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G.C. Rieber

«Vi har ansvar for det vi gjør,
men også for det vi ikke gjør..»

Sitat G. C. Rieber

GC RIEBER FONDENE

GC RIEBER FONDENE OMFATTET PR 31.12.2014:

• G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel Opprettet 1929

• P.G. Rieber og hustru født Martens Legat Opprettet 1899

• GC Rieber AS Understøttelsesfond Opprettet 1917

• 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 2012 

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 5 legatene og fondene har også sine opphav gjennom familien 
og firmaet GC Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning.

Samlet betegnes de 6 legatene og fondene GC Rieber Fondene. 



ÅRSBERETNING 2014

3

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. 
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. 

OFFENTLIG KONTROLL
Stiftelsene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven.
Stiftelsene er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelses registeret i Førde.
Revisor: Ernst & Young AS

STYRENDE ORGANER
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. 

Styret har i 2014 bestått av følgende medlemmer:

• Christian Rieber, styreleder

• Helge S. Dyrnes

• Jannike Rieber

• Marit Schjøtt 

• Bernt D. Sommersten

• Cathrine Rieber 1. varamedlem

• Bjart Nygaard 2. varamedlem

KONTAKT 
GC Rieber Fondene
Postboks 990 Sentrum, 5808 Bergen
Besøksadresse: Solheimsgaten 15
E-post adresse: fondene@gcrieber.no
Daglig leder: Truls Thoresen

www.gcrieberfondene.no

Den 9 meter høye mosaikken 
Himmelfarten er laget etter 
et bilde av fiskebæreren og 
byoriginalen Hardi Felgenhauer 
Sinchelberg (f. 1753) som 
arbeidet på Torget i Bergen i 
mer enn 30 år. En amerikansk 
tranoppkjøper brukte bildet av 
Himmelfarten som sitt varemerke 
i mer enn 100 år, og fikk laget 
mosaikken som sto på en 
fabrikkfasade i London i nær 
70 år. GC Rieber Fondene hentet 
mosaikken, som består av 22.000 
biter, hjem til Bergen i 2007. 

Foto: Tom Jarane
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• Videreutvikling av Helgester, blant annet med 
Seniorsenter

• Støtte til barn med spesielle behov, blant annet 
gjennom Barnas Fysioterapisenter

• Omsorg for eldre, ved Senter for alders og 
sykehjemsmedisin SEFAS, Omsorgsprisen, 
Verdighetsenteret og videreutvikling av musikk-
terapi i Bergensområdet ved POLYFON 

• Biobanken på Revmatologen, Haukeland 
Universitetssykehus

• Friluftsliv og tilrettelegging for aktiviteter på 
bynære naturområder gjennom frivillig arbeid 

• Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester med 
utspring fra Ung Symfoni 

• GC Rieber Klimainstitutt med fokus på luftforuren-
sing i Bergensområdet 

På grunn av høye omkostninger og tungvint byråkrati er 
alle aktiviteter kostbare i Norge. For at mest mulig kan 
gå til konkrete allmennyttige prosjekter, ønsker styret 

å begrense utgiftene til administrasjon til maksimum 
10% av utdelte midler. For å forenkle administrasjonen 
arbeides det med å slå sammen de 3 største fondene som 
vil bli drevet videre under navnet GC Rieber Fondet. De 
3 minste fondene vil fortsatt være selvstendige stiftelser 
og administreres under navnet GC Rieber Fondene. 

Ved valg av satsingsområder, er gjennomføringsevne 
avgjørende for å sikre konkrete resultater. Flere av styre-
medlemmene er derfor aktivt engasjert i prioriterte 
prosjekter.

Ved at G C Rieber Fondene direkte og indirekte eier 27 % 
av konsernet GC Rieber, bidrar de som arbeider der til 
verdiskapning som fører til omfattende allmennyttig 
virksomhet.

Christian Rieber
Styreleder

Teksten på skulpturen  
«Livet, leiken og draumane» 
av Arne Meland, lyder:
«Hva er livet uten lek og 
drømmer? Vi håper at 
skulpturen vil inspirere 
til optimisme, fantasi og 
omsorg.» 

GC RIEBER FONDENE I 2014
Formålet for stiftelsene som administreres under fellesnavnet GC Rieber Fondene er i første 
rekke å støtte og utvikle allmennyttige formål i Bergensområdet. Blant flere hundrede søk-
nader til forskjellige formål prioriterer styret for tiden en del større prosjekter. Noen av disse 
vil ha behov for fortsatt oppfølging og støtte i flere år. I det følgende orienterer vi særlig om:
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HELGESETER  
Fondene har fulgt og støttet Helgeseter helt siden starten i 1954. Helgeseter ble da eta-
blert 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 som følger 
livets gang. I tillegg til den tradisjonelle Helgeseter, er Eplekarten Steinerbarnehage eta-
blert, og nå planlegges et seniorsenter som skal tilrettelegges for eldre, aktive mennesker 
som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem. De tre områdene vil nyte godt av hverandre, 
men være etablert som egne driftsenheter. 

SOSIALE FORMÅL
Ved tildeling av midler tilgodeses særlig sosiale formål, og gjerne formål som er rettet mot den 
sårbare del av befolkningen. Barn og unge med spesielle behov, samt god og verdig omsorg for 
eldre og svake er områder der Fondene gjennom en årrekke har bidradd, både med økonomisk 
støtte, engasjement og oppfølging. 
For de formål som støttes, ønskes det å legge til rette for og sikre gode, fremtidsrettede tiltak. 
Tilrettelegging for tur- og fritidsaktiviteter til beste for byens befolkning har også vært en 
langsiktig satsing for Fondene.
Ved tildelinger holdes særlig fokus på gjennomføringsevne og livskvalitet. I stor grad blir frivillig 
innsats tilgodesett. 

