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ÅRSBERETNING 2018 – STIFTELSEN UNI
Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. oktober 1990 fra UNI Forsikring,
idet giveren ønsket at skadeforsikringstakernes totale eierandel ble holdt
samlet for å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag.
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STIFTELSEN UNI
Stiftelsen UNI er en allmennyttig
stiftelse 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
virksomhet 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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STIFTELSENS BEVILGNINGER
I løpet av 2018 bevilget Stiftelsen UNI nesten 45 millioner kroner i støtte til
skade- og miljøvern. Dette er betydelig mer enn i 2017.
Av årets bevilgninger har stiftelsen tildelt
mer til vern av menneskeliv i forhold til året
før. Midler til vern av bygg/innbo har økt
betraktelig, mens midler til vern av fartøyer
har vært omtrent som i fjor.
Stiftelsen UNI ønsker seg flere prosjekter
til kategorien naturvern og forskning.
Styret har som tidligere vært forsiktig med
å forplikte stiftelsen for engasjement utover
1 år av gangen. I vedtakene er denne
forutsetningen presisert. Stiftelsen har
imidlertid likevel støttet enkelte prosjekter
over flere perioder, men støtter sjelden
prosjekter i mer enn 3 år.

En fullstendig liste over tiltakene som
fikk støtte i 2018 er gitt på vår hjemmeside
www.stiftelsen-uni.no

Stiftelsen UNI
ønsker seg flere
prosjekter til
kategorien naturvern
og forskning.
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Stiftelsens bevilgninger det siste året fordeler seg prosentmessig over følgende grupper.
%-fordeling antall
bevilgninger

Totalt beløp bevilget:
(i kr. 1.000)

2018

2017

2018

2017

Vern av menneskeliv

3

4

3.193

2.055

Vern av bygg/innbo

52

81

23.391

17.469

Vern av fartøyer

13

7

6.298

6.506

Naturvern og forskning

9

1

1.250

1.715

Priser

1

1

1.000

2.000

12

6

9.818

9.029

100

100

44.950

38.774

Sikring generelt
Sum totalt
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FORDELING AV STØTTE PR. FYLKE

19
18

17

% AV 230 TILDELINGER
16

15
14
13
5
12

6
2 3

8
7

11
10

4

9

1

1

Østfold

6,1%

2/3

Oslo og Akershus

4

Hedmark

8,2%

5

Oppland

6,1%

6

Buskerud

4,8%

7

Vestfold

4,8%

8

Telemark

5,7%

13,9%

9/10 Agder

6,1%

11

Rogaland

2,6%

12

Hordaland

10,9%

13

Sogn og Fjordane

4,3%

14

Møre og Romsdal

6,1%

15/16 Trøndelag

8,3%

17

Nordland

7,8%

18

Troms

2,6%

19

Finnmark

1,7%

9

Støtte til ulike formål i 2018
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STIFTELSEN HESTMANDEN
Stiftelsen Hestmanden fikk i styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI
bevilget kr. 975.000 til innkjøp og installering av nødvendig sikkerhetsutstyr
på D/S Hestmanden.
D/S Hestmanden er et nasjonalt minnesmerke over norske krigsseilere fra 1. og 2.
verdenskrig. Skipet er i dag det eneste
gjenværende norske handelsskipet som
seilte under begge verdenskrigene.
Stortinget vedtok i 1995 at fartøyet skulle
bli et nasjonalt krigsminnesmerke.
I 2011, 100 år etter at skipet ble sjøsatt, ble
skipet “gjendøpt” og åpnet som et flytende
minnesmerke, men uten fungerende maskin
og uten mulighet til å besøke andre havner.
I 2015 bevilget Kulturdepartementet
kr. 15 millioner til publikumstilrettelegging
og etablering av formidling om bord. Året
etter bevilget fire departementer totalt
kr. 12 millioner til istandsetting av D/S Hestmanden til seilende skip, men dessverre
ikke til rednings- og navigasjonsutstyr.
Etter planen skulle D/S Hestmanden i 2018
være med på Fjordsteam i Bergen, Krigsseilertreffet i Mandal, Arendals-uka og ikke minst
den nasjonale markeringen av 100-års-dagen
for 1. verdenskrigs slutt i Risør 11. november.
Dette forutsatte imidlertid at skipet hadde
godkjent sikrings- og navigasjonsutstyr.
I Stiftelsen Hestmandens formålsparagraf
pekes det på fire overordnede emner for utstillingene, arrangementene og forskningen
som skal drives.

