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OM OSS
STIFTELSEN UNI

HVEM ER VI?

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stif- 
telse som skal støtte tiltak som verner 
mennesker og fortidsminner. Dette 
fremgår av stiftelsens vedtekter:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt 
formål å fremme allmennyttig virksom-
het innen skade- og miljøvern, for 
derved å bidra til en trygg utvikling i det 
norske samfunnet. Stiftelsens bidrag 
skal i første rekke være økonomisk 

støtte til prosjekter og påskjønnelse til 
institusjoner og enkeltpersoner. 

Midlene til den økonomiske støtten 
kommer fra avkastningen av stiftelsens 
kapital, som i det alt vesentligste er 
plassert i aksjer og andre finansielle 
aktiva. 

Stiftelsen er registrert i foretaksregisteret 
i Brønnøysund.
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2014 HAR VÆRT 
ET REKORDÅR I 
BEVILGNINGER 
TIL SKADE- OG 
MILJØVERN



BEVILGNINGER
STIFTELSEN UNI
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STIFTELSENS
BEVILGNINGER

Av årets bevilgninger har stiftelsen 
tildelt noe mindre til vern av mennes-
keliv i forhold til året før. Tildelte midler 
til vern av bygg/innbo er økt, men 
redusert til vern av fartøyer.

Også i år har det vært få søknader til 
naturvern og forskning, Stiftelsen had-

de gjerne sett flere prosjekter i denne 
kategorien. 

Styret har som tidligere vært forsiktig 
med å forplikte stiftelsen for engasje- 
menter utover 1 år av gangen. I vedta-
kene er denne forutsetningen presisert. 
Stiftelsen har imidlertid likevel støttet 

enkelte prosjekter over flere perioder, 
men støtter sjelden noe prosjekt mer 
enn 3 år.

En fullstendig liste over de tiltakene 
som fikk støtte i 2014 er gitt på vår 
hjemmeside www.stiftelsen-uni.no.

I løpet av året bevilget Stiftelsen UNI mer enn 33 millioner kroner i støtte til skade- og 
miljøvern. Dette er rekord!

Stiftelsens bevilgninger det siste året har vært som følger:

% Fordeling antall  
bevilgninger

Totalt beløp bevilget:
(i kr. 1.000)

2014 2013 2014 2013

Vern av menneskeliv 9 16 3.681 5.297

Vern av bygg/innbo 70 49 17.313 12.879

Vern av fartøyer 10 12   5.910   2.910

Naturvern og forskning 1 1      200      541

Priser 1 2   2.100   1.100

Sikring generelt 9 20   4.159   6.037 

Sum totalt 100 100 33.363 28.764
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BLANT DE FORMÅL SOM FIKK STØTTE I 2014 KAN 
DET VÆRE GRUNN TIL Å TREKKE FREM FØLGENDE

STØTTE TIL 
ULIKE FORMÅL 
I 2014



BEVILGNINGER
STIFTELSEN UNI
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Maihaugen på Lillehammer er et friluftsmuseum med i underkant av 200 antikvariske 
bygninger fra perioden 1200-2001. Av disse er 6 fredet. I tillegg kommer utstillinger og 
publikumsfasiliteter. Museet er oppe hele året, med størst aktivitet om sommeren. Maihaugen 
er det største friluftsmuseet i Norge utenfor Oslo. Det ble grunnlagt av Anders Sandvig i 1887. 

I forbindelse med 100-årsjubileet for 
oppføringen av Bjørnstadtunet på Mai- 
haugen i 2013, ble det søkt og innvilget 
midler fra Stiftelsen UNI til restaurering 
av tre viktige bygninger i tunet: Kufjøset, 
Løytnantstua og Andersstua. Dette har,  
i tillegg til å sikre bygningene, gjort det 
mulig å kunne bruke Bjørnstadtunet mer 
aktivt til formidling og ulike aktiviteter. 
Et eksempel er vandrespelet «Bonde-

bryllup» som ble en suksess sommeren 
2014. Nå er det ønske om å restaurere 
resten av tunet for å sikre bevaringen 
av dette unike, komplette gardsmiljøet. 
Man vil da kunne ta i bruk hele garden i 
enda større grad enn nå.

Prosjektet er definert til å restaurere de 
bygningene i Bjørnsadtunet som har 
store skadesymptomer og som trenger

omfattende tiltak som det haster mye
med. Dette gjelder følgende bygnin-
ger ved Bjørnstadtunet: Nystua, Stall, 
Storlåven, Eldhus (fredet), Vedskåle, 
Do, Isumstua (fredet) og Isumkapellet 
(bygd som gardskapell til Bjørnstad). 
Dette er omfattende arbeid som går 
utover det ordinære vedlikeholdet, og 
som er vanskelig å gjennomføre over 
driftsbudsjettet. 

LILLEHAMMER MUSEUM
PÅ STYREMØTET 3. DESEMBER 2014 I STIFTELSEN UNI BLE DET BEVILGET 
KR. 800.000 TIL LEGGING AV TORVTAK PÅ ISUMSTUA
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STIFTELSEN  
CHRISTIAN RADICH
PÅ STYREMØTET 24. APRIL 2014 I STIFTELSEN UNI BLE DET BEVILGET KR. 1 
MILL. TIL SIKKERHETSARBEIDER I FORBINDELSE MED VERKSTEDOPPHOLD 
FOR CHRISTIAN RADICH

BEVILGNINGER
STIFTELSEN UNI

Christian Radich ble levert i 1937 til Stiftelsen Østlandets Skoleskib, og seilte frem til 1998 
som skoleskip. I denne tiden har nesten 17.000 unge fått sin maritime utdannelse om bord. 
Siste elev gikk i land i 1998 da skoleskipsordningen falt bort gjennom Reform-94, og skipets 
eksistens ble avhengig av annen støtte. 