Området Helgeseter utvikles som 
en liten landsby, med tilbud og 
aktiviteter som følger livets gang.

Helgeseter

Skolehuset

Seniorboliger

Eplekarten

Steinerbarnehage

Felleshuset

Foto: Eilif Bjørge
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SKOLEHUSET
Fondene bevilget 2 mill. kr i 2013 for utbedring av det eksisterende skolehuset, som 
hadde fått en rekke pålegg om utbedringer fra offentlige myndigheter.  Etter en totalvur-
dering, kom man imidlertid til at utbedring syntes å bli så dyrt at det var mer hensikts-
messig å bygge nytt. Dette utløste også offentlige tilskudd. 

Utgravning av tomten er påbegynt, tilrettelegning av kabler er gjort, og det forventes 
ferdig innen utgangen av 2016.

DRIVHUS FOR PLANTER OG MENNESKER
Det skal settes opp et fellesbygg som blir møteplass og aktivitetsområde for dagsenter på 
Helgeseter, Eplekarten Steinerbarnehage og Helgeseter Seniorlandsby. Huset skal være 
et vekstsenter for planter og dyr, der brukerne av hele Helgeseter-landsbyen blir viktige 
aktører. Dette blir en videreutvikling av de øvrige jordbruksaktivitetene på området.

Bygging av felleshuset blir koordineret med bygging av det nye skolehuset.

Den årlige oppsetningen av 
«SETERSPRELL» er ett av 
mange flotte resultater av 
arbeidet på Helgeseter.
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HELGESETER SENIORSENTER 
Et planarbeid er igangsatt for å etablere et seniorsenter på Helgeseter. 

Tanken er å 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.

EPLEKARTEN STEINERBARNEHAGE 
Eplekarten Steinerbarnehage, som fester tomt hos Helgeseter Eiendomsstiftelse, ble 
innflyttet sommeren 2014. Over 50 barn kan boltre seg her, i pakt med naturen og med 
dyrene på gården som nærmeste nabo.  

Fondene har bidratt til oppføring av barnehagen. 

Foto: Fanaposten
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BARNAS FYSIOTERAPISENTER OG TURBO  
Barnas Fysioterapisenter og Turbo gir tilbud til barn og unge i alderen 0–35 år, hoved-
sakelig med nevrologiske diagnoser. Senteret kjennetegnes ved høy faglig kompetanse 
med spesialisering innenfor barne- og ungdomsfysioterapi, manuellterapi, psyko-
motorisk fysioterapi og klinisk nevrologisk fysioterapi. Senteret har et utstrakt gruppe-
tilbud med intensive treningsperioder som fungerer som et supplement til det offentlige 
habiliteringstilbudet. I tillegg til klinisk praksis arbeides det med fagutvikling gjennom 
forskningsprosjekter og kursvirksomhet. Syv fysioterapeuter og en sekretær er tilknyttet 
senteret. 

Ida jobber nedtrekk. 
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Senteret, som ble etablert i 2008 som en stiftelse, er enestående i Norge. Senteret arbeider 
stadig med mål om å få offentlig støtte. I påvente av dette følger GC Rieber Fondene sen-
teret for å sikre driften av dette verdifulle tilbudet for barn og unge med spesielle behov. 

Kine Melfald Tveten har mottatt støtte til utvikling av spesialkompetanse med for-
prosjekt til sitt doktorgradsarbeid. Det arbeides med prosjektbeskrivelse av et video-
basert kartleggingsverktøy for spedbarn med henblikk på å fange opp barn med behov 
for tidlig intervensjon. Prosjektet skal forløpe 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 har mottatt studiestøtte i forbindelse med masterprogram i klinisk 
nevrologisk fysioterapi ved Universitet i Tromsø. Kamilla Jobber med pasienter med 
nevrologiske problemstillinger i alderen 15–35 år. Studiet kommer pasientene til gode, 
da det er klinisk rettet mot undersøkelse og behandling av pasientgruppen på senteret. 

Petter i beinpressen.
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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).

Årets prisutdeling fant sted ved et arrangement på Den Nasjonale Scene, i regi av 
Verdighetsenteret. Prisen ble utdelt av byrådsleder Martin Smith-Sivertsen. 

Årets hovedpris ble vunnet av de 77-årige tvillingsøstrene Gerd og Turid Reistad, for 
den fremragende, hjertevarme innsatsen de har gjort både som frivillige og ringevikarer 
ved Adventkirkens sykehjem på Nordås siden de ble pensjonister. 

De to andreprisene ble tildelt Richard Kirkefjord ved Løvåsen sykehjem, og til 
Huntingtonavdelingen ved Ulset sykehjem.

Vinnere av Omsorgsprisen 2014, 
søstrene Gerd og Turid Reistad, 
sammen med byrådsleder Martin 
Smith-Sivertsen. 