Skipet skal:
- være et minnesmerke over norske sjøfolks
innsats under de to verdenskrigene
- bli et møtested for fredsarbeid og
kulturutveksling
- dokumentere norsk skipsbygging, skipsfart
og norske sjøfolks arbeidsforhold i første
halvdel av 20. århundre
- gi kunnskap om, og opplevelse av,
vår maritime kulturarv
Per dags dato er D/S Hestmanden istandsatt og åpnet som et flytende museum ved
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
i Kristiansand. I løpet av 2016 og 2017 er
det bevilget statlige midler med i alt kr. 33
millioner, øremerket skipsteknisk istandsetting, formidlingstiltak og publikumsmessig tilrettelegging av skipet.
Den totale kostnaden for å sette D/S
Hestmanden i stand til å forflytte seg for
egen maskin, inkludert sikring, navigering
og sertifisering, er ca. kr. 18 millioner.
I forbindelse med fremtidig formidling
langs kysten skal D/S Hestmanden
sertifiseres i henhold til Sjøfartsdirektoratets
krav for vernede skip med inntil 45 personer
om bord. For å tilfredsstille disse kravene
må skipet utrustes med radio og sambandsutstyr i tråd med Riksantikvarens retningslinjer.
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D/S Hestmanden
skal være et
minnesmerke
over norske sjøfolks
innsats under de to
verdenskrigene.
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Arkitektene
Trond Eliassen og
Birger Lambertz-Nilssen
har tegnet det ikoniske
bygget ved Norsk
Sjøfartsmuseum.
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NORSK MARITIMT MUSEUM
Norsk Maritimt Museum fikk i styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI
bevilget kr. 3.000.000 til brann og sikringstiltak ved rehabiliteringen av
Båthallen på Bygdøynes.
Norsk Maritimt Museum, er en avdeling
i Stiftelsen Norsk Folkemuseum, og søkte
Stiftelsen UNI om midler til nærmere
spesifiserte sikringstiltak i forbindelse med
rehabiliteringen av Båthallen på Bygdøynes.
Bygget er på Byantikvaren i Oslos gule liste,
og var første trinn i arkitektene Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssens byggeprosjekt ved Norsk Sjøfartsmuseum.
Båthallen ble åpnet i 1958 med tradisjonsbåter fra hele kysten. Utstillingene ble
supplert i flere omganger, men museets
økonomiske situasjon satte begrensninger
for nødvendig vedlikehold og påkrevde
oppgraderinger. I 2009 ble hallen stengt for
publikum. Det ble en tid arbeidet for et felles
utstillingsprosjekt med Redningsselskapet.
Dette ble forlatt høsten 2014 på grunn av
manglende finansiering.
Kulturrådets vurdering av prosjektet er at
Båthallen har vært et symbolbygg for Norsk
Maritimt Museum. Den markerer starten
på museets tilværelse på Bygdøy og har
rommet hovedstammen i dets samlinger.
I dag bærer bygningen preg av manglende
vedlikehold både utvendig og innvendig.
Bygningen trekker ned hovedinntrykket
av et ellers vitalt museumsområde. Det er
Kulturrådets vurdering at det er behov for
at Båthallen rehabiliteres og gjenåpnes med
ny utstilling. På den måten kan museet igjen

presentere landets kystkultur gjennom
båttyper og båttradisjoner. Moderne lyssetting og teknikk for projisering av foto
og film på båthallens vegger vil kunne løfte
fram båter og gjenstander og skape dramatikk i utstillingene.
Etter at Norsk Maritimt Museum ble slått
sammen med Norsk Folkemuseum i 2015,
ble gjenåpning av Båthallen en prioritert
oppgave. I forbindelse med Statsbudsjettet
for 2016 kom det største bidraget til
prosjektet, med en bevilgning fra Kulturdepartementet på nesten kr. 30 millioner
fordelt over tre år. Det er i tillegg gitt bidrag
fra Sparebankstiftelsen og Bergesenstiftelsen. Fremdriftsplanen legger til grunn at
Båthallen skal gjenåpnes i løpet av 2019.
Med en unik båtsamling og andre gjenstander fra Norsk Maritimt Museums
samlinger, er målsettingen at utstillingene
skal presentere en helhetlig fortelling om
kystkultur og båtbygging. De vil bygge
på moderne utstillings- og formidlingsteknologi. Målgrupper er både regionalt
publikum og turister fra inn- og utland.
Den nye Båthallen vil gi en presentasjon av
norsk dagligliv og identitet knyttet til kyst og
hav, noe som kan supplere og komplettere
det turistene opplever på Norsk Folkemuseum og de andre museene på Bygdøy.
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GJØVIK GÅRD
På styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 732.000 til
brannsikring og sprinkling av låven på Gjøvik Gård.
Mjøsmuseet har sikringsansvaret for låven,
hovedbygningen og Skybergstua på Gjøvik
Gård. I tillegg har Mjøsmuseet hovedansvar
for forvaltning, dokumentasjon, formidling
og ivaretakelse av kulturminne-kvalitetene
og ansvar for antikvarisk vedlikehold av
bygningene på gården.
Gjøvik gård er et gårdsanlegg midt i byens
sentrum. Nedre Gjøvik har vært i glassverkseier Kauffeldts, og senere i familien Mjøen/
Hansens eie fra 1804-1956. Hovedbygningen
er i empirestil og bygget i utmurt
bindingsverk av Caspar Kauffeldt i 1810.
Inne kan man se familien Mjøens vakre hjem
med interiør fra århundreskiftet (1900).
Låven er en del av det gamle gårdstunet og
er en bygning som kan bli utsatt for ytre påvirkninger hele døgnet, da området er åpent
for publikum 24 timer i døgnet hele året.

Gårdsanlegget
i empirestil ligger
midt i byens sentrum
og er bygget i utmurt
bindingsverk av
Caspar Kauffeldt
i 1810.

