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GenØk-Senter for biosikkerhet
GenØk ble stiftet i 1998 og er en ideell og uavhengig
forskningsstiftelse lokalisert til forskningsmiljøene
ved UiT Norges arktiske universitet og Siva
Innovasjonssenter Tromsø.
GenØks visjon er trygg bruk av bioteknologi. Med
utgangspunkt i fagfeltet genøkologi driver GenØk
forskning, rådgivning, internasjonal kompetansebygging og undervisning relatert til biosikkerhet ved
bruk av ”moderne bioteknologier”. Dette vil si
genmodifisering, syntetisk biologi og nanobioteknologi. Stiftelsen fokuserer spesielt på miljø- og
helsemessige konsekvenser og bærekraftaspekter
ved anvendelse av disse teknologiene. GenØk driver
også utstrakt informasjonsvirksomhet innen sitt
kompetanseområde.
GenØk har 33 ansatte pr. 31.12.15.
Våre nærmeste samarbeidspartnere er UiT Norges
arktiske universitet (Tromsø), Third World Network
(Malaysia) og North-West University (Sør-Afrika).
I 2007 ble GenØk utnevnt til
kompetansesenter innen biosikkerhet.

nasjonalt

GenØks innvirkning skal være synlig i fagmiljøene og i
det offentlige. GenØk som organisasjon skal besitte
høy faglig kompetanse som kan levere gode
fagfellevurderte forskningsartikler, samt saklige og
balanserte
utredninger
og
rådgivning
til
statsforvaltningen.
I denne rapporten ønsker vi å presentere året som
har gått, regnskap for 2015, samt utvalgte prosjekter
fra våre fagfelt.

Besøk fra University of Fort Hare, Sør-Afrika.

Forskning
GenØk forsker innen tre hovedområder relatert til
utvikling og bruk av nye bioteknologier:
• Human helse og ernæring
• Miljø og naturressurser (biodiversitet, økologi,
landbruk og akvakultur)
• Samfunn, økologi og etikk knyttet til biosikkerhet

Rådgivning
GenØk er involvert i rådgivning og risikovurderinger
for Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet vedrørende nye genmodifiserte
organismer og virusbaserte vaksiner som søkes
godkjent i Norge og Europa.
GenØk utarbeider også faglige innspill og deltar i
nasjonale og internasjonale ekspertgrupper.
På oppdrag eller etter eget initiativ publiserer
GenØk utredninger, rapporter, policy briefs og task
force innspill om aktuelle tema.

Kapasitetsbygging
GenØks kapasitetsbyggingsaktiviteter omfatter:
• Internasjonalt forskningssamarbeid
• Internasjonale biosikkerhetskurs, workshops og
konferanser
• Rådgivning knyttet til risikovurdering
• Utvikling av formell utdannelse i biosikkerhet

Hvordan er vi organisert?
Alle GenØks kjerneaktiviteter innen forskning, rådgivning og kapasitetsbygging foregår i Tromsø og den laboratoriebaserte forskningen blir utført i nye fasiliteter i Siva Innovasjonssenter Tromsø. Laboratoriene er godkjente for
forskning på GMO.
Våre forskningsaktiviteter er fordelt på fire kjerneområder:
• Molekylær- og mikrobiologi
• Virologi og vaksiner
• Økotoksiologi, økologi og økosystem
• Samfunn, økologi og etikk
De siste årene har GenØk sammen med lokale partnere bygget opp to sentre for genøkologiske studier, kalt
“hub’er” som fungerer som regionale sentra for Amerika (med base i Florianopolis, Brasil) og i sørlige Afrika (med
knutepunkt i Potchefstroom, Sør-Afrika). Arbeidet med å etablere et tilsvarende senter i Asia er påbegynt.
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GenØks ansatte per 31.12.2015

Amaranta Herrero
Forsker II

Ane Live G. Utnes
Forsker II

Angelika Hilbeck
Seniorrådgiver

Anne I. Myhr
Direktør

Arinze Okoli
Forsker II

Berit Tømmerås *
Lableder/Forsker III

Cathrine Brynjulfsen
Admin.sekretær

Cathrine Pedersen
Forsker III

Elisabeth Olsen
Labingeniør

Fern Wickson
Prosjektleder/Forsker II

Flor R. Lopez
Stipendiat

Frøydis Gillund
Forsker II

Idun M. Grønsberg
Forsker II

Inger Ottesen
Økonimiansvarlig

Jan Husby
Seniorrådgiver

Kaare M. Nielsen
Seniorrådgiver

Kabelo S. Stenger
FK utvekslingsforsker

Katrine Jaklin
Administrasjonsleder

Lilian van Hove
Forsker III

Lise Nordgård *

Magnus S. Bjørsvik
Forsker III

Malachy I. Okeke

Rådgivningsleder/Forsker II

Marit Kjærvik
FK utvekslingsforsker

Morten Tryland
Seniorrådgiver

Nina Mjølsnes
FK utvekslingsforsker

Odd-Gunnar Wikmark
Prosjektleder/Forsker II

Rosa A. Binimelis A.
Forsker II

Sarah Agapito
Forsker II

Thomas Bøhn

Yehia Eltemsah
Forsker II

Ørjan Olsvik
Seniorrådgiver

Prosjektleder/Forsker I

Prosjektleder/Forsker II

Tamryn van der Merwe

FK utvekslingsforsker

Terje Traavik
Konsulent

* i permisjon
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Forskning
GenØk har organisert forskningen sin i fire forskningsgrupper innen følgende fagfelt:
• Molekylær- og mikrobiologi
• Virologi og vaksiner
• Økotoksiologi, økologi og økosystem
• Samfunn, økologi og etikk