TIDLIGERE VINNERE AV OMSORGSPRISEN

2001 Mildred Ø. Mork

2002 Harald Nygaard

2003 Ingelin Larsen

2004 Frivilligtjenesten  
Bergen Røde Kors Sykehjem

2005 Amund Feste

2006 Inger Johanne Knudsen

2007 Åse Soligaard

2008 Margrethe Slinning

2009 Arne Jellestad

2010 Megafon v/ redaktør Thomas A. Nilsen

2010 ÆRESPRIS til Wenche Foss

2011 Ernfrid Landro

2012 Johan Krohn-Hansen

2013 Kåre Skorpen

Foto: Eli Lea
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VERDIGHETSENTERET 
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.

Verdighetsenterets konsept er basert på flerfaglig, helhetlig omsorg og 
det verdighetsetablerende møtet mellom eldreomsorg, demensomsorg, 
palliativ care, familieomsorg og frivillig innsats.

Det er gledelig at Verdighetsenteret har fått bevilgninger over 
Statsbudsjettet både for 2014 og 2015.

Fagboken «EN VERDIG ALDERDOM – OMSORG VED LIVETS SLUTT» 
er utgitt av Verdighetsenteret, som den første i en trilogi. De to neste 
bøkene kommer ut i 2015.

Sykehjemmene og hjemmesykepleiekontorene i Bergen fikk tildelt årets omsorgsbilde, som en honnør for det gode arbeid som gjøres for eldre. 

Foto: Tom Jarane
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VERDIGHETSDAGEN
Verdighetsenteret koordinerte også i 2014 et arrangement på 
Verdighets  dagen 15. oktober 2014. Filmen «Alive inside», som skildrer 
en bemerkelses verdig utforskning av musikkens evne til å forvandle 
dementes liv idet minner og følelser vekkes positivt til live, ble vist, 
med etterfølgende paneldiskusjon. Arrangementet var meget godt 
besøkt.

VERDIGHETSKONFERANSEN 2014
I samarbeid med Norges Røde Kors og Fagforbundet arrangerte 
Verdighetsenteret Verdighetskonferansen 2014. Seminaret var spesielt 
rettet mot helsepersonell, ledere og politikere. Gjennom et 2 dagers 
seminar med fokus på en verdig alderdom, forståelse, ansvar, praksis 
og prioritering, fikk deltakerne både høre og debattere med kompe-
tente nasjonale og internasjonale fagpersoner.
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MUSIKKTERAPI 
Prosjekter knyttet til musikkterapi har fått støtte fra Fondene siden 1997, og da spesielt 
i GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning sin regi.

Det er gledelig å konstatere at Helsedirektoratet nå har tatt på alvor at det på nasjonal 
basis er behov for musikkterapitjenester både i psykisk helsevern, rusomsorg og i kom-
munesektoren. Fondene følger opp og bidrar fortsatt til gode tiltak for å videreutvikle 
dette viktige supplementet til allmennmedisin.

POLYFON
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning etablerte i 2014 Polyfon, 
et vestnorsk nettverk for musikkterapiforskning og praksisutvikling. Polyfon skal sørge 
for en infrastruktur for samhandling mellom praksis og forskning innen musikkterapi. 
Dette blir en videreutvikling av de prosessene som har vært gjort ved Gamut siden eta-
bleringen i 2006, der ikke minst «Nettverket musikk og eldre», finansiert av GC Rieber 
Fondene i perioden 2008–2014, har vært viktig. 

Gode samarbeidspartnere i Polyfon blir blant annet Aleris Ungplan & BOI, Bergen kom-
mune, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, NKS Olaviken Alderspsykiatriske 
Sykehus, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Stiftelsen 
Bergensklinikken, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Uni Research Helse. Samlet 
vil dette kunne bidra til å gjøre Bergensregionen til en referanseregion i musikkterapi, 
både nasjonalt og internasjonalt. Nettverket omhandler musikkterapi for barn og unge, 
psykisk helse og rus, eldreomsorg og palliativ omsorg.

Musikkterapistudenter ved 
Griegakademiet.
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HARALDSPLASS SYKEHUS 
Sunniva Hospice ved Haraldsplass Sykehus har startet et Musikk terapiprosjekt ved 
Palliativ avdeling. Prosjektet omfatter 8 sengeplasser på Sunniva, og en link til hjemme-
baserte tjenester for 120 kreftpasienter. Prosjektet retter seg både mot de syke og deres 
pårørende, og er i høy grad basert på spesialtilpasset integrering av musikkterapi i den 
tverrfaglige behandling.

I 2015 planlegges det for at masterstudenter ved Polyfon-prosjektet får mulighet til å 
gjennomføre sine praksisperioder på Sunniva, både for å utvikle sine ferdigheter som 
musikkterapeuter i palliativ omsorg og utarbeide fremtidige forskningsprosjekter.

MUSIKKTERAPI OG DEMENS SOM FESTSPILLTEMA
Under Festspillene i Bergen 2015 vil det bli arrangert en konsert i Grieghallen for eldre 
med demens og for deres pårørende. Konserten har fått tittelen «Et blad faller til him-
melen» og inngår som en del av et tredelt tematisk opplegg, med et populær vitenskapelig 
og et faglig seminar om musikkterapi i tilknytning til konserten. Arrangementene gjøres 
i samarbeid med GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking.
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«Det viktigste for oss er å få lov å spille for gamle», sier Fredrik Elholm og Berit Håpoldøy

«Jeg spiser 
musikk. Gi meg 
mer. Det gjør meg 
så godt.» 

Dement

STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE
Bergensklinikkene og Griegakademiet samarbeider om et musikkterapiprosjekt rettet 
mot innlagte og dagpasienter. Fondene har gitt støtte til musikkinstrumenter til dette 
prosjektet.