Christian Radich var stjerne i filmen
«Windjammer» og hadde også en frem-
tredende rolle i TV-serien «Onedin-linjen».
Skipet har i hele sin levetid fungert som 
en seilende ambassadør for Norge. 
Hun har markert seg på et stort antall 
arrangementer i utlandet og vunnet en 
rekke regattaer i inn- og utland. Dette 
gir ære og berømmelse, men dessver-
re ikke overskudd. 

I 2002 uttalte Stortingets kulturkomité at 
de tre seilskipene Christian Radich, Sør-
landet og Statsraad Lehmkuhl er blant 

de viktigste kulturskatter vi har i Norge. 
Stiftelsen Christian Radich har som 
mål å bevare skoleskipet Christian 
Radich for kommende generasjoner 
gjennom aktiv drift. Skipet har Oslo 
som sin hjemmehavn med kaiplass på 
Akershusutstikkeren. 

Driftsinntektene kommer fra bl.a. char-
tervirksomhet i Oslofjorden, skoletokt 
og utenlandstokt med betalende med-
seilere, samt kontrakt med Sjøforsvaret. 
Skipets tekniske tilstand er akseptabel, 
men er preget av alderen. 

I 2008 ble det foretatt utskifting av 
dobbelbunn i akterskipet, og en av 
mastene ble overhalt. 

Etter at GPS ble frigjort for privat og 
kommersiell bruk, åpnet det for en 
kobling av posisjon mot elektroniske 
kart. Dette har gitt grunnlag for et helt 
nytt sikkerhetsnivå for skip. Elektro-
nikken har således overvunnet papir-
kartene med god margin. Man hilser 
endringene velkommen, men krav til 
utskifting av utstyret gjør behovet stort 
for ekstern bistand.
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NORSK MARITIMT 
MUSEUM
PÅ STYREMØTET 24. APRIL 2014 I STIFTELSEN UNI BLE DET BEVILGET  
KR. 1 MILL. TIL SIKRINGSPROSJEKT – FASE 2

BEVILGNINGER
STIFTELSEN UNI

Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum/Norsk Maritimt Museum eier museumsbygningen på 
Bygdøynes i Oslo. Bygget ble reist i fem byggetrinn fra 1958 til 2000 og har en samlet 
gulvflate på ca. 13.000 kvm. Bygget er oppført på Byantikvarens «gule liste» med 
restriksjoner for endringer. Bygget står utsatt til for vær og vind og har opparbeidet seg et stort 
vedlikeholdsetterslep med behov for betydelige investeringer. Dette inkluderer innvendig 
sikring, da dagens sikringssystem er basert på nøkler og tillit. 

Museet forvalter betydelige kultur-
minner og samlinger fra skipsfartens 
spede begynnelse og frem til i dag. Her 
oppbevares uerstattelige verdier fra 
norges maritime historie med bibliotek, 
utstillinger av båter og båtmodeller. 
Dette representerer verdier som ikke 
kan erstattes gjennom forsikringsopp- 
gjør. Magasinene inneholder bl.a. 
originale tegninger fra norske båtkon-
struktører og båtbyggere, og museet 
besitter en betydelig samling av mariti-

me motiver i tillegg til dokumenter som 
originale skipsjournaler, loggbøker mm. 

I 2014 fylte museet 100 år. Det ble da 
arbeidet med en større fornyelses- 
prosess slik at museet kunne fremtre 
oppgradert i jubileumsåret. Dette førte 
til økt interesse og aktivitet rundt utstil-
lingene. 

Ved gjennomgang av bygget i 2010 ble 
det avdekket betydelige svakheter i 

sikringssystemene. Det ble da vedtatt 
en sikringsplan for det arbeidet som
man nå er i gang med. Av planene 
gjenstår sikring mot innbrudd og sikring 
mot at uvedkommende har tilgang til 
samlingene på tider hvor museet er 
avstengt. Det er også behov for rehabili-
tering av fasaden. 

Ovennevnte mangler og svakheter
har vist seg vanskelig å finansiere
med egne midler.
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NORSK 
KULTURARV
PÅ STYREMØTET 5. JUNI 2014 I STIFTELSEN UNI BLE DET BEVILGET  
KR. 750.000 TIL SKADEFOREBYGGENDE TILTAK I FORBINDELSE MED «TA ET 
TAK 2014/2015»

BEVILGNINGER
STIFTELSEN UNI

Norsk Kulturarv ble etablert som en ideell stiftelse i 1993, og er en interesseorganisasjon 
med formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Stiftelsen er åpen 
for personlige medlemskap, og har i dag ca. 2.000 medlemmer. 

Norsk Kulturarv er en selveiende 
institusjon. Hovedkontoret er i Vågå. 
Norsk Kulturarv er landsdekkende, og 
dens hovedmål er å bidra til å sikre vår 
kulturarv for kommende generasjoner.
• Norsk Kulturarv skal ivareta interes-

sene til eiere og brukere av fredete 
og verneverdige kulturminner. 

• Norsk Kulturarv skal arbeide for og 
delta aktivt i forsvarlig nærings- 
utnytting av kulturarven. 

• Norsk Kulturarv skal gjennom 
økonomisk og faglig bistand drive 
aktivt kulturminnevern med hele 
landet som arbeidsområde. 

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at 
de har hatt stor betydning for mange 
bygningers fremtid. Norsk Kulturarvs 
visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk 
er et viktig premiss for en levende og 
mangfoldig kulturarv. 