GenØks grunnverdier er godt forankret i føre var-prinsippet som bidrar til en trygg bruk av bioteknologi, og hele vår
virksomhet er knyttet tett opp til denne visjonen. Vår rådgivningstjeneste jobber kontinuerlig med å identifisere og
påpeke kunnskapshull som vi tar sikte på å følge opp gjennom vår forskning. Eksempler på slike kunnskapshull er
proteinuttrykk i genmodifiserte planter i forskjellige miljø, mulige miljøpåvirkninger av aktuelle GMO for norske
forhold (f.eks. genmodifisert potet og raps) samt forekomst av antibiotikaresistensgener i miljøet. Vi har, som et
nasjonalt kompetansesenter for biosikkerhet, et spesielt ansvar for å undersøke uønskede effekter på helse, miljø
og samfunn i miljø der man velger å bruke GMO. Hovedfokus for GenØk sin biosikkerhetsforskning er forankret i vår
strategi, som er å:
• utvikle og bruke metoder og modellsystem for å kunne avdekke og analysere uønskede effekter av GMO
• overvåke og kontrollere miljø og samfunn for uønskede effekter av GMO
• drive framtidstenkning om nye bioteknologier, metoder og produkter

Etiske utfordringer
Noen av de etiske problemstillingene ved
biosikkerhetsforskning som er viktig å belyse
inkluderer problemstillinger relatert til
bærekraft og sosio-økonomisk ansvarlighet,
samt åpenhet rundt forskningsprosesser og i
vitenskapelig publisering, samt hvordan
forstå
sikkerhetsaspekter
knyttet
til
forskningen.
Når det gjelder biosikkerhetsforskning
knyttet til moderne bioteknologier kan man
stille konkrete og etiske spørsmål angående:
a) manglende åpenhet rundt forskning, og
lite tilgjengelighet av materiale for
uavhengig testing,
b) kvalitetsvurdering
av
vitenskapelige
publikasjoner og risikovurderingen som
skal legges til grunnlag for politiske
beslutninger,
c) hvordan verdier spiller en viktig rolle i
risikovurderinger
og
biosikkerhetsforskning,
Forskningsdagene, utstilling på biblioteket i Tromsø.

d) ansvarlig og robust teknologiutvikling, og
e) usikkerhetsanalyser.
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Prosjekt:

Bevaring av maisplantens genetiske diversitet i Mexico
Det finnes to hovedmetoder for å bevare den
genetiske diversiteten av nytteplanter. En av disse er
å la bønder fortsette å dyrke på tradisjonelt vis, for
eksempel ved å dyrke mange ulike varianter av
planten, krysse varianter for å lage nye typer og at
bønder bytter frø seg imellom. Den andre metoden er
å sende frø fra ulike planter til lokale og
internasjonale frøbanker, der de kan lagres til det er
behov for dem.
Dette prosjektet studerer disse to metodene når det
gjelder dyrking av mais. Prosjektet ser på muligheter
og utfordringer knyttet til in situ bevaring i Mexico
(maisens opprinnelsesland) og arbeider sammen med
bønder fra urbefolkningen med bevaring av deres
lokale maisvarianter. Prosjektet vil etterpå
sammenligne denne tilnærmingsmetoden med det
globale frøhvelvet på Svalbard som brukes av land
verden over som en bankboks for frø.
I Mexico har prosjektet etablert et samarbeid med to
folkegrupper i Oaxaca-provinsen, Santiago Apostol og
Nuevo Santiago Tutla. Vi har valgt å jobbe sammen
med disse to gruppene fordi de representerer en del
av diversiteten i urbefolkningsgrupper som vi finner i
de lokalsamfunnene som dyrker mais.

Foto: Sarah Agapito
I den innledende fasen av feltarbeidet har vi jobbet
transdisiplinært for å forstå hva disse samfunnene ser
på som trusler knyttet til bevaring av maisvarianter,
hvordan maisdyrking har endret seg over tid, og hva
som kan være potensielle strategier for å styrke
konserveringen av ulike maisvarianter. Vi har også
etablert kontakt med regionale og nasjonale
frøbanker i Mexico, og skal følge dem videre med
formelle intervjuer i 2016.
På Svalbard har vi jobbet med å tilegne oss kunnskap
om hvordan frøhvelvet fungerer og dets relasjon til in
situ-konservering av mais i jordbrukssamfunn i
Mexico. Dette har vært gjort gjennom feltarbeid på
Svalbard og intervjuer med nøkkelpersoner i driften.

Prosjekt: Conserving the Biodiversity of Maize in
Mexico: Understanding a complex problem and
developing participatory solutions
Prosjektgruppe: Flor Rivera (doktorgradsstipendiat),
Sarah Agapito (forsker), Fern Wickson
(prosjektleder)
Finansiering: Norges forskningsråd
http://genok.no/the-biodiverseed-project/
Som en del av prosjektet beskriver deltagere
maisens betydning gjennom kunst og håndverk.
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Prosjekt:

Utvikling av nye bioflokkulanter i Sør-Afrika
Flokkulanter er et bindemiddel som skiller ut avfallsstoffer
fra
vannet.
Flokkulanter er mye brukt i
behandling av spillvann og
andre industrielle utslipp. De
er også anvendt til utvinning
av suspenderte stoffer fra
oppløsninger.
I motsetning til uorganiske
flokkuleringsmidler, som ikke
er biologisk nedbrytbare og
som har blitt knyttet til en
rekke humane helseproblemer
som nevrotoksisitet, kreft og
demens, er bioflokkulanter
ikke giftige, de er biologisk
nedbrytbare og dermed miljøvennlige. De er derfor
foretrukket fremfor syntetiske flokkulanter i
behandling av vann og spillvann.
Den lave flokkuleringseffektiviteten og høye
produksjonskostnadene knyttet til tilgjengelige
bioflokkulanter har ført til et kontinuerlig søk for å
finne kostnadseffektive bioflokkulanter med høy
effektivitet. Dette prosjektet fokuserer på de unike og
varierte marine miljøene i Eastern Cape-provinsen i
Sør-Afrika som en mulig kilde til nye bioflokkulanter.
Andre
bioflokkulantprodusenter
som
skal
karakteriseres har også blitt isolert fra kystlinjen ved
Kids Beach (marint miljø) og Tyume River (ferskvann).