MUSIKKOMSORGER FREDRIK ELHOLM
Fredrik Elholm, i godt samarbeid med Berit Håpoldøy, har stadig suksess med musikk-
omsorgsprosjektet rettet mot flere sykehjem i Bergensregionen. De er etterspurt, og blir 
svært godt mottatt av beboerne.
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BERGENS SKOG OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP
Nye benker er satt opp i tilknytning til Munkegrind i Munkebotn.

Falkegrind ovenfor Montana ble innviet høsten 2014. 

Fondene har også støttet etableringen av Byfjellslauget, som skal ivareta vedlikehold av 
byfjellene i en 5-årsperiode.

BYFJELLENE – fjellene rundt Bergen 
I mange år har Fondene støttet det positive arbeidet for å gjøre de nærliggende byfjellene 
mer tilgjengelig for Bergens befolkning, og som har bidratt til mange gode opplevelser 
og aktiviteter for både barn og voksne. 

Rydding, tilrettelegging av turstier med benker og rasteplasser, etablering av lekeapparater 
og friluftscener er utført, i vesentlig grad basert på frivillig dugnad, og i godt samarbeid 
med Bergens Skog- og Træplantninsselskap og Bergen Turlag. Ulike dugnads gjenger har 
også fått støtte til sitt gode arbeid.

Totalt har Fondene bidratt med støtte til «Ut i naturen» med nærmere 8 mill. kr. 

Nye benker er satt opp i Munkebotn.
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Perabu er satt opp på Landås fjellet, der «Bærekraftig Liv» skal etablere en matskog for å dyrke spiselige vekster.

TUBAKUBA PÅ FLØYEN
I samarbeid med Bergen Arkitekthøyskole og Grønn Etat ble det oppført et gjesterom, 
Tubakuba, på Fløysletten. Dette har blitt en suksess, og gjesterommet har for høsten 
2014 og våren 2015 på det nærmeste vært fullbooket.

Tubakuba er nominert til Mies van der Rohe-prisen 2015, EUs pris for samtidsarkitektur.

Foto: Espen Folgerø
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BERGEN TURLAG
I regi av Bergen Turlag har Sherpaer rustet 
opp en vanskelig del av stien fra Hodnaberg 
til Kiellandsbu.

SMØRÅSFJELLETS VENNER
Smøråsfjellets Venner fortsetter sitt gode arbeid med tilrettelegging for fritidsaktiviteter.

I anledning grunnlovsjubileet i 2014 ble det reist en bauta på Smøråsfjellet. Mangeårig 
dugnadsinnsats har gjort området til et populært utfartssted for skoler, barnehager og 
familier.

Ordfører Trude Drevland avduket Grunnlovsbautaen.
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AKSLA VEL
Etter den tragiske hendelsen på Aksla-fjellet utenfor Ålesund, ønsket Fondene å støtte 
det flotte dugnadsarbeidet som ble igangsatt av Aksla Vel for «å ta fjellet tilbake», og 
ga tilskudd til tre grindaløer for oppsettelse i det populære turområdet. Velforeningen 
har lagt ned mer enn 500 dugnadstimer på prosjektet.

Familien til Anja har satt stor pris på den store frivillige innsatsen, og at GC Rieber 
Fondene støtter dette tiltaket. De er selv svært glade i å bruke skog og fjell, og de for-
mulerer sitt budskap slik:

«Tilrettelegging for økt bruk av naturen er viktig for psykisk og fysisk helse. Det er en 
investering for fremtiden å lære barn å bli glad i skog, fjell og sjø- og ikke minst skal de 
føle seg trygge der. Dette er noe vi brenner for, og det er en glede i sorgen at vi har kunnet 
være bindeledd mellom Aksla Vel og GC Rieber Fondene slik at brukerne av Aksla nå får 
tre flotte «Grindaløer» til glede og nytte. Vi håper de blir mye brukt!»

Åpning av en av grindaløene på Akslafjellet.

Foto: Aksla Vel
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HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS 

BIOBANK PÅ REVMATOLOGEN 
Ved Haukeland Universitetssykehus har Fondene bidratt til etablering av Vestnorsk 
Forskningsbiobank for revmatologiske sykdommer. Prosjektet skal bidra til å forbedre 
behandling av dem som får leddgikt i fremtiden, og være en ressursbank for fremtidige 
forskningsprosjekter.

Ved å undersøke ulike aspekter ved revmatologiske sykdommer, vil man kunne studere 
årsaksforhold, genetiske faktorer og immunsystem. Dette vil bidra til bedre og mer 
effektiv behandling av slike lidelser.

Til nå har biobanken inkludert 300 pasienter med til sammen 1200 prøver, for å under-
søke hvordan pasienter utvikler antistoffer som nøytraliserer effekt av medisiner. Viktige 
mål er å finne mer spesialtilpasset medisin, og lære mer om hvorfor pasienter med 
leddgikt ofte plages av intens utmattelse som til nå har vært vanskelig å behandle.

Biobanken ble innviet av Johanne 
Marie Rieber Martens under et 
arrangement på revmatologisk 
avdeling den 18. november 
2014. Hun fikk overrakt blomster 
av overlege dr.med. Clara Gram 
Gjesdal. 
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BARNEPROGRAMMET
De populære sykehusklovnene på Barneklinikken ble støttet av Fondene i mange år, 
inntil de ble inkludert i Barneprogrammet, som videre støttes av Grieg Foundation, 
GC Rieber Fondene og Haukeland Universitessykehus i samarbeid.

