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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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Foto: Ingeborg Skrudland/Jærmuseet.

STIFTELSENS BEVILGNINGER
I løpet av 2019 bevilget Stiftelsen UNI nesten 43 millioner kroner i støtte til
skade- og miljøvern. Dette er litt mindre enn i 2018.
Av årets bevilgninger har stiftelsen tildelt
noe 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 blitt vesentlig mindre enn 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 2019 finnes på vår hjemmeside
www.stiftelsen-uni.no

Stiftelsen UNI
ønsker seg flere
prosjekter til
kategorien naturvern
og forskning.

Stiftelsens bevilgninger det siste året fordeler seg prosentmessig over følgende grupper.
%-fordeling antall
bevilgninger

Totalt beløp bevilget:
(i kr. 1.000)

2019

2018

2019

2018

Vern av menneskeliv

14

3

3.402

3.193

Vern av bygg/innbo

65

52

28.660

23.391

Vern av fartøyer

8

13

3.866

6.298

Naturvern og forskning

0

9

0

1.250

Priser

1

1

1.000

1.000

12

12

5.826

9.818

100

100

42.754

44.950

Sikring generelt
Sum totalt
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FORDELING AV STØTTE PR. FYLKE

Støtte til ulike formål i 2019
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16

15
14
13
5
12

6
2 3

8
7

11
10

4

9

1

1

Østfold

2/3

Oslo og Akershus

4

Hedmark

7%

5

Oppland

7%

6

Buskerud

7%

7

Vestfold

3%

8

Telemark

3%

9/10 Agder

5%
12%

10%

11

Rogaland

8%

12

Hordaland

12%

13

Sogn og Fjordane

3%

14

Møre og Romsdal

3%

15/16 Trøndelag

7%

17

Nordland

6%

18

Troms

5%

19

Finnmark

2%
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Setesdalsbanen
hadde i 2017
publikumsrekord som
museumsbane, med
mellom 28 og 29.000
reisende.

VEST-AGDER MUSEET IKS
Vest-Agder museet fikk i styremøtet 6. februar 2019 i Stiftelsen UNI bevilget
kr. 700.000 til fase 1, istandsetting av rasoverbygg ved Setesdalsbanen
Setesdalsbanen ble åpnet i 1896 og gikk
fra Kristiansand til Byglandsfjord. Banen ble
bygget med 1067 mm smalspor.
Da Sørlandsbanen ble åpnet i 1938, ble
Grovane knutepunktet mellom de to banene.
På grunn av ulik sporvidde måtte passasjerer
og gods bytte tog her.
I dag er Setesdalsbanen en museumsbane
som representerer en viktig del av norsk
samferdselshistorie. 1067mm smalspor var
i en lang periode «det norske normalsporet»
(rundt 1000 km på det meste). Etter hvert
ble de norske banene bygget om til dagens
«normalspor» med større sporvidde. I dag
er Setesdalsbanen den eneste bevarte
strekningen med smal sporvidde.

Setesdalsbanen er særegen som museumsbane på flere områder. Strekningen fra
Grovane til Røyknes er den «villeste» delen
av den opprinnelige banen og klamrer seg til
fjellsida med elva nedenfor. Dette terrenget
har gjort at området ikke har vært utsatt for
annen utbygging, noe som gjør Setesdalsbanen til den museumsbanen i landet som
fremdeles kan oppleves mest lik slik den var
i driftstida. Setesdalsbanen viser i tillegg en
større bredde i typer anlegg/infrastruktur
enn de fleste andre museumsbanene i
landet. Her finnes landets eneste autentiske
sporbruddstasjon (stasjon med to sporvidder) og det eneste originale kullskuret som
fremdeles er i bruk. Banen har broer, tunneler,
rasoverbygg og flere stasjoner. Banens trafikkeres med både damp og dieselmateriell og

har sportilknytning med den elektrifiserte
Sørlandsbanen.