Norsk Kulturarvs aksjon «Ta et tak» har 
vært gjennomført 9 ganger og har til 

sammen bidratt til å redde ca. 3.000 
bygninger. Man ønsker nå å videreføre 
aksjonen i løpet av 2014 med tre fokus- 
områder: 
1. Støtte til skadeforebyggende tiltak 

på både våningshus og driftsbyg-
ninger over hele landet. Men også 
andre verneverdige bygninger og 
anlegg vil kunne komme i betrakt-
ning for støtte for å hindre forfall 
og skade. Både privatpersoner, lag, 
foreninger, byggfagklasser og orga-
nisasjoner vil kunne søke tilskudd. 

2. El-kontroll. Som en reaksjon på den 
tragiske brannen i Lærdal i vinter 
ønsker man i «Ta et tak 2014/15» 
også å fokusere på brannforebyg-
gende tiltak. Norsk Kulturarv ønsker 
derfor å tilby eiere av verneverdige 
bygg støtte til kontroll av elektris-
ke anlegg.  Siden om lag 20% av 
bygningsbranner i Norge skyl-
des ulike feil i til-knytning til det 
elektriske anlegget, kan tilsyn av 
elektriske anlegg være et tiltak som 

vil redusere antall branntilløp i tett 
trehusbebyggelse. Norsk Kulturarv 
ønsker å dele ut stipend på mellom 
kr. 4.000 og kr. 14.000 pr. innvilget 
søknad, ut fra anleggets komplek-
sitet og størrelse. Etter innvilget 
søknad er det opp til hver enkelt å 
gjøre avtale med egnet fagperso-
nell. Rapport fra el-kontrollør må 
fremlegges før stipendet utbetales. 

3. En ny «Ta et tak»-aksjon vil være 
den 10. i rekken gjennomført i regi 
av Norsk Kulturarv de siste årene. I 
denne forbindelse er det et ønske 
å få utarbeidet en rapport med 
beskrivelse av mer enn 3.000 flotte 
prosjekt, hovedsakelig gjennomført 
med avgjørende økonomisk bidrag 
fra Stiftelsen UNI. 
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KYSTMUSEET I 
NORD-TRØNDELAG
PÅ STYREMØTET 6. FEBRUAR 2014 I STIFTELSEN UNI BLE DET BEVILGET  
KR. 700.000 TIL BRANNSIKRINGSTILTAK I BRYGGENE

BEVILGNINGER
STIFTELSEN UNI

Museet Midt er regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av fem ulike 
avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet, 
Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Avdeling for Bygdesamlinger. Det største museet, 
Kystmuseet i Nord-Trøndelag, er også administrasjonssted for Museet Midt. 

Kystmuseet har hovedbase i Rørvik i 
Vikna kommune, og ivaretar et lokalt 
og regionalt ansvar for forskning, 
forvaltning og formidling av kystkultur. 
Kystmuseets mest profilerte bygg er 
Norveg – senter for kystkultur og kyst-
næring – et av de mest spektakulære 
byggene på norskekysten. I tillegg for-
valter museet Berggården og en bryg-
gerekke i Rørvik. Kystmuseet har også  
forvaltningsansvar for Sør-Gjæslingan, 
som er det eneste fredete fiskeværet i 
Norge med 22 fredete hus og anlegg. 

Kystmuseet i Nord-Trøndelag forvalter 
i alt 63 bygg, samt 61 åpne bruksbåter 
og to fartøyer. Museet forvalter også en 
større gjenstands- og fotosamling. 

Kystmuseet er et viktig møtested og 
hadde sist år 40.000 besøkende. 
Kystmuseet ble i 2005 kåret til ”Årets 
museum” i Norge. 

Bryggerekken ligger langs vestsiden 
av kanalen som går fra Nærøysundet 
og inn til Museumspollen. Området er 

regulert til museumsformål. Det er i 
dag oppført fem eldre brygger og en 
trebro i gjeldende område, med planer 
om ytterligere en brygge i husrekken. 
Både bygningsmassen og inventaret i 
bryggerekken har stor antikvarisk- og 
kulturhistorisk verdi. Brannteknisk blir 
rekken vurdert som én bygningsenhet. 



MAIHAUGEN



MAIHAUGEN
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PRISER  
GITT I  
2014



Nestleder i Stiftelsen UNI – Hanne 
Winther overrekker blomster og sjekk 
på kr. 500.000 til daglig leder, Birgit-
te Espeland  og styreleder Westye 
Høegh i Stiftelsen Bogstad Gård

17

SKADEVERNPRISEN  
FOR 2014
SKADEVERNPRISEN FOR 2014 BLE TILDELT STIFTELSEN BOGSTAD GÅRD 
MED KR. 500.000

Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Bogstad Gård er en av våre viktigste 
kulturminner i forbindelse med 200 års 
jubileet for 1814.

Bogstad gård er tidligere storgård i 
Sørkedalen i Oslo, ved Bogstadvannet 
i det tidligere Aker herred. Aker var i sin 
tid sentrum for det såkalte Nordmarks-
godset.

Bogstad var i utgangspunktet en mindre 
bondegård, og er fra 1300-tallet kjent 
som klostergods under nonneklosteret 
på Vålerenga. Etter reformasjonen ble 
gården inndratt under Kronen. I 1649 ble 
Bogstad, sammen med andre gårder 
i Sørkedalen og lasteplassen Vækerø 
solgt til Morten Lauritzen. Han var soren- 
skriver i Aker, og senere slottsfogd. Fra 
1648 var han rådmann i Christiania.  
Morten Lauritzens datter Anne Mortens- 

datter ble gift med Peder Nielsen Leuch, 
som startet som skreddersvenn, men 
endte som velstående trelasthandler. 
Gården var deretter eid av deres sønn, 
Morten Leuch d.e. (1665–1717), søn-
nesønn Peder Leuch (1692–1746) og 
oldebarn Morten Leuch d.y. (1732–68). 
Morten Leuch d.y. var barnløs, og gården 
ble i 1773 solgt til Peder Anker, som var 
gift med en pleiedatter av de barnlø-
se eierne av Bogstad. Peder Ankers 
eneste datter ble gift med grev Herman 
Wedel-Jarlsberg, som overtok gården. 
Den ble deretter eid av sønnen baron 
Herman Wedel-Jarlsberg (1818–1888). 
Hans sønnedatter Nini Wedel-Jarlsberg 
(1880 –1945) var gift med Westye Parr 
Egeberg. I 1954 ble gården solgt av fami-
lien Egeberg til Oslo kommune. 