En risiko- og sårbarhetsanalyse viser at
Mjøsmuseet kan bli utsatt for en del
uønskede hendelser og at noen av disse kan
få alvorlige konsekvenser for bygninger og
gjenstander. Totalt har Mjøsmuseet en risiko
som er akseptabel, men noen hendelser
havner under en ikke-akseptabel risikogrense
og har krevd en nærmere analyse. Dette
er utført og man har endt opp med forslag
til ulike tiltak.
I særskilte brannobjekter (museer, forsamlingslokaler, utstillingslokaler, magasiner
m.m.) er det sjelden branner, men en brann
i disse bygningene kan få store konsekvenser.
Brann i denne type bygninger vil medføre
store materielle skader på inventar og
bygning, og uerstattelige verdier kan gå tapt.
Det må dokumenteres at brannsikkerheten
er i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. I tillegg må man så
langt det er økonomisk forsvarlig og praktisk
mulig, heve brannsikkerheten over det som
er minimumskravet i forskriftene.
På Gjøvik gård er alle bygningene satt opp
under høyt prioriterte tiltak, men med låven
som førsteprioritet for montering av
automatisk slokkeanlegg.
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KLIMAHUSET
På styremøtet 5. desember 2018 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 2.500.000
til diverse sikring av nytt Klimahus ved Naturhistorisk museum (NHM) i Oslo
NHM er blant norges best besøkte museum,
med over 800.000 gjester årlig. Museet har
landets største naturvitenskapelige samling,
med 6,2 millioner objekter. Mange av disse
objektene er tilgjengelige for publikum i de
gamle museumsbyggene i Botanisk hage.
Det nye Klimahuset skal stå ferdig på høsten
2019. Klimahuset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag og debatter
knyttet til klima og klimaendringer.
Utstillingene og arrangementene skal
skape undring, innsikt og kunnskap, og skal
inspirere til endring i bærekraftig retning.
Klimahuset kommer i stand takket være en
gave fra Jens Ulltveit-Moe på kr. 74 millioner.

Dessverre rekker ikke gaven til å fullfinansiere
bygget, utstillingene og uteområdet, og det
må derfor søkes andre finansieringskilder.
Klimahuset blir en del av NHM og skal
administreres som en del av «Seksjon for
utadrettet virksomhet». NHM har en årlig
basisbevilgning på kr. 133 millioner som går
til museets totale virksomhet: Forskning,
utdanning, samlinger og formidling. Det er
et uttalt mål at driften av Klimahuset skal bli
eksternt finansiert.
Bygningen skal eies av UiO og Eiendomsavdelingen ved UiO har ansvaret for teknisk
drift, vedlikehold og renhold. Faglig og
pedagogisk virksomhet er NHMs ansvar.
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Klimahuset vil bli en
spydspiss i kvalitetsformidling av kunnskap
om klima og klimaendringer, og det vil bli
det første av sitt slag
i Norden.

Ekstern finansiering av denne virksomheten
er sikret de neste fire årene.
Klimahuset vil bli en spydspiss i kvalitetsformidling av kunnskap om klima og klimaendringer, og det vil bli det første av sitt slag
i Norden. Med moderne virkemidler vil NHM
formidle forskningsbasert kunnskap til hele
Norge. Plasseringen i Botanisk hage gir en
unik mulighet til å formidle kunnskap om
klima og synliggjøre hva klimaendringene
gjør med naturen rundt oss.
Uteområdene rundt Klimahuset vil
formidle vær- og klimafenomener gjennom
lek, aktiviteter og kunstneriske installasjoner.
Mesteparten av bygget vil vies de nye utstillingene, og bygges i tett samarbeid med
Norges ledene klimafaglige ekspertise, og
etter moderne museumsfaglige prinsipper.
I Klimahusets søndre del vil det ligge et
amfi med plass til 140 mennesker. Her er

det rom for debatter, seminarer og foredrag
m.m. Rommet skal fylles med aktiviteter
fra morgen til kveld, både fra lokalmiljøet,
klimaforskere, miljøorganisasjoner,
næringsliv og det offentlige.
Forutsetningen for prosjektets troverdighet
er at man skal leve som man lærer. Bygningen
med utstillingene vil bli et forbilde for andre
bygg i klima- og miljøsammenheng. Bygget
er formet for å få optimal solinnstråling til
solcellepaneler på taket, og byggeplassen
vil være fossilfri. Bygget på 650 m2 vil være
godt tilpasset området, og vil romme verdifulle, originale utstillingsobjekter. Det er
derfor viktig at sikkerhet mot brann og innbrudd får høy prioritet.
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TINGBYGNINGEN HUNN
På styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 525.000 til
brannsikring og sprinkling av Tingbygningen Hunn på Gjøvik
Tingbygningen er et tidligere våningshus.
Den er den eneste bygningen som står igjen
etter den gamle gården Hunn som i 1837
hadde 12 bygninger. På klebersteinspeisen
i Tingbygningen står årstallet 1789, og det
kan være byggeåret. Hunn var benyttet
som felles tingsted for store deler av
Vest-Oppland hver vår og høst. På Hunn
samlet valgmennene fra fylket seg da
de skulle sende representanter til
riksforsamlingen på Eidsvoll 14.03.1814.
Justisminister og stortingsrepresentant
Johan Castberg bodde i denne bygningen
i flere år på slutten av 1800- tallet. Han er