Kart fra United Nations Geospatial Information Section

En ny målsetning for prosjektet er å studere
forekomsten av kjemisk forurensning fra jordbruket,
slik som glyfosat og aminomethylphosphonic acids
(AMPA), i disse miljøene for å se i hvilken grad dette
påvirker biofolkkulantproduksjonen.
Vi tar også sikte på å undersøke bruken av
bioflokkulanter som en metode for å rense vann som
er forurenset av disse kjemikaliene. I tillegg arbeides
det med å identifisere gener og proteiner som er
involvert i bakteriell bioflokkulantproduksjon.

Prosjekt: Development of efficient
bioflocculants by exploring the microbial
diversity of South African Eastern Cape
Province for Novel Bioflocculants
Prosjektgruppe: Dr. Arinze Okoli (forsker,
GenØk), Professor Okoh (Fort Hare), Professor
Mabinya (Fort Hare) og Dr. Nwodo (Fort Hare).
Finansiering: Norges forskningsråd (SANCOOP)
Arinze Okoli Foto: Krisdev.com
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Prosjekt

Antibiotikaresistensgener i GMO – finnes de i miljø i Tromsø?
Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i 2012 fast at
antibiotikaresistens hos bakterier er en av de tre
største helsetruslene verden står overfor. Generelt
eksisterer det lite kunnskap om tilstedeværelse og
omfang av resistens i ulike miljø i Norge (jord,
ferskvann, sjø og sedimenter). Videre er det liten
kunnskap om i hvilken grad antibiotikaresistensgener
brukt i framstillingen av genmodifiserte planter (ARMgener) vil kunne påvirke antibiotikaresistenssituasjonen.
NptII-genet koder for en aminoglykoside transferase
som gir resistens mot antibiotikum som kanamycin,
neomycin, paromycin, butirosin, gentamycin B og
genticin. Genet brukes i dag som en seleksjonsmarkør i
framstillingen av GMO. EUs eget helse- og
miljørisikovurderingsorgan EFSA har i en rapport
konkludert med at nptII kan brukes uten restriksjoner.
Konklusjonen er bl.a. basert på at det allerede er høy
forekomst av nptII /kanamycinresistens i bakteriepopulasjoner. NptIII er et annet resistensgen som gir
resistens mot kanamycin, men som er mer klinisk
relevant siden det i tillegg gir resistens mot amikacin
som er vikig i humanmedisin.
For å kunne evaluere hvilken potensiell betydning
utslipp av GMO som inneholder nptII som markørgen
vil ha, er det viktig å studere forekomsten av nptII i
jord med ulik grad av eksponering for antibiotika, eks.
beiteområder for husdyr, skog, etc. i tillegg til
viltlevende pattedyr, fugler og vann. Det er veldig få
studier tilgjengelig som sier noe om forekomsten av
nptII i miljø i Europa men de fleste tilgjengelige
fagfellevurderte studiene viser til lav forekomst av
nptII-genet hos bakterier i ikke-kliniske miljøer.

I september 2014 startet GenØk opp en pilotstudie
hvor hensikten var å etablere metoder for å kunne
studere forekomsten av nptII i jord og feces, hos
aerobe-kultiveringsbare bakterier, og i jord-DNA. Jord
er et komplekst og mangfoldig miljø for bakterier og
har alle kvaliteter for å kunne være et potensielt
reservoar for resistensgener, og et potensielt miljø for
horisontal genoverføring mellom ulike bakterier.
Videre har vi i 2015 samlet inn og startet og
screeningen av nptII og nptIII forekomst i prøver fra
tre ulike jordområder og husdyrgjødsel (i samarbeid
med NIBIO i Tromsø):
(1) Jord hvor det i dag er bruk av husdyrgjødsel
(2) Jord hvor det tidligere har vært bruk av
husdyrgjødsel (ca 7 år siden)
(3) Jord hvor der ikke har vært noen bruk av
husdyrgjødsel
Jord og husdyrgjødsel/fecesprøver fra 4 grisegårder i
Tromsø omegn.
(1) Grisegård med avlspurker
(2) Grisegård med økologisk drift og avlspurker
(3) og (4) Grisegårder uten egne avlspurker
Fecesprøver fra ville dyr (reinsdyr) (i samarbeid med
Morten Tryland)
Resultatene vil bli publisert i en artikkel i 2016. Videre
oppfølging av dette studiet vil være å undersøke flere
relevante miljø med tanke på forekomst av nptII /nptIII
og samtidig studere konsentrasjon av ulike antibiotika i
de samme miljøene.

Prosjekt: Antibiotikaresistensgener i GMO – finnes de
i miljø i Tromsø?
Samarbeidspartnere: Kaare Magne Nielsen, HIOA,
GenØk; NIBIO, Tromsø; Markus Woegerbauer,
Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES),
Vienna; Morten Tryland (UiT, GenØk)

Foto: Ane Utnes

Fagressurser: Andreas Steffensen, Søren OverballePetersen, Elisabeth Olsen, Ane Live Gunnes Utnes,
Cathrine Pedersen, Magnus Støback Bjørsvik, Tamryn
van der Merwe og Lise Nordgård
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Rådgivning
GenØk leverer forskningsbasert rådgivning innen vårt
kompetanseområde på miljø-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av genteknologi.
Rådgivningen på GenØk består i:
• Risikovurderinger av genmodifiserte organismer og
GM-legemidler på oppdrag fra Miljødirektoratet
• Personlig oppnevning til komiteer, råd og utvalg
• Rapporter/utredninger på oppdrag
direktoratet eller andre instanser