 

HAUKELANDS VENNER 
Venneforeningen Haukelands Venner gjør et imponerende frivillig arbeid med gode 
tiltak til glede for pasienter og pårørende ved sykehuset. Blant gode tiltak er det lagt til 
rette for en rosehage på takterrassen, oppgradering av pårørenderom og anskaffelse av 
flatskjermer. Det settes også fokus på positivt bruk av minnegaver.

Fondene har gitt støtte til å videreføre venneforeningens arbeid.
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FALK PASIENTFOND
Falks pasientfond gir tilbud til behandlingsopphold ved antroposofiske klinikker, og 
har også i 2014 fått støtte fra Fondene.

DIGITAL DEMENS 
I boken Digital Demens påstår forfatter, professor Manfred Spietzer blant annet at barns 
bruk av digitale medier bevirker en mangelfull utvikling av sentrale hjernefunksjoner, 
som reduserer læringsevnen, og i ytterste konsekvens kan gi demenssymptomer.
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KIRKENS BYMISJON 
Fra Bymisjonens etablering i Bergen i 1997 har Fondene gitt bidrag med 
nærmere 6 mill. kr til forskjellige prosjekter. De er nå godt etablert, og 
som en heder til den gode innsats som gjøres, ble det i 2014 gitt støtte til 
julekonserten i Korskirken samt til et internt arrangement for alle som er 
tilknyttet misjonen på profesjonell eller frivillig basis.

VILVITE
Undervisningstilbudet Antilantis ved Bergen Vitensenter er et læreprogram om energi, 
klima og bærekraft, der også den populære installasjonen Tellus er sentral. Det hen-
vender seg spesielt til elever i videregående skoler, med populærvitenskapelig læring 
ved bruk av eksperimenter, dataspill og smarttelefoner. Programmet er nå videreutviklet 
og har fått en nødvendig oppgradering. 

Fondene har støttet denne oppgraderingen.

KirKens Bymisjon i Bergen presenterer:

juleKonsert i KorsKirKen 2014

Overskuddet fra julekOnsertene går til BymisjOnens  
juleaksjOn i Bergen - gled en sOm gruer seg til jul 

Elisabeth Moberg er en norsk sanger og skuespiller fra Bergen. Sammen med Kjersti Berge og Marit Vold-
sæter utgjorde hun sang- og komediegruppen Kvinner På Randen, suksessgruppen som spilte for fulle hus i 
hele Norge i årevis. Elisabeth kjennetegnes ved en stemme i den ypperste klasse, høy musikalitet og en lun og 
særegen humor.  
 
Lambach & Lund møttes sommeren 2007 da de begge medvirket i musikalen Which Witch. Etter dette har de
hatt et godt samarbeid som artister, og deltatt på mange konserter, eventer og studioinnspillinger sammen. I 
mars 2014 satte de opp konsertforestillingen Battle Vokal, en suksessforestilling som høstet mange lovord.  
 
Musikere består av Vidar Eldholm og Kjetil Fluge. Kombinasjonen av artister og musikere vil skape en unik 
og annerledes julekonsert men samtidig med kjent og kjær julemusikk.

elisaBetH mOBerg

lamBaCH & lund

Foto: VilVite
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BERGEN FILHARMONISKE 
UNGDOMSORKESTER OG UNG SYMFONI
Siden starten 1997 har Fondene støttet det talentfulle ungdomsorkesteret Ung Symfoni. 
Gjennom årenes løp har orkesteret vært et attraktivt tilbud til mer enn 300 unge musi-
kere, og har vært en viktig bidragsyter til utvikling av talentfulle lokale musikere. 

Bergen Filharmoniske orkester vil nå i større grad bidra til talentutvikling og musikk-
utdanning i Bergen, ved å etablere et eget ungdomssymfoniorkester, med innfasing av 
Ung Symfoni i det nye orkesteret. 

Sammen med Kavlifondet har Fondene gitt støtte til denne spennende etableringen. Det 
nye orkesteret vil kunne få 80–90 musikere, og gi unge musikere et enda bedre tilbud 
til utvikling og profesjonalisering.

KULTURELLE FORMÅL
Blant mange gode kulturelle tiltak prioriterer Fondene å støtte lokalt forankrete unge talenter, 
særlig innen musikk, og samarbeidende parter som kan bidra til å utvikle de unge talentene. 
Dette for å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i byen. 
Enkelte andre lokale tiltak, også innen scenekunst, har mottatt støtte.

Ung Symfoni var på konsertturné i St. Petersburg påsken 2014.
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GRUNNLOVS- 
MONUMENTET
I samarbeid med 17. maikomiteen ble 
Grunnlovsmonumentet på Christian Frederiks 
Plass ved Cornerteateret høytidelig avduket av 
statsminister Erna Solberg 16. mai 2014. 

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER 250 år 
I forbindelse med Harmoniens 250-årsjubileum i 2015, har Fondene gitt støtte til en 
jubileumsbok og tilrettelegging av en skulpturutstilling av musikkinstrumenter. 

Kjærleiksong av Arne Mæland.

Foto: Silje Langemyr
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I forbindelse med at det i 2017 er 200 år siden 
emigrantskipet De Zee Ploeg havarerte utenfor 
Bergen, ønsker de overlevendes etterslekt å sette 
lys på dagsaktuelle tema som samhold og hjelp, 
refleksjoner og synspunkter om forståelse for 
mennesker i nød, og gjensidig toleranse.