mest kjent for å ha skapt De Castbergske
barnelover som i dag har stor internasjonal
anerkjennelse.
Bygningen forvaltes av Mjøsmuseet og
leies ut til Gjøvik Spelmannslag som bruker
den som øvings- og kurslokale. Mjøsmuseets
tradisjonsmusikkarkiv holder også til
i Tingbygningen. Huset er laftet i to etasjer
og panelt utvendig og innvendig.
Tingbygningen er en av Mjøsmuseets
bygninger som er satt opp som et høyt
prioritert tiltak for automatisk slokkeanlegg.
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STIFTELSEN NORSK KULTURARV
På styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 6.500.000
til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med ny «Ta et tak aksjon» for
2017/2018. Aksjonen skulle denne gang være todelt: 1) Uthus i nord og
2) Tradisjonell «Ta et tak»-aksjon
Helt siden Norsk Kulturav ble opprettet i
1993 har visjonen vært «Vern gjennom bruk».
De tre velvalgte ordene ble nedskrevet av
grunnleggeren, Christian Sulheim. Norsk
Kulturarv 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. 2.500 medlemmer.
Norsk Kulturarv er en selveiende institusjon,
med hovedkvarter i Vågå kommune, opprettet av Oppland Fylkeskommune. Norsk
Kulturarv er landsdekkende og dens hovedmål er å bidra til å sikre vår kulturarv for
kommende generasjoner.
• Norsk Kulturarv skal ivareta interessene
til eiere og brukere av fredede og
verneverdige kulturminner
• Norsk Kulturarv skal arbeide for, og delta
aktivt i forsvarlig næringsutnytting av
kulturarven
• Norsk Kulturarv skal gjennom økonomisk
og faglig bistand drive aktivt kulturminnevern med hele landet som arbeidsområde.
Norsk Kulturarvs aksjon «Ta et tak» har vært
gjennomført 12 ganger og har til sammen
bidratt til å redde ca. 3.400 bygninger.
Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at
støtten har hatt stor betydning for disse
bygningenes fremtid. Den private innsatsen som investeres i prosjektene er mange

ganger større enn tilskuddet. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk, og aktiv
bruk er en viktig premiss for en levende og
mangfoldig kulturarv. Både privatpersoner,
lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner har kunnet søke på tilskudd fra
aksjonene.

Norsk Kulturarv er
landsdekkende og
hovedmålet er å bidra
til å sikre vår kulturarv
for kommende
generasjoner.
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Foto: Thor Harald Henriksen

1. «UTHUS I NORD»
Etterhvert som jordbruket har endret seg
har flere og flere av bygningene på gårdene
gått ut av bruk. Resultatet er et stadig
økende forfall på bebyggelsen.
I 1993 ble en evalueringsrapport utarbeidet
på Røros av ICOMOS for Riksantikvaren.
Denne var et viktig innspill for prosjektet,
kjent som «Uthusprosjektet på Røros».
I 1996 ble arbeid på de første uthusene
utført, og siden den gang har prosjektet
pågått kontinuerlig. Siden 1996 har
«Uthusprosjektet» rehabilitert ca. 400
prosjekter i verdenskulturminnet Røros,
der uthus har blitt tilbakeført til et nivå
hvor det i ettertid skal holde med vanlig
vedlikehold.
Prosjektet ble i 2015 premiert med EUs
kulturminnepris/Europa Nostra Awards.
I juli 2018 besøkte Norsk Kulturarv, sammen
med Kulturminnefondet, Kåfjord kommune

i Troms. Her var det forslag om en nasjonal
offentlig finansiering for å få fjernet en
del av de gamle og falleferdige fjøsene
i kommunen. Etter en uttalelse fra Simen
Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet, om
mulighetene til heller å redde disse kulturminnene, var ikke veien lang til at kontakten
mellom kommunen og Kulturminnefondet
ble opprettet. Det er nå tent et håp om
å bevare flere kulturminner i Kåfjord.
I denne sammenheng er det ønskelig
at neste «Ta et tak»-aksjon, lanserer
«Uthusprosjekt i nord» som innebærer at
en vesentlig del det omsøkte beløpet blir
øremerket uthus i de tre nordligste fylkene.
I tillegg til Kulturminne-fondet, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og
fylkeskommunene, har Sametinget signalisert
at de ønsker å være en samarbeidspartner.
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2. TRADISJONELL «TA ET TAK»-AKSJON
Det er ønskelig også å kjøre i gang en
ordinær aksjon for resten av landet som skal
ha følgende fokusområder:

anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en
fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK.

- Støtte til skadeforebyggende tiltak på
både våningshus- og driftsbygninger over
hele landet. Men også andre verneverdige
bygninger og anlegg vil kunne komme i
betraktning for støtte for å hindre forfall og
skade.

Norsk Kulturarv ønsker best mulig geografisk
spredning på tiltakene som far støtte. Både
privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner vil kunne søke på
tilskudd fra aksjonen.

En ordinær aksjon for 2019/20 vil ha samme
kriterier som tidligere.
«Ta et tak» 2019/20 vil rette seg mot
våningshus og driftsbygninger over hele
landet. Dette kan være verneverdig
bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus
i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller
jakt. Norsk Kulturarv vil også ta i betraktning
andre gode søknader, selv om disse ikke
faller inn under årets kategori. Bygningen må

«Ta et tak» 2019/20
vil rette seg mot
våningshus og
driftsbygninger over
hele landet.

Foto: Wilfred Westgaard
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Forbundet Kysten
ønsker å bidra positivt
i arbeidet for et rent
miljø i havet og
på kysten.