Gårdsbygningene med ca. 120 daa park 
disponeres nå av Norsk Folkemuseum.
 

Leuchfamilien utvidet gården og gjorde 
den til sentrum for Nordmarksgodset. 
Morten Leuch oppførte midtpartiet i ho-
vedbygningen, og gården ble ytterligere 
utvidet av Peder Anker, som gav den 
sitt nåværende slottspreg. Peder Ankers 
bror, Bernt Anker, eide Frogner Hoved-
gård hvor han gjennomførte lignende 
utvidelser. Bygningen er bygget i tre, 
men med utvendig murpuss, noe som 
ble benyttet for å gi bygningen et mer 
eksklusivt preg. 

Oslo kommune overtok gården i 1954, 
men parken og bebyggelsen rundt tunet 
og langs «Gata» eies av en stiftelse som 
administreres i samarbeid med Norsk 
Folkemuseum.

Bogstad Gård er et av landets viktigste 
kulturelle minnesmerke rundt hendelsen 
for grunnlovsåret 1814.

PRISER
STIFTELSEN UNI



PRISER
STIFTELSEN UNI
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ERKJENTLIGHETSPRISEN 
FOR 2014
STINE SOFIES STIFTELSE BLE ETABLERT I GRIMSTAD ETTER “BANEHEIA-
DRAPENE“ I KRISTIANSAND 19. MAI 2000, DER TO JENTER, LENA 10 ÅR OG 
STINE SOFIE 8 ÅR, BLE BRUTALT VOLDTATT OG DREPT

Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Grunnleggerne av Stine Sofie Stiftel-
sen er Ada Sofie Austegard og Bente 
Bergseth. Ada Sofie er mor til Stine Sofie, 
som ble voldtatt og drept på Baneheia 
i 2000. Stiftelsens hovedformål er å iva-
reta voldsutsatte barn i Norge. Det første 
kontoret var et lite hvitt sørlandshus ved 
siden av Grimstad Rådhus og leien ble 
dekket av Grimstad kommune. Bente 
bodde og arbeidet i Oslo, så det var 
Ada som betjente kontoret. De begynte 
med to tomme hender, men engasje-
mentet var stort. Arbeidsmengden og 
antall henvendelser økte raskt, og i 2001 
bestemte de seg for å satse alt. Bente 
solgte det hun eide i Oslo, sa opp jobben 
og flyttet til Grimstad. Stolte kunne de på 
nyåret 2002 flytte inn i nye lokaler i Hen-
rik Ibsens gate. På slutten av 2002 mot-
tok de også en beskjeden månedslønn. I 
2010 sluttet Bente Bergseth i stiftelsen.

I 2003 ble arbeidsstokken utvidet og 
engasjementet økte i takt med gode 
arbeidsresultater. Folk over hele landet 
støttet opp om arbeidet og henvendel-
sene økte.

Det resulterte i at også lokalene i Henrik 
Ibsens gate ble for små, og man skiftet 

adresse til Frivoldveien 11, like ved E 18. 
Der ble det med stor festivitas arrangert 
en åpningsseremoni der Bjørn Hareide, 
politimester i Agder, klippet snoren.

I 2010 var det 10 år siden Stine Sofie og 
Lena ble drept i Baneheia. Dette ble 
markert ved at Ada Sofie og fire vennin-
ner gikk over Grønland for å få fokus på 
«en barndom uten vold». Det er per 2013 
fem heltidsansatte i Stine Sofie Stiftelsen.
I 2012 syklet Ada Sofie Austegard Norge 
på langs, kystveien for en barndom uten 
vold. Det var totalt 200 personer som var 
med og syklet hele eller deler av ruten. 
Det ble avholdt 22 foredrag langs hele 
kysten.

Ada Sofie Austegård har gjort en fan-
tastisk innsats for å ivareta voldsutsatte 
barn i Norge. Den styrken og viljen hun 
har lagt for dagen, etter å ha opplevd 
det verste marerittet som en mor og 
foreldre noensinne kan oppleve, er ubes-
krivelig. Hun og har stått opp og frem, og 
bruker sin kunnskap og sine krefter på 
å hjelpe barn som er utsatt for overgrep 
og vold. Arbeidet som hun og Stine Sofie 
Stiftelsen utfører innebærer forebygging 
av vold og overgrep. mot barn i hele vårt 
langstrakte land.

Styremedlem i Stiftelsen UNI –  
Eli Løite overrekker blomster og sjekk 
på kr. 300.000 til Ada Sofie Austegard, 
grunnlegger av Stine Sofie Stiftelsen



Styreleder i Stiftelsen UNI – Paul J. 
Manger overrekker blomster og  
sjekk på kr. 300.000 til Liv Karin Lund 
Thomassen i Bærekraftige liv på 
Landås
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MILJØVERNPRISEN 
FOR 2014
MILJØVERNPRISEN FOR 2014 BLE TILDELT BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS 
MED KR. 300.000

PRISER
STIFTELSEN UNI

Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Bærekraftige liv (BL) er en bevegelse 
som startet på Landås i 2008, og som 
siden da har arbeidet for å motivere og 
fremme et miljømessig bærekraftig hver-
dagsliv i det lokale handlingsrommet. 
BLs arrangementer og prosjekter kjenne- 
tegnes ved at de skaper økt livskvalitet 
og redusert økologisk fotavtrykk. Et unikt 
nettverk av engasjerte beboere er byg-
get opp gjennom konkrete prosjekter, 
temagrupper og ulike arrangementer 
der man finner lokale svar på globale 
utfordringer.