av

Miljø-

Offentlig forvaltning
GenØks rådgivning til offentlig forvaltning i Norge er
finansiert igjennom en basisbevilgning over
statsbudsjettet og styres gjennom kontakt med
Miljødirektoratet, samt årlige planer og rapporter til
Klima- og miljødepartementet.
GenØk leverer risikovurderinger vedrørende bruk og
utsetting av GMO. Dette inkluderer GM planter, GM
mikroorganismer og GM legemidler. I 2015 har GenØk
levert innspill til direktoratet på 8 offentlige høringer
vedrørende GM planter. Høringssvarene ligger på
GenØk sin webside.
GenØk har også bidratt til miljørisikovurdering av to
markedsføringssøknader av GM-legemidler innmeldt
via European Medicine Agency (EMA), og vært
korapportør på en søknad.
Komitéer og møtedeltagelse
GenØk har i løpet av 2015 deltatt i nasjonale og
internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. I 2015 har
GenØk vært representert i Bioteknologirådet, Norges
forskningsråds BIOTEK 2021 og ELSA programstyre,
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, ELSA: Norway
nettverket, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet
(VKM) og the Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem sevices
(IPBES).

Odd-Gunnar Wikmark deltok i debatt i Brussel
arrangert av medlemmer i Europaparlamentet.

GenØk-rapporter
Ved siden av direkte rådgiving knyttet til
markedsføringssøknader, leverer GenØk også
utredninger og rapporter på oppdrag eller på eget
initiativ. Følgende rapporter ble publisert i 2015:
• Environmental Risks of Fungus Resistant Oilseed
Rape
• Current status of emerging technologies for plant
breeding: Biosafety and knowledge gaps of site
directed nucleases and oligonucleotide-directed
mutagenesis
• Uncertainty and Knowledge Gaps related to
Environmental Risk Assessment of GMOs
• Examining the Social And Ethical Issues Raised by
Possible Cultivation of Genetically Modified
Potato With Late Blight Resistance in Norway

I tillegg er GenØk representert i komitéen: Ad Hoc
Technical Expert Group on Socio Economic
Consideration og Roster of experts on biosafety under
Cartagenaprotokollen, samt onlineforum innen
syntetisk biologi, sosio-økonomi og risikovurderinger.
I juni holdt GenØk et seminar om markedsbehov og
forbrukeraksept ved GM fôr på Gardermoen.
Hensikten med seminaret var å få belyst ulike spørsmål
knyttet til fôrråvarer, og med et spesielt fokus på nye
råvarer, slik som genmodifisert fôr.

GenØk-seminar: Bjarne Rask Thomsen, Denofa
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Rapport:
Current status of emerging technologies for
plant breeding: Biosafety and knowledge gaps
of site directed nucleases and oligonucleotidedirected mutagenesis

Prosjektgruppe:
Sarah Agapito og Odd-Gunnar Wikmark

Tema
Nye planteforedlingsteknikker gir muligheter for
fremstilling av produkter som utfordrer vårt
eksisterende regelverk og forvaltningspraksisen av det
vi tradisjonelt har sett på som genmodifiserte
organismer (GMO).
Internasjonale avtaler, som for eksempel Cartagenaprotokollen om biosikkerhet, opererer med definisjoner
av GMO som kanskje ikke er dekkende for de
produktene som er utviklet ved bruk av de nye
teknikkene. Hva er dagens kunnskapsnivå om
virkemåten og hvilke felt bør det forskes mer på for å
forbedre risikovurderingene av produkter laget ved
hjelp av nye moderne bioteknologiske teknikker?
Sammendrag
Rapporten kan lastes ned her:
http://genok.no/radgiving/rapporter/

Denne rapporten søker ikke å gi direkte svar på
forvaltningsspørsmål, men heller gi en oversikt over
eksisterende kunnskap om to nye planteforedlingsteknikker; “site directed nucleases” (SDN) og
“oligonucleotid directed mutagenesis” (ODM). Den
underliggende mekanismen bak begge disse
teknikkene er at plantenes naturlige reparasjonssystemer benyttes for å lage forandringer i genene.
Vår begrensede kunnskap om den fulle funksjonen til
disse systemene, hvilke faktorer som er involvert og
potensielle utilsiktede effekter representerer i dag
den største utfordringen for en god risikovurdering av
disse teknikkene.
Denne rapporten sammenfatter kunnskap fra
fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner om
hvilke mekanismer og naturlige funksjoner som
benyttes av SDN- og ODM-teknikker i et forsøk på å
forstå mulig risiko, som for eksempel utilsiktede
endringer i plantegenomet. Til slutt i rapporten
skisseres noen forslag til tiltak.

Foto: kasto/dollarphotoclub.com
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Rapport:

Uncertainty and Knowledge Gaps
related to Environmental Risk
Assessment of GMOs
Uncertainty and Knowledge Gaps related to
Environmental Risk Assessment of GMOs

Prosjektleder: Lise Nordgård
Prosjektgruppe:
Lise Nordgård, Idun Merete Grønsberg, Frøydis Gillund,
Thomas Bøhn, Malachy Okeke, Arinze Okoli, OddGunnar Wikmark, Hermoine Venter, Marianne Iversen
og Anne I. Myhr.

Tema
I denne rapporten diskuteres usikkerhet, kunnskapshull
og forskningsbehov knyttet til potensiell innføring og
anvendelse av genmodifiserte organismer. Den dekker
følgende emner:
GM-planter, markørgener for
antibiotikaresistens, GM-vaksiner, genterapi
og
medisinske produkter som inneholder GMO, GMmikroorganismer, GM-trær og GM-laks.

Biosafety Report 2015/03

Sammendrag
En genmodifisert organisme (GMO) er laget ved å
sette inn et gen (eller flere gener) som koder for en
ønsket egenskap i en organisme (av samme art eller
en annen art).
Miljørisikoen forbundet med en slik endring av
genomet vurderes på grunnlag av eksisterende
vitenskapelig kunnskap og analyse av tilgjengelig
litteratur. Rapporten identifiserer mange tilfeller av
vitenskapelig usikkerhet og potensielle uønskede
effekter knyttet til GMOer og deres effekter på
økosystemer, dyr og menneskers helse.