FORBUNDET KYSTEN
På styremøtet 6. februar 2018 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 600.000 til
miljøtiltak i kystlagene.
Forbundet Kysten er en frivillig kulturvernog friluftslivsorganisasjon som tar vare på
kystens kulturminner gjennom aktiv bruk.
Organisasjonen består av 126 lokale kystlag
langs hele kysten fra Halden til Varanger.
I 2016 ble Forbundet Kysten tildelt Stiftelsen
UNIs Miljøvernpris.
Forbundet Kysten ønsker å bidra positivt
i arbeidet for et rent miljø i havet og på
kysten. Dette vil man oppnå ved å muliggjøre de tiltakene kystlagene lokalt mener de
bør gjennomføre for at deres virksomhet skal
bli enda mer miljøvennlig. Kystlagene og
alle deres aktiviteter er åpent for alle, også
for de som ikke ønsker å delta i aktiviteter.
Det er ønskelig å gjøre det økonomisk

mulig for kystlagene å strekke seg enda
lenger for å være gode eksempler når det
gjelder å ta vare på omgivelsene rundt seg.
Forbundet Kysten er overbevist om at et
slikt prosjekt også vil bidra til bevisstgjøring
i egne lokallag om miljøproblematikk, og
at dette vil få varige effekter i form av mer
bevisste holdninger når det gjelder ansvar
for naturen og miljøet rundt fartøyer og
anlegg.
Høsten 2017 ba Forbundet Kysten om innspill fra kystlagene om hvilke miljøtiltak de
eventuelt kunne tenke seg å gjennomføre
dersom man hadde økonomiske midler til
dispensjon. Ønskene som kystlagene spilte
inn, beløp seg til kr. 600 000.
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Ønskene handlet om håndtering av avrenning fra vårpuss av kystlagenes båter, om
bedre opplegg for avfallssortering og ryddig
håndtering av spesialavfall, om rensing av
lensevann fra fartøyene, og flere andre ting.
Forbundet Kysten er i dialog med fagfolk
i Miljødirektoratet, og har mottatt gode
råd fra dem i arbeidet med å sortere i de
innmeldte ønskene. Det legges vekt på at
tiltakene skal ha en reell miljøgevinst.
Basert på denne innsikten ble det søkt om
midler til viderefordeling til kystlagene i 2018.
Kriterier for midlene skulle være som følger:
• Tiltaket skal føre til en varig forbedring som
gjør kystlagets drift mer miljøvennlig
• Miljøhensyn skal være hovedmotivasjonen
bak tiltaket. Det er ikke nok at tiltaket også
har en gunstig miljøeffekt
• Tiltaket skal være basert på frivillig arbeid
så langt det lar seg gjøre
• Ønsket tiltak skal ikke være dekket av andre
kjente tilskudds- eller refusjonsordninger

• Eventuelle store tiltak på kystlagenes områder må utføres i samråd med kommunen
Marin forsøpling og miljøforurensning er
et problem, og en bekymring for alle som
virker på kysten. På Forbundet Kystens
landsmøte i april 2017 ble det vedtatt at
Forbundet Kysten skal legge til rette for
lokalt engasjement mot plastavfall i havet
og for andre nødvendige miljøtiltak rundt
kystlagene.
Siden dette har Forbundet Kysten meldt
seg inn i paraplyen Hold Norge Rent, og
intensivert sine oppfordringer til kystlagene
om å bidra i den store og viktige strandryddedugnaden mange allerede deltar i.
Hvert år utfører kystlagene et dugnadsarbeid på ca. 100 årsverk. De tar vare på over
40.000 m2 historiske bygninger og anlegg,
og over 700 små og store tradisjonelle eller
historiske båter.
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Skadevernprisene 2018
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SKADEVERNPRISENE
Hvert år, i forbindelse med styremøtet i desember, deles det ut skadevernpriser. Stiftelsen UNI har som ledd i sitt arbeid for å forebygge skader innstiftet ulike priser: Skadevernprisen, Miljøvernprisen og Erkjentlighetsprisen.

Disse prisene kan tildeles:
• Personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats
for å forebygge personskader eller tingskader i Norge.
• Personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for
å forebygge skader på natur og miljø i Norge.
• Personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort seg bemerket i forbindelse
med prosjekter knyttet til Stiftelsen UNIs formålsparagraf.

Årets prisvinnere sammen med styret i Stiftelsen UNI

26

Stiftelsen UNI årsberetning 2018
VERNER MENNESKER OG FORTIDSMINNER

SKADEVERNPRISEN FOR 2018
Skadevernprisen for 2018 ble tildelt Norske Redningshunder med kr. 250.000
Norske Redningshunder er en landsomfattende humanitær organisasjon som jobber
med å utdanne og godkjenne hunder og
førere til redningstjenesten. Norske Redningshunder arrangerer kurs og treningssamlinger,
og lærer opp hunder og førere til å lete etter
savnede mennesker i snøskred, på barmark
og i ruiner. All innsats i organisasjonen gjøres
på frivillig basis.

Stiftelsen UNI verdsetter den samfunnsinnsatsen Norske Redningshunder gjør på
vegne av den norske befolkningen.

Styret i Stiftelsen UNI har begrunnet
tildelingen som følger:
Når noen savnes, enten det er under store
snømasser i fjellet eller i tett lyng sommerstid i skogen, reiser frivillige fra Norske Redningshunder ut med sine godt trente og
verdifulle hunder. Formålet er å redde liv!
Mange kan takke redningshundene og
menneskene som fører dem, for at de
fortsatt har livet i behold. Alle jobber
sammen og for hverandre når de er ute
på aksjoner. Foreningen gjør en stor og
viktig innsats som betyr mye for
hjelpearbeidet i Norge.

Fra venstre: Daglig leder i Norske Redningshunder, Jim Olav Hansen og styreleder
i Stiftelsen UNI, Paul J. Manger.
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ERKJENTLIGHETSPRISEN FOR 2018
Erkjentlighetsprisen for 2018 ble tildelt Sykehusklovnene med kr. 250.000
Sykehusklovnene er en forening som
organiserer en gruppe profesjonelle
scenekunstnere som har spesialisert seg
på arbeid med barn på sykehus. Klovnene
besøker barn og unge på barneavdelingene
rundt om i landet. Foreningens hovedmål er
å besøke alle sykehus med sengeposter for
barn innen 2024.Styret i Stiftelsen UNI har
begrunnet tildelingen som følger:

Styret ser klovnenes arbeid som et viktig
innslag i Stiftelsens verdigrunnlag.