BL har laget en modell for lokalsam-
funnsutvikling som har blitt et referanse- 
prosjekt som vekker interesse hos poli-
tikere, presse, forskere og næringsliv. En 
rekke andre lokalsamfunn har latt seg 
inspirere til å starte opp etter samme 
modell. Høsten 2o14 var 12 nabolag i 
gang.

Norge har lang og god tradisjon for å 
være organisert i frivillige lag og foren- 
inger. BL jobber i dette sivilsamfunnsfel-
tet, men kraften og energien som ser ut 
til å ligge i et nabolag gir nye muligheter. 
Med BL-modellen møter man like gjerne 

folk som primært vil bli mer kjent med 
naboen, som de menneskene som er 
opptatt av klima og forbruk. Denne må-
ten å jobbe i sivilsamfunnet når andre 
målgrupper enn f.eks miljøorganisasjo-
nene, og har fått god oppmerksomhet i 
flere forskermiljøer. BL samarbeider nå 
med to faginstitusjoner.

Bevegelsen er medlem av det inter-
nasjonale Transition nettverket, som 
eksperimenterer i lokalsamfunn over 
hele verden for å finne nye, smarte svar 
på gamle spørsmål.
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SAMMFUNNS- 
ANSVAR
STIFTELSEN UNIS HOVEDMÅLSETNING ER FORMULERT MED EN KLAR 
MÅLSETNING OM Å UTØVE SAMFUNNSANSVAR  

SAMFUNNSANSVAR
STIFTELSEN UNI

En ansvarlig samfunnsaktivitet mate-
rialiserer seg i alle deler av stiftelsens 
virksomhet. Stiftelsen UNI har egne 
retningslinjer for å sikre dette. Sam-
funnsansvar innebærer hva stiftelsen 
gjør på frivillig basis utover eksisterende 
lover og regler.

Stiftelsen UNI forplikter seg til å utøve 
sin forretningsvirksomhet på en etisk, 
bærekraftig og forsvarlig måte. Stift- 
elsen UNI opparbeider seg midler til 
drift gjennom sin kapitalforvaltning. 
I styrets «Rammer og retningslinjer» 
vektlegges begrensninger for kapi-
talforvaltningen. Det skal ikke foretas 
investeringer i selskaper som over tid 
og i alvorlig grad bryter anerkjente in-
ternasjonale prinsipper i sin virksomhet 
slik dette bl.a. er definert i konven- 
sjoner Norge har akseptert (f.eks. FNs 
Globale Compact). Styret legger også 
vekt på at Stiftelsen UNIs internasjona-
le samfunnsansvar er en integrert del 
av stiftelsens virksomhet og strategier.

Stiftelsen UNI utøver sin virksomhet 
i henhold til god virksomhetsstyring. 
Stiftelsen UNI utøver sin rolle gjennom 
plassering og utdeling av stiftelsens 
kapital. Såvel årsregnskapet som 
tildelinger er tilgjengelig på stiftelsens 
hjemmesider.

Stiftelsen UNI utøver sin virksomhet på 
en bærekraftig måte som minimaliserer 
negativ påvirkning av natur og miljø. I 
forbindelse med de tildelingene som 
ytes av styret i Stiftelsen UNI legges det 
stor vekt på miljøbevisste holdninger. 
Dette er en viktig faktor i forbindelse 
med de tildelingene som gis. Stiftelsen 
UNI støtter spesielt organisasjoner med 
et definert miljømessig samfunnsansvar. 

Stiftelsen UNI følger forretningsetiske 
retningslinjer. Retningslinjene omfat-
ter forhold som taushetsplikt, mulige 
interessekonflikter og spørsmål knyttet 
til mottak av gaver og tjenester. Adminis-
trasjonen og stiftelsens tillitsvalgte har 
taushetsplikt. Stiftelsen UNI har fastsatt 

krav til informasjons- og IKT sikkerhet for 
sin virksomhet. Informasjonssystemer 
og data er sikret mot uautorisert tilgang. 

Alle med tillitsverv i Stiftelsen UNI ut-
fører sine oppgaver med høy integritet 
og utviser respekt for andre men-
nesker, myndigheter og forretnings-
forbindelser, også i forbindelse med 
sikkerhet, helse og miljø. I stiftelsens 
forretningsetiske retningslinjer inngår 
krav til etisk adferd for alle. 

Stiftelsen UNI diskriminerer ikke på 
grunnlag av kjønn, religion, nasjonal eller 
etnisk tilhørighet, samfunnsgruppe eller 
politisk oppfatning. Stiftelsen UNI legger 
vekt på likestilling mellom kjønnene ved 
valg av styre og tilstøtende organer.

Stiftelsen UNI forventer at stiftelsens 
samarbeidspartnere og leverandører 
utviser samme etiske standard som den 
stiftelsen setter til egen forretningsdrift. 
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STIFTELSENS  
AVKASTNING
AKSJE- OG RENTEMARKEDENE HADDE GENERELT EN POSITIV UTVIKLING I 
2014, DREVET AV BLANT ANNET BEDREDE UTSIKTER I DEN AMERIKANSKE 
ØKONOMIEN OG STIMULERENDE PENGEPOLITIKK FRA SENTRALBANKEN 

2014 var også preget av betydelige 
utfordringer, herunder det dramatiske 
fallet i oljeprisen gjennom andre halvår, 
Russlands annektering av Krim, krigs-
handlingene i Ukraina, IS sin fremgang 
i Syria og Irak, samt ebolaepidemien i 
Vest-Afrika.

