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Orientering om sammenslåing av fond ved Det helsevitenskapelige
fakultet
I 2009 hadde Det helsevitenskapelige fakultet seks ulike fond som ga støtte til
forskningsprosjekter innen helsefaglige fagområder. Hjerte-karforskningsfondet, Det
medisinske forskningsfond, Herborg Hofstad Bergs minnefond, A. J. P. Hagenes legat,
Sigrid og Vidar Fredriksens legat og Kreftforskningsfondet.
Status per 31.12.09
Fond
Hjerte-karforskningsfondet
Det medisinske forskningsfond
Herborg Hofstad Bergs minnefond
A. J. P. Hagenes legat
Sigrid og Vidar Fredriksens legat
Kreftforskningsfondet

Total kapital
92 688
5 681
610 901
217 631
1 662 802
7 502 021

Disponibel avkastning
10 723
0
68 980
15 817
205 126
901 851

Fakultetsstyret ba ved opprettelsen av fondsstyret i 2010, at fondene ved Det
helsevitenskapelige fakultet så langt som mulig burde sammenslås og viste til at
fusjoneringer ville medføre mindre kostnader knyttet til revidering av regnskap og
administrering av fond og legater. Fondsstyret ved Helsefak søkte i samarbeid med
Avdeling for økonomi om sammenslåing, men det gjeldende lovverket gjorde at det ikke
var mulig å få innvilget søknaden.
Etter lovendringen i 2012 sørget Avdeling for økonomi i samarbeid med Fondsstyret
ved Det helsevitenskapelige fakultet om å søke om ny sammenslåing av enkelte fond.
Hjerte-karforskningsfondet og Det medisinske forskningsfond ønsket avviklet og
Kreftforskningsfondet og Arne Hagenes legat ønsket sammenslått iht. hjemmel i
stiftelsesloven. Avdeling for økonomi argumenterte med at avvikling og sammenslåing
ville medføre mindre kostnader knyttet til revidering og administrering av fond og
legater ved UiT. Søknaden ble innvilget. I 2013 ble Hjerte-karforskningsfondet og Det
medisinske forskningsfond avviklet, samt det ble gjennomført en sammenslåing av
Kreftforskningsfondet og Arne Hagenes legat.
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Status per 31.12.13
Fond
Kreftforskningsfondet

Herborg Hofstad minnefond

Sigrid og Vidar Fredriksens legat

Total kapital
1 298 360

Disponibel avkastning
166 499

1 523 094

50 048

562 010

14 995

På oppfordring av universitetsdirektør ref. ePhorte sak 2015/4631 «Notat om
forvaltning av fond og legat ved UiT Norges arktiske universitet» sendte fondsstyret
høsten 2015 søknad om godkjenning av sammenslåing av de tre gjenstående fondene.
Stiftelsestilsynet har fattet vedtak av 19.02.16 om godkjenning av sammenslåing av
stiftelser – Kreftforskningsfondet, Herborg Hofstad Bergs minnefond og Sigrid og Vidar
Fredriksens legat og sammenslåingen er nå formelt registrert både i Enhetsregistret og
Stiftelsesregister. Kreftforskningsfondet (overtakende stiftelse) har fått et nytt navn Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond ved UiT Norges arktiske universitet.
Sammenslåingen får regnskapsmessig virknings-tidspunkt fra 1. januar 2016.
Status per 01.01.2016
Fond
Det helsevitenskapelige
fakultets forskningsfond

Total kapital
3 495 316

Disponibel avkastning
334 083

I tillegg til det sammenslåtte fondet ved Helsefak legger fondsstyret ved Det
helsevitenskapelige fakultet frem anbefalinger om hvordan midlene kan fordeles for
styret i Marianne og Rolf Bjørns fond. Det sistnevnte fondet har eget styre som består av
universitetsdirektør Lasse Lønnum, rektor Anne Husebekk og livsarving av donatoren
Gunhild Bjørn. Tildeling fra fondet skal gå til medisinsk forskning, der hjerte- og
kreftforskning skal særlig tilgodesees.
Status per 31.12.15
Fond
Mariane og Rolf Bjørns fond

Total kapital
1403909

Disponibel avkastning
291 851

Dagens fondsstyret ble oppnevnt av fakultetsstyret i sak FS Helsefak 28-13 og består av
dekan Arnfinn Sundsfjord, prodekan forskning Sameline Grimsgaard, prodekan
forskerutdanning Jan H. Rosenvinge og nestleder i forskningsseksjonen Jannicke Persen.
Fondsstyret oppfyller kravene til faglig kompetanse og likestilling.
Fondsstyret videreføres og vil ha ansvaret for forvaltningen av Det helsevitenskapelige
fakultets forskningsfond.
Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
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Saksbehandler: Åshild Strømmesen
Vedlegg
1
Reviderte vedtekter Helsefaks forskningsfond
2
Søknad om sammenslåing av Kreftforskningsfondet med Sigrid og Vidar Fredriksens legat og Herborg Hofstad Bergs
minnefond
3
Vedtak om sammenslåing av Kreftforskningsfondet, Herborg Hofstad Bergs minnefond og Sigrid og Vidar
Fredriksens legat
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