En sykehusklovn stiller opp for å skape
glede, de stiller opp for å få barna til å tenke
på noe annet i en vanskelig tid. Klovnene
er tilstede for å få barna og de pårørende
til å slappe av. Hovedoppgaven er at de
små pasientene skal føle seg vel.
Sykehusklovnenes oppgave er et viktig
bidrag til trivsel i barn og unges sykehushverdag. Sykehusklovnene har erfaring og
kompetanse til å kommunisere med barna,
engasjere dem og få dem med på en
felles eventyrreise bort fra utfordringene
i behandlingshverdagen.

Fra venstre: Nestleder i Stiftelsen UNI,
Rolf Jarle Brøske og daglig leder
i Sykehusklovnene, Nina E. Eidem
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MILJØVERNPRISEN FOR 2018
Miljøvernprisen for 2018 ble tildelt Hold Norge Rent med kr. 500.000
Hold Norge Rent er en ideell forening som
arbeider mot forsøpling. Foreningens visjon
er «et Norge uten avfall på avveie» og
«Sammen rydder vi Norge!»

med å rydde, dokumentere og forebygge
plastforsøpling langs norskekysten.
Nominasjonen viser at organisasjonen
blir lagt merke til.

Organisasjonen har som hovedformål å forebygge forsøpling ved å engasjere offentlig,
privat og frivillig sektor i dette arbeidet.

Styret i Stiftelsen UNI har begrunnet
tildelingen som følger:

Foreningen formidler kunnskap om
forsøplingssituasjonen i Norge og bidrar
til forebygging og opprydding av avfall på
avveie. Medlemmene ønsker å være en
spydspiss mot marin forsøpling og ta
initiativet til internasjonalt samarbeid.
Hold Norge Rent ble, som en av 12 nominerte kandidater, nominert til Nordisk råds
miljøpris i 2017. De ble nominert for å være
det sentrale koordinerende leddet i arbeidet

Hvert år bidrar over 20.000 frivillige til
Hold Norge Rents arbeid gjennom lokale
ryddeaksjoner over hele landet. Et av
Hold Norge Rents viktigste tiltak er Strandryddedagen, en årlig, landsomfattende
miljøbegivenhet der man på vårparten rydder
Norges strender frie for søppel. Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011.
En sentral del av organisasjonens arbeid
er å vise betydningen av rene frilufts- og
nærmiljøområder. Dette synliggjøres
gjennom den viktige frivillige innsatsen
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Foto: Bo Eide

og arbeidet med å øke engasjementet og
motivasjonen til å bidra gjennom lokal
innsats. Hold Norge Rent bidrar til økt
gjenvinning ved at avfallet som samles inn
gjennom aksjonene går videre inn i etablerte
retur- og innsamlingsordninger.
Styret i Stiftelsen UNI er imponert over det
holdningsskapende og praktiske arbeidet
foreningens medlemmer utfører overfor
en norske befolkning.

Hold Norge Rent
har som hovedformål
å forebygge forsøpling
ved å engasjere offentlig,
privat og frivillig sektor
i dette arbeidet.

Fra venstre: Daglig leder i Hold Norge Rent,
Lise K. Gulbransen, styremedlem i Stiftelsen
UNI, Else Haugland og prosjektleder i Hold
Norge Rent, Mari M. Osterheider
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Samfunnsansvar handler i hovedsak
om å ta sosiale og miljømessige hensyn
utover det som er pålagt ved lov
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SAMFUNNSANSVAR
Stiftelsen UNIs formål er formulert med en klar målsetning om å utøve
samfunnsansvar.
En ansvarlig samfunnsaktivitet materialiserer seg i alle deler av stiftelsens virksomhet.
Stiftelsen UNI har egne retningslinjer for
å sikre dette. Samfunnsansvar 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. Stiftelsen
UNI opparbeider seg midler til drift gjennom
sin kapitalforvaltning. I styrets «Rammer og
retningslinjer» vektlegges begrensninger
for kapitalforvaltningen. Det skal ikke foretas
investeringer i selskaper som over tid og
i alvorlig grad bryter anerkjente internasjonale
prinsipper i sin virksomhet slik dette bl.a.
er definert i konvensjoner Norge har
akseptert (f.eks. FNs Globale Compact).
Styret legger også vekt på at Stiftelsen
UNIs internasjonale 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. Så vel 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 omfatter
forhold som taushetsplikt, mulige interessekonflikter og spørsmål knyttet til mottak
av gaver og tjenester. Administrasjonen
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 utfører
sine oppgaver med høy integritet og utviser
respekt for andre mennesker, myndigheter
og forretningsforbindelser, også i forbindelse
med helse, miljø og sikkerhet. 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.
GDRP (Personvern)
Stiftelsen UNI er opptatt av personvernet
til personer hvor stiftelsen har registrert
personopplysninger.
Personvernerklæring ble fastsatt av styret
i Stiftelsen UNI 5. september 2018.
Retningslinjer ble etablert, og Stiftelsen
vil kontinuerlig påse at personopplysninger
ikke blir misbrukt, og at de er korrekte.
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STIFTELSENS AVKASTNING
2018 ble et svakt år for aksjemarkedene.
Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen,
falt henholdsvis 1,8%, 2,2% og 0,5%
gjennom året. Prisen på nordsjøolje falt
gjennom året fra 66,4 til 52,9 dollar per. fat.
De globale aksjemarkedene, representert
ved MSCI World, falt med 8,7% i USD, men
som følge av en svakere NOK ble nedgangen
på 3,3% målt i norske kroner. Utviklingen
i de toneangivende aksjemarkedene var som
følger: I USA falt Dow Jones-Indeksen 5,6%.
I Europa falt FTSE-100 Indeksen (England)
12,5%, DAX-Indeksen (Tyskland) falt 18,3%
og CAC 40-Indeksen (Frankrike) falt 11,0%.
I Japan falt Nikkei 225-Indeksen 12,1%
(alle tall i lokal valuta).