Bakgrunnen for fallet i oljeprisen er 
økt tilbud, bl.a. som følge av skifer-
revolusjonen i USA med tiltakende 
produksjonsvekst og OPEC-landenens 
manglende evne/vilje til å begrense 
sin produksjon. Som følge av dette har 
eksempelvis nordsjøolje (brent) falt fra 
112 dollar i juni til 58 dollar per fat ved 
årets slutt.

2014 ble et blandet år for det norske 
aksjemarkedet. Til tross for at prisen på 

nordsjøolje nesten ble halvert, hadde 
imidlertid aksjemarkedet en positiv 
utvikling. Oslo Børs, representert ved 
benchmarkedindeksen, fondsindek-
sen og OBX-indeksen, steg h.h.v. 4,9% i 
USD. Som følge av en svakere NOK ble 
imidlertid oppgangen gjennom året 
28,2% målt i norske kroner.

De globale aksjemarkedene, represen-
tert ved MSCI World, steg med 4,9% 
i USD, men som følge av en svakere 
NOK ble oppgangen på 28,2% målt i 
norske kroner gjennom året. Utviklin-
gen i de toneangivende aksjemarke-
dene var som følger: I USA steg Dow 
Jones-Indeksen 7,5%, i Europa falt 
FTSE-100 Indeksen (England) 2,7%, 
DAX-Indeksen (Tyskland) steg 2,7% og 
CAC 40-Indeksen (Frankrike) falt 0,5%. 

I Japan steg Nikkei 225-Indeksen 7,1% 
(alle tall i lokal valuta).
Norges Bank reduserte signalrenten i 
desember med 0,25% til 1,25%. Penge-
markedsrentene var fallende gjennom 
året. 3-måneders Nibor falt fra 1,68% 
til 1,48% og 6-måneders Nibor falt fra 
1,75% til 1,39%. 9-års statsobligasjons-
rente (NST475) falt fra 3,00% til 1,44%.

Stiftelsens investeringsstrategi er 
basert på en langsiktig tidshorisont. 
Resultatet av forvaltningen vil derfor 
variere med konjunkturene i norsk- og 
internasjonal økonomi. Den positive ut-
vikling i aksjemarkedene gjennom 2014 
har vært avgjørende for årets resultat.
Stiftelsens overskudd fra finansaktivi-
teter kan dekomponeres til følgende 
aktivaklasser: 

Tabellen viser at i 2014 har stiftelsen 
hatt overskudd i alle aktivaklasser. Al-
ternative investeringer relaterer seg 
 

i hovedsak til posisjoner i unoterte 
aksjer og private equity.

 

Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 
2014 utgjorde 1.306 millioner kroner mot 
1.193 millioner kroner i 2013. 

Avkastning  
(mill.kr)

Avkastning  
i %

Rentebærende aktiva     14,7          3,3

Norske aksjer     43,0        20,3

Utenlandske aksjer     95,9        19,6

Alternative investeringer       4,7          3,8
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Realavkastning

Overskuddet fra årets investerings- 
aktiviteter var på 158,4 millioner kroner. 
I forhold til stiftelsens formålskapital pr. 
01.01. gir dette en avkastning på 13,5% 
(2013: 19,4%) Justert for inflasjon (2,1%) 
gir dette en realavkastning på 11,4 % for 
2014 (2013: 17,6 %).

Fremtidsutsikter

Fremover vurderer styret at den for-
ventede langsiktige realavkastning til 3%.  
Stiftelsens prognose om budsjettert 
avkastning for året er beregnet ut fra 
forutsetningen om at 2014 blir et nor-
malår med 5-6% nominell avkastning.
Utdeling til vedtektsfestede formål er 
med utgangspunkt i styrets budsjett 
beregnet til 2,5 % av stiftelsens formåls-
kapital ved inngangen av året. Utdelin- 
gene budsjetteres til ca. 33 millioner 
kroner. 

Finansiell risiko

Stiftelsen UNI’s finansielle risiko er 
omtalt under note 8 til regnskapet.

Redegjørelse for års-
regnskapet

Etter styrets oppfatning gir årsregn- 
skapet en korrekt beskrivelse av stiftel-
sens stilling ved årsskiftet. Det knytter 
seg ingen vesentlige usikkerheter til 
årsregnskapet, og det er heller ingen 
ekstraordinære forhold som har på- 
virket regnskapet. Det er ikke inntruffet 
vesentlige hendelser etter balanse- 
dagen. Styret bekrefter at forutsetningen 
for fortsatt drift er til stede.

Stiftelsen UNI  
– egen internettside

På Stiftelsen UNI’s hjemmeside: www.
stiftelsen-uni.no blir stiftelsens be-
vilgninger fortløpende oppdatert. Her 
finnes informasjon om stiftelsens his-
torikk, formål og vedtekter, og hvordan 
man kan søke støtte fra stiftelsen.

Miljø

Stiftelsens virksomhet forurenser ikke 
det ytre miljø. Stiftelsen har ingen an-
satte og denne beretningen vil således 
ikke omfatte arbeidsmiljøet.

Likestilling

Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling 
mellom kjønnene.

Styret 

På årsmøtet i juni sto to styreverv på 
valg, Kjetil Reinskou og Paul J. Manger. 
Kjetil Reinskou gikk ut av styret som 
følge av tidsbegrensing. Stiftelsen tak-
ker ham for godt samarbeid gjennom 
mange år. Paul J. Manger ble gjenvalgt 
og Rolf Jarle Brøske ble valgt til nytt 
styremedlem.