Foto: PointImages/dollarphotoclub.com

Rapporten ser spesielt på GMOer som er relevante i
en norsk kontekst. Rapporten påpeker noen av
dagens utfordringer, men skisserer også behov for
fremtiden, ettersom nye GMOer blir stadig mer
komplekse.

Rapporten kan lastes ned her:
http://genok.no/radgiving/rapporter/
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Kapasitetsbygging
Cartagenaprotokollen
om
biosikkerhet
under
Konvensjonen om biologisk mangfold har som formål
å bidra til sikrere overføring, håndtering og bruk av
genmodifiserte organismer. Norge er et av de 170
landene som har ratifisert protokollen.
Det
overordnede
målet
med
GenØks
kapasitetsbygging er sikker bruk av moderne
bioteknologi relatert til målsetningen om en
bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold og
naturressurser. Dette inkluderer følgende delmål:
• Å bidra med nødvendig vitenskapelig og
samfunnsvitenskapelig institusjonell kapasitet og
kunnskap om risiko. Dette vil støtte regjeringer og
myndigheter og gjøre dem i stand til å bygge opp
sitt eget system av reguleringer.
• Å styrke utviklingslands evne til å utføre
risikovurderinger og –evalueringer.
• Å bidra til utvikling av sterke akademiske
forsknings- og undervisningsmiljøer innenfor en
institusjon som kan fungere som et knutepunkt for
andre institusjoner i landet eller regionen.

Forskningssamarbeid på instituttnivå
Forskningssamarbeidet på instituttnivå har som
formål å bidra til oppbygging av internasjonale
“hub’er” som skal fungere som knutepunkter for
nettverk av forskningsinstitutter i genøkologi og
biosikkerhet. I 2015 har vi hatt aktivt
forskningssamarbeid med North West University i SørAfrika og Federal University of Santa Catarina i Brasil. I
tillegg har vi et nært samarbeid med Third World
Network på tvers av prosjektene.
Kurs og rådgivning
I 2015 arrangerte GenØk et internasjonalt kurs i
biosikkerhet knyttet til syntetisk biologi ved NorthWest University i Potchefstroom, Sør-Afrika. Kurset
ble organisert i samarbeid med NWU og NIBIO, og var
finansiert av Utenriksdepartementet. Et tilsvarende
kurs arrangeres ved Bogor Agricultural University i
Indonesia våren 2016. Hovedtemaene sammenfattes
deretter i en rapport.
Evaluering
GenØks kapasitetsbyggingsprogram i perioden 20082014 ble i 2015 evaluert av KPMG på oppdrag fra
Norad. Rapporten er tilgjengelig på www.genok.no.

Utgående og innkommende Fredskorps-deltagere. Uganda, oktober 2015.
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Nye doktorgrader
Dr. Marek Cuhra
Marek Cuhra (GenØk) forsvarte 9. juni avhandlingen “Ecotoxicological assessment of Roundup-ready soybean
agriculture investigated in a D. magna model” ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.
Kort sammendrag av avhandlingen: Marek Cuhra har studert hvordan soyabønner kan påvirkes av spraying med
plantevernmiddelet glyfosat. Gjennom økotoksikologisk testing på vannloppen Daphnia Magna har det blitt utviklet
en modell som viser hvordan akvatiske virvelløse dyr påvirkes av glyfosat fra landbruket. I de påfølgende forsøkene
har ulike typer soyabønner vært brukt som fôr i Daphnia magna-modellen. Denne forskningen er relevant for å
kunne vurdere potensielle effekter på konsumenter av akvakulturprodukter, samt potensielle økologiske effekter av
restprodukter etter innhøsting.

Bilde: f.v Marek Cuhra,
Loennechen, Brian Wynne,
Krogdahl og Einar Jensen

Thrina
Åshild

Dr. Monica Andreassen
Monica Andreassen (GenØk/Norges folkehelseinstitutt) forsvarte 19. mars avhandlingen “Immune properties of
cry1Ab transgenic maize studied in mouse models of airway and food allergy” ved UiT Norges arktiske universitet i
Tromsø.
Kort sammendrag av avhandlingen:
Målsetningen med prosjektet var å få mer
kunnskap om risiko for allergier relatert til dyrking
og bruk av genmodifisert mais til mat og fôr. Ved
hjelp av dyreforsøk har vi undersøkt om det
tilførte (transgene) proteinet Cry1Ab i MON810
mais kan utløse eller forsterke allergier. I
forsøkene har mus blitt eksponert for det aktuelle
proteinet, samt for plantemateriale fra MON810
og umodifisert mais, både via luftveiene og
fordøyelsessystemet. I serum fra luftveiseksponerte mus fant vi antistoffer mot proteinet,
også antistoffet IgE, som er assosiert med allergi.
Dette gjaldt kun for de musene som fikk rent
protein, og ikke de som ble eksponert for
plantematerialet (som hadde lavere konsentrasjon
av Cry1Ab proteinet). Vi fant ikke at proteinet
kunne forsterke allergi mot andre allergener.