Kristin Sandberg har laget film om 
Sverre Sandberg som Bergens filmskaper 
gjennom 70 år. Filmen er distribuert til alle 
sykehjemmene i Bergen.

«Når jeg finner 
stillhet blir jeg 
avslappet og rolig 
og tenker gode 
tanker.»
 Seff

«BARNS TANKER OM STILLHET» er en lavmælt 
bok der barn fra 7. trinn ved Haukeland skole har 
reflektert over stillhet.
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SENTER FOR ALDERS- OG 
SYKEHJEMSMEDISIN (SEFAS) 
VED UNIVERSITETET I BERGEN  
SEFAS ble etablert i 2012 i samarbeid med initiativtakere Bettina Husebø, GC Rieber 
Fondene og Universitetet i Bergen. Senteret har hovedfokus på forsking, undervis-
ning og implementering av alders- og sykehjemsmedisin, basert på både nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid, for å stå bedre rustet til å løse fremtidige utfordringer innen 
eldreomsorg både innenfor alders- og sykehjemsmedisin og i den kommunale hjemme-
tjenesten. SEFAS er tilknyttet forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin.

Forskning
I 2014 har senteret vært tilknyttet 10 forskningsprosjekter og fire internasjonale sam-
arbeidsprosjekter. Det arbeides spesielt med følgende prosjekter:

• KOSMOS-Studien («Kommunikasjon, Smertebehandling, Medikamentvurdering, 
Occupational therapy, og Sikkerhet», som omfatter 41 sykehjem og over 450 pasi-
enter, med ytterligere tilknytninger i 2015.

• DEP.PAIN.DEM og SLEEP.PAIN.DEM Studiene, som går inn i forskning på sam-
menhenger mellom depresjon, smerte og demens, med ønske om å begrense bruk 
av antidepressiva ved individuell behandling

• ALTERNATIV til 113. I Norge ønsker nærmere 70% å dø plutselig og uventet, og 
slippe sykdom og innleggelse på sykehjem og sykehus. Imidlertid dør kun 11% 
uventet og 6% hjemme i Norge. På verdensbasis er dette svært lave tall. Prosjektet 
har fokus på å optimalisere behandling og oppfølging av pasienter som ønsker å bo 
lengst mulig hjemme. 

Undervisning
Den tverrfaglige SEFAS seminargruppen for ph.D- og postdok kandidater og master-
gradsstudenter bygger en felles forskningsarena, og støtter samarbeidet mellom ulike 
miljøer fra universitetet, høyskolene og medarbeidere fra Bergen kommune. SEFAS er 
også ansvarlig for undervisning ved UiB til medisinerstudenter om palliativ medisin/
omsorg i livets slutt og sykehjemsmedisin. 

FORSKNING OG UTVIKLING
Forskning er vesentlig for vår utvikling, og svært ressurskrevende. I tråd med Fondenes 
 prioritering av støtte til den sårbare del av befolkningen, omsorg for eldre, og barn og unge 
med spesielle behov, gis støtte til forskningsprosjekter som kan bidra til en bedre utvikling 
innen disse feltene. Det er også gitt bidrag til forskning innen klima, helse og miljø. 
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Publikasjoner
I 2014 ble det publisert 14 vitenskapelige artikler i fellesvurderte tidsskrifter som 
omhandler bl.a. omsorg i livets slutt på sykehjem, effekt av smertebehandling på atferds-
problemer hos pasienter med demens, diagnostisering av tannhelseproblemer hos pasi-
enter med demens, eller kreft hos sykehjemspasienter. 

FORSKNING PÅ ERNÆRING
I samarbeid med Verdens Matvareprogram (WFP) har GC Rieber COMPACT startet et 
forskningsprosjekt på ernæring. En akseptabilitetsstudie på et nyutviklet komprimert 
ernæringsprodukt (RUSF – Ready to Use Supplementary Food), skal gjennomføres i 
Burkina Faso i Afrika. 

Behandling av moderat akutt underernæring (MAM) har vesentlig vært gitt ved pea-
nøttbaserte produkter med relativ kort holdbarhet og som må lagres under 30°C. Det nye 
produktet er i hovedsak basert på hvete, vegetabilske oljer, sukker, havre og melkepulver, 
tilsatt vitaminer og mineraler. Dette er tilgjengelige råvarer med god holdbarhet, som 
derved gir bedre tilgang og logistikk. 

Studien skal resultere i en offentlig forskningsrapport som forventes ferdig våren 2015.

KINASTUDIEN 
I boken Kinastudien, basert på en av tidenes mest omfat-
tende ernærings studier, vises det til oppsiktsvekkende 
resultater av ernærings betydning for kropp og helse.

«Vitenskapen er klar. Resultatene er tydelige. Endre ditt 
kosthold, og reduser dramatisk risikoen for kreft, hjerte-
sykdom, diabetes og fedme.»

Senterleder Bettina Husebø er glad for 
å ha fått bevilgning over statsbudsjettet 
2015.
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G.C. RIEBERS KLIMAINSTITUTT  
VED NANSEN SENTER FOR MILJØ 
OG FJERNMÅLING
I 2011 bevilget Fondene midler til et doktorgradsprosjekt, øremerket forskning på luft-
kvalitet i Bergen.

Den finskala atmosfæremodellen som er utviklet og anvendt i det 3-årige forsknings-
prosjektet har fått positiv oppmerksomhet. 

Meteorologiske forhold innerst i Bergensdalen er avgjørende for om vi får høy luft-
forurensning, 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.

