
Vedtekter for Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat til 
Universitetet i Bergen.

Vedtatt av Det akademiske kollegium i møte 29. november 1999, endret i møte 11. april 2019.

§1. Legatet er opprettet, i samsvar med statutter av februar 1961 for Skibsreder Jacob R. 
Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat til fordel for ekteparets barnehjem for 
tuberkuløse barn, fordi formålet for det opprinnelige legatet var falt bort. 

§ 2. Legatets formål er å fremme utdanning, forskning og formidling ved Universitetet i 
Bergen. 

§ 3. Legatets grunnkapital er ved opprettelsen kr. 6.330.537,41 , hvorav 
kr 2.000.000,- skal være urørlig.

Legatets grunnkapital er pr. 31.12.17 kr. 7.932.836,02, herav er 
kr. 3.602.298,61 bunden kapital.

§ 4. Styret har åtte medlemmer og består av rektor og universitetets dekaner med 
prorektor og prodekanene som varamedlemmer. Rektor er styrets leder.

Stiftelsens Råd har elleve medlemmer, og består av de enkelte medlemmene av styret 
ved Universitetet i Bergen, med personlig varamedlemmer, jf. Universitets og 
høyskolelovens § 9-3(1). Rådet skal årlig ha seg forelagt årsregnskap og en rapport 
om virksomheten.

§ 5. Legatets forretningsfører er universitetsdirektøren ved Universitetet i Bergen.
§ 6. Legatets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås best mulig avkastning og 

betryggende sikkerhet. 

§ 7. Etter at utgifter til administrasjon og lignende er dekket, skal styret hvert år avsette 
minst 10% av avkastningen til grunnkapitalen. Avsetningen skal spesifiseres i legatets 
regnskap.

Hvert femte år legges samlet avsetning til legatets grunnkapital, og meldes som 
kapitalforhøyelse i henhold til stiftelseslovens bestemmelser. Den øvrige avkastningen 
tillegges den frie kapitalen.

Styret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for legatets formål. 
Utdelingene skal skje til forskningsformål og studentstipend ved Universitetet i Bergen.

§ 8. Endringer i disse vedtektene (omdanning) kan bare finne sted etter vedtak i 
fondsstyret og må forelegges Lotteri- og stiftelsestilsynet for godkjenning i samsvar 
med stiftelsesloven.

Bergen, 11. april 2019

Dag Rune Olsen Kjell Bernstrøm
Styreleder forretningsfører

Grunnkapital oppgitt i § 3 er oppdatert pr 31.12.17


