve å bidra til å inspirere unge musikere.

Himmelfarten - en verdenskjent ﬁskebærer fra Bergen
Fiskebæreren og byoriginalen Hardi Felgenhauer Sinchelberg (f. 1753)
som arbeidet på Torget i Bergen i mer enn 30 år, ble portrettert og
avbildet i mange sammenhenger, verden over. Blant annet ble det laget
en 9 meter høy mosaikk av ham, bestående av 22.000 deler, som i dag
henger på ytterveggen til Legevakthuset i Solheimsviken. Magister og
tidligere førsteaktivar Christopher John Harris har skrevet bok om
mannen, historien og mosaikken. Boken er finansiert av Fondene, og
inntektene ved salg av boken skal gå til Vestnorsk Forskningsbiobank.

Smøråsfjellets venner

Helsevakten og Omsorgsvakten

Smøråsfjellets Venner fortsetter sitt gode arbeid
med tilrettelegging for fritidsaktiviteter. Mangeårig
dugnadsinnsats har gjort området til et populært
utfartssted for skoler, barnehager og familier.

2 marmorskulpturer av kunstneren Erika Anfinsen tar imot pasienter
i resepsjonen på den nye Legevakten i Solheimsviken. Skulpturene,
som er ca. 2 meter høye, har fått navnene ”Omsorgsvakten” og
”Helsevakten”. Skulpturene er finansiert av Fondene.
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FORSKNING OG UTVIKLING

INTERNASJONALE BIDRAG

I tråd med Fondenes prioritering av støtte til den sårbare del av befolkningen, barn

Det gis bidrag til noen få utvalgte, målrettete prosjekter, der kontaktlinjene er direkte

med spesielle behov, og omsorg for eldre, gis støtte til enkelte forskningsprosjekter som

til prosjektene. Fattige og sårbare barn, med spesielt fokus på ernæring prioriteres.

kan bidra til en bedre utvikling innen disse feltene. Det gis også noe støtte til forskning
innen klima, helse og miljø.

G.C. Riebers Klimainstitutt ved Nansen senteret for miljø og
fjernmåling
I 2011 bevilget Fondene midler til
et doktorgradsprosjekt, øremerket
forskning på luftkvalitet i Bergen.
En finskala atmosfæremodell er
utviklet og anvendt i det 3-årige
forskningsprosjektet som har fått mye
positiv oppmerksomhet. Modellen vil
kunne gi verdifulle svar på effekten av
ulike tiltak som kan settes i verk for å
bedre luftkvaliteten rundt om i landet.
I prosjektperioden har modellen
vært testet i Bergensområdet.
Meteorologiske forhold innerst i
Bergensdalen er avgjørende for

om vi får høy luftforurensning, og
hvor stor effekten er i forskjellige
deler av byen. Modellresultatene
og bakkgrunnsanalysen av de
meteorologiske forholdene vil bidra til
å gi politikere og myndigheter et bedre
kunnskapsgrunnlag for å vurdere
effektene av, og prioritere tiltakene
for å begrense luftforurensningen. Et
eksempel kan være å finne svar på om
effekten er størst ved å flytte skip fra
Vågen, begrense vedfyring eller få ned
trafikken på Danmarks plass.

Det arbeides blant annet med
utviklingshemmede barn slik at disse ikke
lenger blir bortgjemt og glemt, men får
hjelp til et verdig og selvstendig liv, basert
på egne muligheter

Cisv

en viten som vil bidra til bedre og mer
effektiv behandling av slike lidelser.

Under mottoet ”Barn er nøkkelen for fred”
arrangerer CISV hvert år internasjonale
sommerleirer for barn. I 2015 arrangerte
Cisv Bergen leir for ca. 50 barn fra 14
forskjellige land. Unge entusiastiske
mennesker jobber gratis på fritiden sin for å
gjennomføre leiren.

Fondene følger Biobankens forskning
og gir fortsatt støtte til dette viktige
arbeidet.

Målet er å studere årsaksforhold,
genetiske faktorer og immunsystem,

Cisv er en internasjonal, fredsutdannende
organisasjon etablert i over 60 land i
samtlige verdensdeler, hovedsakelig for
barn og ungdom fra 11 år og oppover.

Fondene støttet dette positive tilbudet.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved
Universitetet i Bergen
Siden SEFAS ble etablert i 2012 med
støtte fra Fondene, har senteret hatt
en eventyrlig utvikling. Senterets
hovedfokus er forskning, undervisning
og implementering – basert på
nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Et uttalt mål er bedre omsorg for
eldre, ved utvidet kunnskap spesielt
innen smerte, depresjon, demens,
medisinering og hjemmedød.

Paul (Paal) Riebers Fond har videreført
støtten til Gabriellasenteret som drives av
Stiftelsen Yes Kilimanjaro. De jobber for
en bærekraftig landsbyutvikling og med
mål om at prosjektene de etablerer skal bli
selvbærende.

Doktorgradsprosjektet skal presenteres
våren 2016.

Biobank på Revmatologen
Vestnorsk Forskningsbiobank
for revmatologiske sykdommer
ble etablert ved Haukeland
Universitetssykehus i 2014, med støtte
fra Johanne Marie Rieber Martens
Allmennyttige Fond.

Yes - Kilimanjaro

10 forskningsprosjekter er knyttet
til senteret, som skal bidra til at
samfunnet blir bedre rustet til å
løse fremtidige utfordringer innen
eldreomsorg, både innenfor aldersog sykehjemsmedisin og i den
kommunale hjemmetjenesten.
SEFAS er tilknyttet forskningsgruppen
for allmennmedisin ved Institutt for
global helse og samfunnsmedisin.

Flyktningehjelpen
Bergen Næringsråd inviterte til dugnad for
hjelp til Syriske flyktninger, organisert ved
Flyktninghjelpen. Fondene ga bidrag til
denne dugnaden.
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