Doktorgradsprosjektet forventes å være ferdig i løpet av 2015, og modellen vil da også 
kunne anvendes på andre steder og i andre byer.

CIVITA 
Fondene har også i 2014 støttet Civitas forskningsprosjekt innen klima- og miljøforskning. 

Stipendiat Tobias Wolf med en 
illustrasjon av luftforurensning i 
Bergensdalen

Også i 2014 har Fondene støttet 
Bjerknessenteret og Norsk Klimastiftelse 
i formidling av viktige klimautfordringer, 
ved utgivelse av klimamagasinet 2°C.
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INTERNASJONALE BIDRAG 
Internasjonalt hjelpearbeid får stor oppmerksomhet gjennom innsamlingsaksjoner, gjerne i 
regi av større organisasjoner med en kostbar administrasjon. 
GC Rieber Fondene har isteden valgt å støtte noen utvalgte, målrettete prosjekter, der kontakt-
linjene er direkte til prosjektene. Fattige og sårbare barn, med spesielt fokus på ernæring 
prioriteres.

ADINA stiftelsen  
– «Fra fattigdom til fremtidshåp» 
Fondene har i flere år gitt bidrag til Adina stiftelsen, som er basert på norsk dugnadsånd, 
og gjør et imponerende arbeid for ressurssvake barn i Romania og Uganda. 

I 2014 er det gitt støtte til rehabiliteringssenteret i Lira i Uganda, til 50 operasjoner av 
barn med funksjonshemming.

Foto: Adina Stiftelsen
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Barn ved Gabriellasenteret lærer å 
plante avocadotrær.

Palestinske sykepleierstudenter.

PALESTINASYKEPLEIERE FOR KREFT 
Fondene bidro til at Høgskolen Betanien kunne ta imot palestinske sykepleierstudenter 
til et 2 ukers opplæringsprogram ved kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. 
Dermed kunne de ta verdifull lærdom tilbake til sitt hjemland.

YES – KILIMANJARO
Stiftelsen Yes Kilimanjaro arbeider for å gi kunnskap for vekst og utvikling blant unge 
i Kilimanjaro, Tanzania, og derved bidra til bekjempelse av fattigdom. 

Ved Gabriellasenteret arbeides det spesielt for å gi utviklingshemmede barn og unge 
et verdig liv, med fokus på inkludering, medisinering og opplæring. Fondene har gitt 
støtte til dette arbeidet.
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TALL FRA REGNSKAPENE 2014
GC Rieber Fondene har som formål å yte støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle 
formål samt forskning. Ordinære inntekter er høyere enn fjoråret mens kostnadene er 
på fjorårets nivå.

Det er ingen vesentlige endringer i hovedsatsningsområdene som gjenspeiler styrets 
ønske om å konsentrere midlene på færre men større prosjekter. Fortsatt prioriteres 
musikkterapi, eldreomsorg, unge musikkutøvere, kompetanseoppbygging gjennom 
læring og opplevelse, byfjellene – fjellene rundt Bergen, internasjonale prosjekter og 
klimautfordringer både lokalt og internasjonalt. 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.

I løpet av første halvår 2015 vil P.G. Rieber og hustru født Martens Legat og G.C. Rieber 
og hustru født Gysins legat til Bergens Vel overdra alle eiendeler, rettigheter og for-
pliktelser i sin helhet til stiftelsen GC Rieber AS Understøttelsesfond som overtakende 
stiftelse. GC Rieber AS Understøttelsesfond vil deretter endre navn til GC Rieber Fondet. 
De øvrige 3 stiftelsene drives videre uforandret. Styret vil i 2015 videreføre arbeidet med 
Fondenes strategi med basis i de enkelte stiftelsenes vedtekter. 

NØKKELTALL

RESULTAT 2014 2013

Ordinære inntekter   kr 21 814 000  kr 17 276 000

Tildelinger   (kr 15 053 000) (kr 12 152 000)

Andre kostnader   (kr 1 413 000) (kr 1 381 000)

Ordinært driftsoverskudd   kr 5 348 000  kr 3 743 000

BALANSE

Urørlig egenkapital   kr 85 840 000  kr 85 840 000

Fri egenkapital   kr 309 872 000  kr 225 826 000

Ikke utbetalte bevilgninger   kr 18 981 000  kr 14 249 000

Sum gjeld og egenkapital   kr 414 693 000  kr 325 915 000

Bergen, 19. mars 2015

Helge S. Dyrnes Chr. Rieber  
Styreleder

Jannike Rieber

Marit Schjøtt Bernt D. Sommersten
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DE STØRSTE ENGASJEMENTER DE SISTE 16 ÅR 

Bryggen/ Verdensarv ....................................................................................  kr 4 299 000

Kirkens Bymisjon, Bergen  ...........................................................................  kr 5 696 000

Universitetet i Bergen – helseprosjekter  ....................................................  kr 6 311 000

Bergen Vitensenter AS, VilVite  ...................................................................  kr 6 421 000

Ung Symfoni  .................................................................................................  kr 6 508 000

Haukeland Universitetssykehus  ..................................................................  kr 6 684 000

Barnas Fysioterapisenter, TURBO  .............................................................  kr 7 000 000

Stiftelsen Helgeseter  .....................................................................................  kr  7 967 000

Byfjellene, fjellene rundt Bergen  .................................................................  kr 7 994 000

G.C. Rieber Klimainstitutt/ Nansensenteret  .............................................  kr 10 153 000