Årets overskudd

Styret foreslår at årets overskudd over-
føres som følger:

 Til annen formålskapital: MNOK 113,2

Takk

Det gode samarbeidet med Riks- 
antikvaren og Norsk Kulturråd fortsatte 
i 2014. Stiftelsen vil uttrykke sin takk til 
ledelsen og ansatte i disse institusjo-
nene for verdifulle råd.
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Aktivitetsregnskap 1. jan. - 31. des.

(beløp i mill. kr) Noter 2014 2013

Anskaffelse av midler

Finans- og investeringsaktiviteter

Mottatt aksjeutbytte 18,6 5,6 

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 157,1 35,4 

Realisert tap ved salg verdipapirer 37,7 10,4 

Renteinntekter 21,6 21,2 

Verdiendring investeringer 1 (1,2) 144,9 

Sum anskaffelse fra investeringsaktiviteter 158,4 196,7 

 

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter 1,2 5,3 4,9

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Bevilget til vedtektsfestede formål 9 33,4 28,3

Kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

Honorar administrasjon 2 4,7 4,6 

Honorar til styret og valgkomiteen 2 0,8 0,7 

Andre kostnader 2 1,1 0,8 

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet 6,6 6,2 

Sum forbrukte midler 45,2 39,3

Årets aktivitetsoverskudd 113,2 157,3

Til annen formålskapital 113,2 157,3



REGNSKAP
STIFTELSEN UNI

26

(beløp i mill. kr) Noter 2014 2013

Omløpsmidler (mill. kr) (mill. kr)

Diverse fordringer 16,0 0,0 

Sum fordringer 16,0 0,0 

Investeringer

Aksjefond 4 253,5 266,4 

Pengemarkedsfond 0,0 16,5 

Obligasjonsfond 5 11,4 86,0 

Hedgefond 0,0 45,5 

Aksjer og andeler 6 620,1 452,3 

Obligasjoner 7 305,5 297,9 

Sum investeringer 1 190,5 1 164,6 

Kontanter og bankbeholdning 174,1 94,0

Sum eiendeler 1 380,6 1 258,5

Balanse pr. 31 desember 2014 
- Eiendeler



Oslo,  23. april 2015

Paul J. Manger Hanne K. Winther Rolf Jarle Brøske  Eli D. Løite 
Styreleder Nestleder Styremedlem  Styremedlem

Glenn Veiby Odd Ekholt 
Styremedlem Forretningsfører

27

REGNSKAP
STIFTELSEN UNI

(beløp i mill. kr) 2014 2013

Formålskapital

Grunnkapital 100,0 100,0 

Annen formålskapital 1 206,4 1 093,2 

Sum formålskapital 1 306,4 1 193,2 

Gjeld

Kortsiktig gjeld  

Vedtatte, ikke utbetalte bidrag 74,1 65,3 

Sum kortsiktig gjeld 74,1 65,3 

Sum formålskapital og gjeld 1 380,6 1 258,5 

Balanse pr. 31 desember 2014 
- Formålskapital og gjeld
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(beløp i mill. kr) 2014 2013

Periodens aktivitetsresultat 113,2 157,3 

Netto realisert gevinst ved salg av verdipapirer (119,4) (25,0)

Urealisert verdiendring 1,2 (144,9)

Bevilget til vedtektsfestede formål 33,4 28,3 

Endring i tidsavgrensninger (16,0) (0,2)

Tilført fra driften 12,2 15,6 

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter 517,1 223,3 

Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter (424,9) (243,7)

Sum tilført fra investeringsaktiviteter 92,2 (20,4)

Utbetalte bevilgninger i perioden (24,5) (18,0)

Sum utbetalt til til vedtektsfestede formål (24,5) (18,0)

Sum likviditetsendringer i perioden 80,1 (22,8) 

Likviditetsbeholdning pr 01.01 94,0 116,8 

Likviditetsbeholdning pr 31.12 174,1 94,0 

Kontantstrømoppstilling for perioden 
1. jan. - 31. des. 2014
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NOTER TIL REGNSKAPET

Generelt

Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. oktober 1990 fra UNI Forsikring og er konstituert i generalforsamling 4. desember 
1990.

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Eien-
deler bestemt til varig eie eller bruk vil klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordrin-
ger som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier 
lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over antatt levetid. Likviditetsbeholdningen i kontantsstrømsoppstillingen 
omfatter kontanter, egne bankinnskudd samt bankinnskudd i mellomregning med forvalterne.

Finansielle investeringer
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gjør et unntak fra regnskapslovens regler knyttet til finansielle investeringer.  Av 
hensyn til brukergruppenes informasjonsbehov kan finansielle investeringer regnskapsføres til virkelig verdi når følgende vilkår er 
oppfylt:

• Investeringene er notert på børs eller administreres av en profesjonell kapitalforvalter.
• Virkelig verdi av investeringene kan måles pålitelig.

Finansielle omløpsmidler er i årsregnskapet verdsatt i henhold til dette prinsippet.
Børsnoterte aksjer og obligasjoner vurderes til virkelig verdi og er vurdert til børskurs pr 31.12.14.  Valutakursen er basert på Norges 
Banks sluttkurs pr 31.12.14

Valuta

Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet.  Beregnet, ikke realisert kurstap på omløpsmidler 
pr. 31.12.14 er kostnadsført etter fradrag for urealisert gevinst opp til urealisert tap innen samme valutaslag. Beregnet, ikke realisert 
kurstap pr. 31.12.14 for langsiktige fordringer kostnadsføres.