F.v. Dag-Hugo Coucheron, Sissel Rogne, Michelle
Epstein, Terje Larsen og Monica Andreassen.
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Styrets beretning
GenØk – Senter for biosikkerhet ble stiftet i 1998 og
er en ideell forskningsstiftelse lokalisert til
forskningsmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet
og Siva innovasjonssenter i Tromsø. Med
utgangspunkt i fagfeltet genøkologi driver GenØk
forskning, rådgivning, internasjonal kompetansebygging og undervisning relatert til biosikkerhet ved
bruk av moderne bioteknologier, det vil si
genmodifisering, syntetisk biologi og nanobioteknologi. Stiftelsen fokuserer spesielt på miljø- og
helsemessige konsekvenser samt bidrag til bærekraft
ved anvendelse av slike teknologier.
GenØk har status
biosikkerhet.

som

nasjonalt

senter

for

Styret og ledelse
Styrets sammensetning per 31.12.2015:
Svein Ludvigsen, tidl. Fylkesmann i Troms (styreleder)
Geir Sverre Braut, Forsker, Universitetet i Stavanger
Pål Vegar Storeheier, Forskningsdirektør, UiT Norges
arktiske universitet
Guri
Tveito, Seniorrådgiver,
matdepartementet

Landbruks-

og

Petter Arnesen, Breeding Director, Marine Harvest
Idun Grønsberg (ansattvalgt styremedlem), Forsker,
GenØk

GenØks ledelse:
Anne Ingeborg Myhr, Direktør
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2015. Det ble
utbetalt samlet honorar pålydende kr. 90.000 til
styrets medlemmer. Det ble utbetalt kr. 24.000 i lønn
og styrehonorar til styreleder. Samlet lønn til direktør
i 2015 har vært kr. 856.527.

Virksomhet
Alle aktiviteter ved GenØk er forskningsbaserte og
den vitenskapelige tilnærmingen til kunnskapsgrunnlaget er både biologisk og samfunnsfaglig.
GenØk utfører sine laboratoriebaserte modeller,
forsøk og analyser i nye lokaler i Siva
innovasjonssenter i Tromsø.

GenØks strategi ble vedtatt av styret i oktober 2014.
GenØk sin visjon er trygg bruk av bioteknologi. I 2015
har det blitt lagt fokus på å styrke og fokusere
forskningen på GMO slik at den inkluderer
forvaltningsrettet forskning. GenØks innvirkning skal
være synlig i fagmiljøer samt i det offentlige, og være
basert på at GenØk som en organisasjon har høy faglig
kompetanse som kan levere saklige og balanserte
utredninger og rådgivning til statsforvaltningen.
Som en del av strategiarbeidet arrangerte GenØk den
5. juni et seminar om GM fôr hvor tema som
markedsbehov og forbrukerskapet ble tatt opp.
Viktige
aktører
fra
forskningsinstitusjoner,
fôrprodusenter og forvaltning var invitert og holdt
foredrag.
Forskere på GenØk har i løpet av 2015 publisert 16
artikler og 8 bokkapitler med fagfellevurdering i blant
annet Frontiers in Microbiology, Science and
Engineering Ethics, Journal of Toxicology and
Environmental Health, Environmental Sciences
Europe, Sustainability og The ISME Journal. I tillegg
har det blitt publisert 10 kronikker/debattinnlegg.
Ansatte ved GenØk har levert inviterte foredrag til
nasjonale og internasjonale faglige konferanser og
blitt intervjuet av nasjonal media. GenØks forskere
har også framført gjesteforelesninger ved flere norske
og utenlandske universiteter og forskningsinstitusjoner.
I samarbeid med Norges forskningsråd og UiT Norges
arktiske universitet arrangerte GenØk 24. november
et seminar om ansvarlig innovasjon relatert til
bioteknologi.
GenØk har også levert 8 høringsuttalelser til
Miljødirektoratet
relatert
til
søknader
om
markedsføring av GMO-produkter både i Norge og
knyttet til European Food Safety Authority (EFSA). I
tillegg har GenØk bidratt i en miljørisiko-evaluering av
GM legemidler og vært ko-rapportør på en søknad,
som søkes markedsført i EU og Norge til European
Medicines Agency via Miljødirektoratet. Et innspill har
blitt skrevet om fornyelse av GMO godkjenning, et
innspill til EØS–forhandlingene om EU-forordning
1829/2003 om genmodifisert mat og fôr, samt et
innspill til regjeringens masterplan om marin
forskning.
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4 rapporter har blitt skrevet og ferdigstilt. Spesielt
rapporten nye teknologier for planteavl har tiltrukket
seg mye oppmerksomhet.
Kapasitetsbygging
GenØks aktiviteter anses av de ansvarlige
myndigheter som en viktig del av Norges oppfølging
av Cartagenaprotokollen for biosikkerhet, og GenØk
har i den forbindelse hatt en ettårig avtale med
Utenriksdepartementet
GenØks samarbeid med Norad har bestått av tre
hovedelementer;
en
undervisningspakke,
en
støttefunksjon knyttet til risikovurderinger og et
forskningssamarbeid på instituttnivå. Norad har
høsten 2015 evaluert programmet. Evalueringen er
meget god og gir konstruktive råd med hensyn på
utforming og implementering av nye kapasitetsbyggingsprosjekter.
I september 2015 arrangerte GenØk et regionalt kurs i
biosikkerhet i Sør-Afrika. Kurset gikk over 5 dager og
ga en grunnleggende innføring i aspekter knyttet til
syntetisk biologi. Deltagerne på dette kurset var
forvaltere, forskere, jurister, samt representanter fra
interesseorganisasjoner og industri i Sør-Afrika og
naboland.
For å styrke samarbeidet med Sør-Afrika og Brasil har
vi en utveksling av personer gjennom Fredskorpset
Norge med North-West University (NWU) i Sør-Afrika
og University of Santa Catarina i Brasil. I 2015 var det
frem til september totalt 12 personer på utveksling.
Fra og med oktober startet vi opp en ny
utvekslingsperiode hvor det er 4 på utveksling og nå
kun med NWU.
GenØk har også en formell avtale om samarbeid innen
forskning og undervisning med UiT-Norges arktiske
universitet, Nord universitet, University of Santa
Catarina (Brasil), International Reference Centre
“Chantal Biya” for AIDS Research (CIRCB) (Cameroon),
Bogor Agricultural University i Indonesia, og Uruguay
University of the Republic.
Representasjon
GenØks fagpersoner har blitt invitert til å forelese og
informere på ulike møter og kurs i inn- og utland.
GenØk-ansatte har også fungert som rådgivere for
bl.a. Miljødirektoratet.