Musikkterapi  .................................................................................................  kr 15 992 000

OVERSIKT OVER TILDELINGER DE SISTE ÅRENE VISER FØLGENDE UTVIKLING 

TOTALT BELØP 2014 2013 2012 2011 2010
GJENNOMSNITT 

2010 – 2014

SOSIALE FORMÅL 6 230 000 41 % 49 % 38 % 54 % 39 % 44 %

KULTURELLE 
FORMÅL

4 188 000 28 % 46 % 14 % 18 % 29 % 27 %

FORSKNING 4 635 000 31 %   5 % 48 % 28 % 32 % 29 %
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As at 31.12.2014 the GC Rieber Funds comprise the fol-
lowing six charitable foundations:
• G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel
• P.G. Rieber og hustru født Martens Legat
• GC Rieber AS Understøttelsesfond
• Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond
• Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond
• Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av 

supplerende terapier

The primary objective of the funds, which are adminis-
tered under the joint name of the GC Rieber Funds, is 
to support and develop projects for the public good in 
the Bergen region. From hundreds of applications for 
a range of causes, the board is currently giving priority 
to a number of larger projects. Some of these projects 
will continue to require funding and support for years to 
come. The funds are focusing especially on: 

– Further developing the Helgeseter centre (an 
anthroposophical residential home and school for 
children with special needs) and building a new 
senior centre in its grounds

– Supporting children with special needs, including 
funding for Barnas Fysioterapisenter

– Care for the elderly, especially at the Centre for 
Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS) and 
the Dignity Centre (Verdighetsenteret)

– Further developing music therapy at the Grieg 
Academy (GAMUT)

– Research by establishing a biobank in the 
department of rheumatology at Haukeland 
University Hospital

– Outdoor pursuits and the provision of outdoor 
activities in recreational areas near the city by 
voluntary organisations 

– The Bergen Philharmonic Youth Orchestra  
– a spin-off from Ung Symfoni 

– The GC Rieber Climate Research Institute, 
specialising in air pollution in the Bergen region 

– Selected international projects aimed at poor and 
vulnerable children, with direct lines of contact with 
the projects

Norway is an expensive country due to high costs and 
an unwieldy bureaucracy. To be able to allocate as much 
funding as possible to projects for the public good, the 
board wishes to restrict administration costs to a max-
imum of 10% of the funding awarded. In order to sim-
plify administration, work is underway to merge the three 
largest funds. They will continue to operate as the GC 
Rieber Fund. The three smallest funds will remain inde-
pendent funds and be managed under the name the GC 
Rieber Funds. 

The ability to deliver concrete outcomes is key to selecting 
projects to fund. Many of the board members are there-
fore actively involved in priority projects.

Directly and indirectly the GC Rieber Funds own 27% of 
the company GC Rieber, and its employees therefore help 
generate profits which, in turn, allow extensive activities 
to be undertaken for the public good.

Over the last 15 years the Funds have contributed almost 
NOK 130 million to various projects of public benefit. 
The distribution was 47% to social projects, 26% to arts 
projects and 27% to research and development. 

Although the board must always maintain the value of the 
Funds’ tangible assets, we are likely to be in a position to 
award between NOK 12 million and 15 million per year.

English summary: 

THE GC RIEBER FUNDS IN 2014
The GC Rieber Funds contribute to social welfare, the arts and research. The Rieber family has 
always acknowledged that the company GC Rieber AS is part of the wider community. This 
led to the establishment of the first GC Rieber Fund in 1929. Several Funds have been set up 
since, the most recent being Paul (Paal) Rieber’s Fond til støtte for utdannelse av supplerende 
terapier in 2012.
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SUMMARY OF GRANTS AWARDED IN THE PAST 5 YEARS

TOTAL 2014 2013 2012 2011 2010
AVERAGE 

2010–2014

SOCIAL PROJECTS 6 230 000 41 % 49 % 38 % 54 % 39 % 44 %

ARTS PROJECTS 4 188 000 28 % 46 % 14 % 18 % 29 % 27 %

RESEARCH 4 635 000 31 %  5 % 48 % 28 % 32 % 29 %

OUR BIGGEST FUNDING COMMITMENTS IN THE PAST 16 YEARS 

Bryggen World Heritage Site, Bergen  ........................................................  kr 4 299 000

Kirkens Bymisjon, Bergen (city mission)  ..................................................  kr 5 696 000

University of Bergen (health projects)  .......................................................  kr 6 311 000

Bergen Vitensenter AS, VilVite (Bergen Science Centre)  .......................  kr 6 421 000

Ung Symfoni (Junior Symphony Orchestra)  ............................................  kr 6 508 000

Haukeland University Hospital  ..................................................................  kr 6 684 000

Children’s Physiotherapy Centre, TURBO  ................................................  kr 7 000 000

Stiftelsen Helgeseter (social therapy)  .........................................................  kr 7 967 000

Byfjellene, the mountains surrounding Bergen  ........................................  kr 7 994 000

G.C. Rieber Climate Reserch Institute / Nansen Centre  .........................  kr 10 153 000

Music therapy  ................................................................................................  kr 15 992 000

The GC Rieber Funds support 
a small number of international 
projects of a long-term nature, 
chiefly for the benefit of poor 
and vulnerable children. The 
key funding criteria are that the 
project helps people to help 
themselves and develop their own 
skills, and that there is a direct 
line of communication with the 
projects. The Funds have donated 
a total of NOK 3,5 million to 
international projects.

Foto: Adina Stiftelsen
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