Verdiendring investeringer

Verdiendring består av følgende elementer:

1. Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter og andre investeringer i løpet av siste regnskapsperiode
2. Tilbakeført urealisert verdiendring på solgte finansielle instrumenter og andre investeringer

Realiserte gevinst/tap viser et resultat beregnet ut fra salgssum redusert  med historisk kostpris etter FIFO-prinsippet.

Bevilgninger til vedtektsfestede formål

Bevilgninger til vedtektsfetede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med styrets vedtak.
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Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter består av forvaltningshonorar i de enkelte aksjefond som er overført fra finans- 
og investeringsaktiviteter og vist som eget bruttobeløp i regnskapet.

Skatt

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet.  Institusjonen har ikke erverv som formål og er 
således fritatt for skatt.  Dette fremgår av skattelovens § 2-32.

To av stiftelsens investeringer ansees skattemessig å være deltakelse i næringsvirksomhet (KS/ANS/ DIS). Stiftelsen vill bli belastet 
med 27% inntektsskatt på et eventuelt netto overskudd samt  formuesskatt på den skattemessige verdien av disse investeringene.

2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer

Stiftelsen har ingen ansatte. Stiftelsen er ikke forpliktet til å tegne tjenestepensjon etter lov om foretakspensjon.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.

Honorar for lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 106 250,- og honorar for andre attestasjonstjenester er kostnadsført 
med kr 18 750,-. Totalt kr 125 000,- inkludert merverdiavgift.

Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd

Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 105,- bundne skattetrekksmidler.

2014 2013

Honorar til styret og valgkomite  690 000  640 000 

Arbeidsgiveravgift  97 290  90 240 

Sum lønn og sosiale kostnader  787 290  730 240 

Gjennomsnittlig antall årsverk 0 0
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4. Aksjefond

5. Obligasjonsfond

6. Aksjer

7. Obligasjoner

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjefond  5 027 994  6 141 391  6 141 391 

Utenlandske aksjefond  225 289 214  247 392 393  247 392 393 

Sum markedsbaserte aksjefond  230 317 208  253 533 784  253 533 784 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Obligasjonsfond  11 261 153  11 429 904  11 429 904 

Sum markedsbaserte obligasjonsfond  11 261 153  11 429 904  11 429 904 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjer  269 305 329  265 054 070  265 054 070 

Norske skipsandeler  8 522 358  7 114 264  7 114 264 

Utenlandske aksjer  280 976 362  347 882 855  347 882 855 

Sum markedsbaserte aksjer  558 804 049  620 051 189  620 051 189 

Sektor Valuta Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Finans  NOK  307 251 012  305 495 500  305 495 500 

Sum markedsbaserte obligasjoner  307 251 012  305 495 500  305 495 500 
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8. Finansiell risiko

Stiftelsens finansielle risiko kan i hovedsak dekomponeres til henholdsvis markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. 
Risikoen klassifiseres som høy, moderat eller minimal.

Markedsrisiko 
Stiftelsen er eksponert for endringer i aksjekurser, valutakurser og rentenivå. Stiftelsens langsiktige plasseringsperspektiv 
har imidlertid gjort at man normalt ikke inngår terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere stiftelsens markedsrisiko. 
I usikre perioder kan stiftelsen nøytralisere markedsrisikoen i den norske aksjeporteføljen ved at man selger index-future 
tilsvarende betaen i porteføljen. Investeringsstrategien medfører at stiftelsen statistisk sett vil få en negativ avkastning hvert 
4. år. Markedsrisikoen for stiftelsen må således klassifiseres som høy/ moderat.

Kredittrisiko 
Er risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Stiftelsen har ingen historikk med denne 
type tap, men stiftelsens investeringer i obligasjoner medfører at stiftelsens kredittrisiko må klassifiseres som moderat/ høy.

Likviditetsrisiko 
Er risko for at stiftelsen ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser ettervert som de forfaller. Stiftelsen har i hovedsak bare 
prosjektorienterte forpliktelser som kun oppstår av styrets egne vedtak. Styret bestemmer således selv omfanget av disse 
forpliktelsene. Styret vurderer likviditeten som god og på grunnlag av ovennevnte klassifiseres den totale likviditetsrisiko 
som minimal.

9. Bidrag til vedtektsfestede formål

På stiftelsen UNI’s hjemmeside: www.stiftelsen-uni.no blir stiftelsens bevilgninger fortløpende oppdatert. Her finnes infor-
masjon om stiftelsens historikk, dens formål og vedtekter, og hvordan man kan søke støtte fra stiftelsen.

10.  Restansvar for innbetaling av forpliktet kapital

I forbindelse med deltakelse i ansvarlige selskape  (DIS/ KS) har stilftelsen et restansvar som følger:

Sum bidrag til vedtektsfestede formål 33 363 039   

NOK

Alliance Venture Polaris   500 000 

DIS LPG Carrier 1 USD 750 000  5 602 500 
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Styre 
Paul J. Manger (styrets leder)
Hanne K. Winther (nestleder)
Eli D. Løite
Rolf Jarle Brøske
Glenn Veiby

Revisor 
BDO AS

Foretaksnummer 
960 690 249

Hjemmeside 
www.stiftelsen-uni.no
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VERN AV MENNESKER OG FORTIDSMINNER  //  

STIFTELSEN UNI  
ER EN ALLMEN- 
NYTTIG STIFTELSE  
SOM SKAL STØTTE  
TILTAK SOM VERNER  
MENNESKER OG  
FORTIDSMINNER 

Firma: Stiftelsen UNI
Adresse:  Gaustadalleen 21
Postnr./Sted: 0349 Oslo

Tlf:  +47 21 09 56 50
E-post: uni@stiftelsen-uni.no
Web: www.stiftelsen-uni.no