Norges Bank økte signalrenten med
0,25 til 0,75 prosentpoeng på rentemøtet
i september. Pengemarkedsrentene har
steget gjennom året og 3-måneders
Nibor steg fra fra 0,81% til 1,27% og 6måneders Nibor steg fra 0,90% til 1,41%.
9-års statsobligasjonsrente (NST478)
steg fra 1,60% til 1,87%.
Stiftelsens investeringsstrategi er basert
på en langsiktig tidshorisont. Resultatet
av forvaltningen vil derfor variere med
konjunkturene i norsk- og internasjonal
økonomi. En svak kronekurs har bedret
resultatet for utenlandske aksjer i 2018.
Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter
kan dekomponeres til følgende aktivaklasser:

Avkastning i mill.kr

Avkastning i %

8,8

1,6

13,0

3,7

Utenlandske aksjer

- 16,8

- 3,2

Alternative investeringer

- 18,8

Rentebærende aktiva
Norske aksjer

Tabellen viser at i 2018 har stiftelsen hatt overskudd for renter og norske aksjer, men tap
på utenlandske aksjer og i alternative investeringer. Alternative investeringer relaterer seg
i hovedsak til posisjoner i long/short fond, og private equity.
Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2018 utgjorde 1.471 millioner kroner mot 1.538
millioner kroner i 2017.
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Realavkastning
Underskuddet fra årets investeringsaktiviteter
var på – 13,8 millioner kroner. I forhold til
stiftelsens formålskapital pr. 01.01. gir dette
en avkastning på – 0,9% (2017: 14,2%)
Justert for inflasjon (2,7%) gir dette en realavkastning på – 3,6% for 2018 (2017: 12,3%).

Stiftelsen UNI – egen internettside
På Stiftelsen UNI’s hjemmeside:
www.stiftelsen-uni.no blir stiftelsens
bevilgninger fortløpende oppdatert.
Her finnes informasjon om stiftelsens
historikk, formål og vedtekter, og hvordan
man kan søke støtte fra stiftelsen.

Fremtidsutsikter
Fremover vurderer styret at den forventede
langsiktige realavkastning til 3%. Stiftelsens
prognose om budsjettert avkastning for året
er beregnet ut fra forutsetningen om at 2019
blir et normal år.

Miljø
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke
det ytre miljø. Stiftelsen har ingen ansatte
og denne beretningen vil således ikke
omfatte arbeidsmiljøet.

Utdeling til vedtektsfestede formål er med
utgangspunkt i styrets budsjett beregnet til
2,5% av stiftelsens formålskapital ved inngangen av året. Utdelingene budsjetteres til
ca. 40 millioner kroner.
Finansiell risiko
Stiftelsen UNI’s finansielle risiko er omtalt
under note 8 til regnskapet.
Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet
en korrekt beskrivelse av stiftelsens stilling
ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er
heller ingen ekstraordinære forhold som har
påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet
vesentlige hendelser etter balansedagen.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt
drift er til stede.

Likestilling
Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling
mellom kjønnene.
Styret
På årsmøtet i juni ble Paul J. Manger og
Rolf Jarle Brøske oppnevnt for 2 nye år som
styremedlemmer.
Årets underskudd
Styret foreslår at årets underskudd dekkes
som følger:
Fra formålskapital: MNOK 67,0
Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren
og Norsk Kulturarv fortsatte i 2018. Stiftelsen
vil uttrykke sin takk til ledelsen og ansatte
i disse institusjonene for verdifulle råd.

Oslo, 10. april 2019

Paul J. Manger
Styreleder

Oddbjørn Sørmoen

Rolf Jarle Brøske
Nestleder

Karen S. Reinholdtsen

Else Haugland
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Stiftelsens bidrag skal i første rekke
være økonomisk støtte til prosjekter og
påskjønnelse til institusjoner og
enkeltpersoner.
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REGNSKAP
(beløp i mill kr.)

Noter

2018

2017

15,9

15,5

113,5

48,5

3,6

28,7

14,8

18,4

(154,4)

140,6

(13,8)

194,3

1,2

3,9

5,6

10

41,4

36,7

Honorar administrasjon

2

5,2

5,1

Honorar til styret og valgkomiteen

2

0,9

0,8

Andre kostnader

2

2,0

1,5

8,0

7,5

53,2

49,8

Årets aktivitetsresultat

(67,0)

144,5

Til / (fra) Annen formålskapital

(67,0)

144,5

Anskaffelse av midler
Finans og investeringsaktiviteter
Mottatt aksjeutbytte
Realisert gevinst ved salg av verdipapirer
Realisert tap ved salg verdipapirer
Renteinntekter
Verdiendring investeringer

1

Sum anskaffelse av midler
Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Bevilget til vedtektsfestede formål
Kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet
Sum forbrukte midler
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BALANSE PR. 31. DESEMBER
– Eiendeler
(beløp i mill kr.)