GenØks forskere er representert i blant annet:
− Bioteknologirådet
− Norges forskningsråds BIOTEK 2021 og ELSA
−
−
−

programstyre
ELSA: Norway nettverket
Preimplantasjonsdiagnostikknemda
Intergovernmental Science-Policy Platform
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

on

I tillegg er GenØk representert i følgende komitéer
under Cartagenaprotokollen:
− Ad Hoc Technical Expert Group on Socio Economic
Consideration
− Roster of experts on biosafety under the Cartagena
Protocol on Biosafety
Arbeidsmiljø og ytre miljø
Instituttet hadde i 2015 27,4 årsverk fordelt på
gjennomsnittlig 30 ansatte. Antall forskerårsverk var
23,8. GenØks ansatte er tverrfaglig rekruttert i tråd med
fagfeltet genøkologi. Staben består i dag i hovedsak av
molekylærbiologer, økologer og samfunnsvitere.
Andelen kvinner var i 2015 70%.
GenØk har gode rutiner i sin laboratoriepraksis og
vektlegger HMS og generell sikkerhet. GenØks
laboratorium er godkjent for innesluttet bruk av
genmodifiserte mikroorganismer i laboratorieskala og
for dyrkning av GM planter. Virksomhetens pågående
aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. Det er
innrapportert to alvorlige avvik i 2015. Det registrerte
sykefraværet er 2,4 %. GenØk hadde i 2015 en avtale
om Inkluderende Arbeidsliv og en samarbeidsavtale
med bedriftshelsetjenesten Hemis.
Økonomi og regnskap
Driftsinntekter for 2015 var kr. 24,4 mill.
Driftsinntektene har bestått av bevilgninger fra Klimaog
miljødepartementet,
Utenriksdepartementet,
Fredskorpset, samt konkurransebaserte midler fra
Norges forskningsråd, og EU. Det ordinære
driftsresultatet i 2015 ble kr 235 000. Til sammen blir
årets resultat etter finansinntekter kr. 445 000.
Den 01.01.2015 gikk GenØk over fra ytelsesbasert til
innskuddsbasert pensjonsavtale for de ansatte.
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Forutsetning for fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av
fortsatt drift. Resultatet for 2015 viser et totalt
overskudd på kr 445 000.
Det er for år 2016 gitt tilsagn om kr. 11,9 mill.
gjennom post 72, kapittel 1410 Miljøvernforsking og
miljøovervåking i Statsbudsjettet. I tillegg er det
foreløpig gitt tilsagn på til sammen ca. kr. 12,1 mill.
fra Norges forskningsråd, EU, Fredskorpset, og
Utenriksdepartementet. GenØk har søknader om
ytterligere bevilgninger til faglige oppgaver til
behandling hos oppdragsgivere. Styret mener det er
forutsetning for fortsatt drift.
Fremtidsutsikter
I Statsbudsjettet 2015 fikk GenØk tildelt en
bevilgning på til sammen kr. 11,9 mill. gjennom post
72, Kap. 1410 Miljøvernforsking og miljøovervåking.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 ble
følgende formulering nedfelt av Energi og
miljøkomiteen på stortinget: ”Løyvinga skal sikre
utviklinga av GenØk – Senter for biotryggleik som eit
kompetansesenter på genteknologi. GenØk skal drive
forsking, informasjon og rådgiving om helse og
miljøkonsekvensar ved bruk av genteknologi og
genmodifisering, for å sikre trygg bruk av
genteknologi”. Den årlige bevilgningen til GenØksenter for biosikkerhet er uendret i 2016.
Styret understreker samfunnsansvaret GenØk har
påtatt seg, og betydningen av fortsatt dialog med det
politiske miljøet og embetsverket for å styrke GenØk
som kompetansesenter innen biosikkerhet.
Styret benytter anledningen til å takke de ansatte for
innsatsen i året 2015.

Tromsø 31.12.15/04.03.16
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GenØk - Senter for biosikkerhet
Resultatregnskap
Note

2015

2014

Driftsinntekter
Bevilgning
Annen driftsinntekt
Overføring til neste år
Sum driftsinntekter

2
2
2

28 363 931
901 353
4 882 798
24 382 486

30 762 601
835 708
6 934 450
24 663 859

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

9
3, 7
5
3

1 789 995
15 070 600
295 728
6 991 530
24 147 853

3 266 440
15 542 265
295 746
6 583 944
25 688 395

Driftsresultat

234 633

-1 024 536

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt

210 005

279 133

Ordinært resultat før skattekostnad

444 638

-745 403

Årsresultat

444 638

-745 403

444 638

-745 403

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

6

GenØk - Senter for biosikkerhet
Balanse pr. 31. desember
Note

2015

2014

1 098 588
1 098 588

1 394 315
1 394 315

1 098 588

1 394 315

3

392 000
1 520 268
1 912 268

36 796
904 273
941 069

4

12 453 554

17 197 487

Sum omløpsmidler

14 365 822

18 138 556

Sum eiendeler

15 464 410

19 532 871

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

5

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

GenØk - Senter for biosikkerhet
Balanse pr. 31. desember
Note

2015

2014

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

6

500 000
500 000

500 000
500 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

6

7 035 410
7 035 410

6 590 772
6 590 772

7 535 410

7 090 772

0
0

1 514 927
1 514 927

22 754
901 933
7 004 313
7 929 000

1 264 643
864 055
8 798 474
10 927 172

7 929 000

12 442 099

15 464 410

19 532 871

Sum egenkapital
Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7

4
8

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

31. desember 2015
Tromsø, 4. mars 2016

Svein Harald Ludvigsen
Styreleder

Geir Sverre Braut
Styremedlem

Frøydis Gillund
Styremedlem

Åse Guri Tveito
Styremedlem

Pål Vegar Storeheier
Styremedlem

Marja Ruohonen - Lehto
Styremedlem

Petter Arnesen
Styremedlem

Ørjan Olsvik
Styremedlem

Anne Ingeborg Myhr
Direktør

GenØk - Senter for biosikkerhet
Noter til regnskapet for 2015
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt
ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel
knyttet til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter
løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn.
Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn,
pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige
forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i
netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner
fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes
endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
Skatter
GenØK- Senter for biosikkerhet er ikke skattepliktig