Noter

2018

2017

Diverse fordringer

0,1

0,0

Sum fordringer

0,1

0,0

Omløpsmidler
Fordringer

Investeringer
Aksjefond

4

469,2

431,8

Pengemarkedsfond

8

188,1

9,3

Obligasjonsfond

5

12,3

163,6

Aksjer og andeler

6

572,0

537,7

Obligasjoner

7

252,3

313,8

1 494,0

1 456,1

95,3

184,7

Sum omløpsmidler

1 589,3

1 640,9

Sum eiendeler

1 589,3

1 640,9

Sum investeringer
Kontanter og bankbeholdning

3
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BALANSE PR. 31. DESEMBER
– Formålskapital og gjeld
(beløp i mill kr.)

Noter

2018

2017

100,0

100,0

Annen formålskapital

1 371,3

1 438,3

Sum formålskapital

1 471,3

1 538,3

0,2

0,2

Vedtatt, ikke utbetalte bidrag

117,8

102,4

Sum kortsiktig gjeld

118,0

102,6

Sum gjeld

118,0

102,6

1 589,3

1 640,9

Formålskapital
Grunnkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Diverse kortsiktig gjeld

Sum formålskapital og gjeld

Oslo 10. april 2019

Paul J. Manger
Styrets leder

Else Haugland
Styremedlem

Rolf Brøske
Nestleder

Karen Reinholdtsen
Styremedlem

Odd Ekholt
Forretningsfører

Oddbjørn Sørmoen
Styremedlem
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KONTANTSTRØMSOPPSTILLING
for perioden 1. januar til 31. desember
(beløp i mill kr.)

2018

2017

Periodens aktivitetsresultat

(67,0)

144,5

(109,9)

(19,8)

156,5

(137,0)

41,4

36,7

0,0

4,3

20,9

28,6

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter

483,1

282,0

Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter

(567,6)

(232,6)

Sum tilført fra investeringsaktiviteter

(84,5)

49,4

Utbetalte bevilgninger i perioden

(25,9)

(26,5)

Sum utbetalt til vedtektsfestede formål

(25,9)

(26,5)

(89,4)

51,5

Likviditetsbeholdning pr 01.01

184,7

133,2

Likviditetsbeholdning pr 31.12

95,3

184,7

Netto realisert tap/ (gevinst) ved salg av verdipapirer
Urealisert verdiendring
Bevilget til vedtektsfestede formål
Endring i tidsavgrensninger
Tilført fra driften

Sum likviditetsendringer i perioden
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NOTER TIL REGNSKAPET
31. desember 2018
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. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk vil
klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer 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 oppfyllt.
* 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. 31.12.18. Valutakursen er basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.18.			
Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet.
Beregnet, ikke realisert kurstap på omløpsmidler pr. 31.12.18, er kostnadsført etter fradrag
for urealisert gevinst opp til urealisert tap innen samme valutaslag. Beregnet, ikke realisert
kurstap pr. 31.12.18 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.
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Bevilgninger til vedtektsfestede formål		
Bevilgninger til vedtektsfetede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse
med styrets vedtak.									
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.					

2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer.
2018

2017

Honorar til styret og valgkomite

765 000

730 833

Arbeidsgiveravgift

107 866

103 604

Sum lønn og sosiale kostnader

872 866

834 437

0

0

Gjennomsnittlig antall årsverk

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.
Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr 133.125,- inkl. mva. i perioden
			
Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 175 899,- bundne skattetrekksmidler.		
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4. Aksjefond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Norske aksjefond

105 995 785

112 395 934

112 395 934

Utenlandske aksjefond

305 034 921

356 835 943

356 835 943

Sum markedsbaserte
aksjefond

411 030 706

469 231 877

469 231 877

								

5. Obligasjonsfond

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Obligasjonsfond

10 000 010

12 271 102

12 271 102

Sum markedsbaserte
obligasjonsfond

10 000 010

12 271 102

12 271 102

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Norske aksjefond

206 991 532

196 095 754

196 095 754

Utenlandske aksjefond

217 857 668

375 952 216

375 952 216

Sum markedsbaserte
aksjer

424 849 200

572 047 970

572 047 970

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

212 694 915

208 419 135

208 419 135

41 420 500

43 870 400

43 870 400

254 115 415

252 289 535

252 289 535

6. Aksjer

7. Obligasjoner
Sektor
Innenlandsk - Finans
Utenlandsk - produksjon
Sum markedsbaserte
obligasjoner
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8. Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond
Sum markedsbaserte
aksjefond

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

187 839 378

188 130 309

188 130 309

187 839 378

188 130 309

188 130 309

								

9. 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 nøytralisert markedsrisikoen i den norske aksjeporteføljen
ved at man selger index-futures 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 høy/moderat.				
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.					
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10. Bidrag til vedtektsfestede formål		
På Stiftelsen UNI’s hjemmeside: www.stiftelsen-uni.no blir Stiftelsens bevilgninger
fortløpende oppdatert. Her finnes informasjon om Stiftelsens historikk, dens formål og
vedtekter, og hvordan man kan søke støtte fra Stiftelsen.
Sum bidrag vedtektsfestede formål
Tilbakeførte bidrag
Sum bevilgninger
								

		

44 950 105
3 599 173
41 350 932
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