GenØk - Senter for biosikkerhet
Noter til regnskapet for 2015
Note 2 - Annen driftsinntekt

Sum bevilgning består av:
Andre bevilgninger (Salmat,Fr.Nansens institutt og EU)
Tilskudd Klima - og miljødepartementet
Bevilgninger Norges forskningsråd
Bevilgninger NORAD
Bevilgninger Fredskorpset
Bevilgninger Miljødirektoratet
Utenriksdepartementet
Tilskudd UiB
Tilskudd NILU
Overføringer fra tidligere år

Annen driftsinntekt består av:
Framleie av lokaler
Diverse refusjoner og kursavgift

Overføringer til neste år:
Norges forskningsråd
EU
Salmat
Fredskorpset
Miljødirektoratet
Utenriksdepartementet
Annet

Sum inntekt

2015

2014

283 578
11 900 000
3 737 667
0
3 256 323
0
0
844 000
537 000
7 805 364
28 363 932

249 632
11 900 000
2 939 000
4 882 701
5 000 000
197 444
3 320 000
0
0
2 273 824
30 762 601

820 936
80 417
901 353

835 708
0
835 708

895 711
129 524
107 729
2 006 518
0
1 714 317
29 000
4 882 799

1 217 369
112 324
0
2 354 757
100 000
3 150 000
0
6 934 450

24 382 486

24 663 859

GenØk - Senter for biosikkerhet
Noter til regnskapet for 2015

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Personalforsikring/sosiale kostnader
Sum

2015

2014

14 077 479
1 289 196
-122 007
129 091
15 373 759

13 004 956
1 065 465
1 540 509
-68 665
15 542 265

30

26

Gjennomsnittlig antall årsverk

Pensjonsinntekt skyldes at de fleste ansatte ble overført fra ytelsesordning til innskuddsordning i 2015. Se
note 7.
Ytelser til ledende personer

Lønn daglig leder
Styreleder
Styret for øvrig

Lønn
856 527
24 000
66 000

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.
Stiftelsen har oktober i 2015 gitt lån til ansatt på kr 300 000.
Lånet er renteberegnet med statens normrente med 5 års avdragstid.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Lovpålagt revisjon
Andre tjenester
Sum
Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

2015
52 500
55 000
107 500

GenØk - Senter for biosikkerhet
Noter til regnskapet for 2015

Note 4 - Bankinnskudd
2015
507 334

Bundne skattetrekksmidler utgjør

Note 5 - Varige driftsmidler
Laboratorie

Inventar
og annen
eiendom

Sum

Anskaffelseskost 01.01.
Anskaffelseskost 31.12.

2 003 088
2 003 088

477 147
477 147

2 480 235
2 480 235

Akk.avskrivning 31.12.

-922 283

-459 365

-1 381 648

Balanseført pr. 31.12.

1 080 805

17 782

1 098 587

Årets avskrivninger

200 304

95 424

295 728

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10
Lineær

5
Lineær

Grunnkapital

Annen
egenkapital
6 590 772
444 638
7 035 410

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.2015
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2015

500 000
0
500 000

Sum
7 090 772
444 638
7 535 410
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Note 7 - Pensjoner
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Stiftelsen har pensjonsordninger som omfatter i alt 25 personer. I 2015 gikk stiftelsen over til
innskuddspensjon og alle ansatte utenom 2 personer omfattes av ordningen. De 2 personene har en
pensjonsordning som behandles som en ytelsesplan. Ytelsespensjon gir rett til definerte fremtidige ytelser.
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på
ytelsene fra folketrygden.Ved innskuddpensjon spares det årlig et bestemt beløp. Hver ansatt har sin egen
innskuddskonto, og midlene investeres i fond. Størrelsen på den fremtidige pensjon avhenger av
innskuddene, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden. Forpliktelsene er dekket gjennom et
forsikringsselskap. Ytterligere 2 ansatte er ikke med i pensjonsordningen pga 10% stilling.
Antall ansatte under 30 år:
Antall ansatte over 50 år:
Antall ansatte mellom 30 og 50 år:

5
3
19

Opptjente pensjonsforpliktelser
Ikke realisert aktuarielt tap (gevinst)
Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelse
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering under utbetaling
Forventet avkastning pensjonsmidler

2015

2014

1 132 288
571 899
1 704 187
1 984 068
0
-279 881

9 328 997
-1 226 220
8 102 777
7 814 070
1 226 220
1 514 927

2015

2014

2,5%
2,5%
2,25%
0
3,3%

3%
3%
3%
0,1%
3,8%

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det
gjelder demografiske faktorer ved beregning av stiftelsens pensjonsforpliktelse pr 31.12.2015.
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Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

Påløpte kostnader
Skyldig feriepenger
Ubenyttet ferie
Avsetning Norges forskningsråd
Avsetning Fredskorpset
Avsetning Salmat
Avsetning EU
Annet
Avsetning Miljødirektoratet
Innbetalt fra Norad - vedrørende 2014
Utenriksdepartementet
Avregning strøm
Sum

2015
107 725
1 231 109
447 979
895 711
2 006 518
107 728
129 524
29 000
313 891
1 714 317
0
6 983 502

2014
398 375
1 147 652
0
1 217 369
2 354 757
0
112 324
0
100 000
313 891
3 150 000
4 105
8 798 473

2015
774 959
1 015 036
0
1 789 995

2014
629 197
2 606 968
30 274
3 266 439

Note 9 - Varekostnad
Stiftelsen har et samarbeid med Brasil og Sør-Afrika.

Diverse utstyr til laboratorier og annet driftsmateriell
Overføring samarbeidsprosjeker FK og regionale kurs
Påløpte prosjektkostnader
Sum
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