Foto: Janne Grundetjern

Setesdalsbanen hadde i 2017 publikumsrekord som museumsbane, med over 28.000
reisende.
Den søndre delen av Setesdalsbanen er
svært værutsatt og har ofte mye snø. De
bratte fjellsidene innebærer stor rasfare.
Man vet ikke sikkert når rasoverbygget ble
reist, men det omtales første gang i 1913.
I 1914 omtales det med «61 spænd» langs
linjen. I 1920 er det forlenget til 103 meter og
i 1953 ble det ytterligere utvidet til 142 meter.
Like nord for rasoverbygget ble det reist en
vakthytte hvor ryddemannskap kunne ha tilhold om vinteren. Denne ble restaurert med
støtte fra Jernbaneverket i 2015 og 2016.
Selv om det ikke lenger kjøres tog når det er
store snømengder, har rasoverbygget frem-

deles en viktig funksjon – eller rettere sagt,
vil ha. Det går fremdeles ras fra fjellsida over
og det utføres årlig manuell fjellrens. Den
delen av rasoverbygget som eksisterer, bidrar
til å lede snø og stein over sporet og ned
i elva. Dette sparer sporet for store belastninger. Rasoverbygget er imidlertid både
i dels dårlig stand og dels demontert.
Dette gir to utfordringer. Deler av den
eksisterende konstruksjonen er så dårlig
at den etter hvert representerer en fare for
lokomotiv og vogner som trafikkerer under.
I tillegg usettes nå sporet for unødvendige
påkjenninger knyttet til ras fra fjellsida.
Av kapasitetshensyn og av muligheter for
finansiering er prosjektet delt i to:
Fase 1 Sikre den delvis restaurerte delen
som nå er i ferd med å falle ned
i sporet.
Fase 2 Restaurere den nyeste delen og
reetablere del som er fjernet.
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STIFTELSEN CHRISTIAN RADICH
Stiftelsen Christian Radich fikk i styremøtet 10. april 2019 i Stiftelsen UNI
bevilget kr. 900.000 til sikringsoppdateringer for 2019
Christian Radich ble i 1939 levert til Stiftelsen Østlandets Skoleskib og er i dag fredet.
Skipet seilte frem til 1998 som skoleskip,
kun avbrutt av 2. verdenskrig. I denne tiden
har nesten 17. 000 unge fått sin maritime
utdannelse om bord.

i en vanskelig omstillingsperiode på 10 år,
men har en god avtale med Sjøforsvaret.
De har brukt 2018 godt ved å utvikle flere
nye konsepter som de mener vil snu denne
situasjonen til positive driftsresultater
(allerede i 2019).

Da skoleskipsordningen falt bort gjennom
Reform-94, fikk man en overgangsordning
frem til 1998. Da gikk siste elev i land, og
skipets eksistens ble avhengig av annen
støtte. Christian Radich var stjerne i filmen
«Windjammer» fra 1958 og hadde også en
fremtredende rolle i TV-serien «Onedinlinjen». Skipet har i hele sin levetid fungert
som en norsk seilende ambassadør. Hun
har markert seg på et stort antall norske
arrangementer i utlandet, og gjennom
årene har hun vunnet en rekke regattaer
i inn- og utland.

Spesielt fremheves Windjammer-prosjektet,
som er et utviklingsprogram for ungdom
som har falt utenfor samfunnet. Ungdommer uten utdanning og som mangler et
sosialt nettverk. Det er en stor gruppe ungdommer i alderen 16-25 år som, hvis de ikke
får hjelp, kan bli en stor byrde for seg selv og
samfunnet. Programmet har gjennomført
to piloter høsten 2018. Ambisjonen er å
gjennomføre programmer gjennom hele
2019 slik at dette skal bli en av de viktigste
aktivitetene i høst- og vintersesongene.

Stiftelsen Christian Radich har som mål
å bevare skoleskipet Christian Radich for
kommende generasjoner gjennom aktiv
drift. Skoleskipet har Oslo som sin hjemmehavn, med kaiplass på Akershusutstikkeren.
Det er 15 faste årsverk om bord, som
besettes av 30 profesjonelle sjøfolk som
går på 1:1 turnus. På land er det 4 årsverk.
Driftsinntektene kommer fra chartervirksomhet i Oslofjorden, skoletokt, utenlands tokt
med betalende medseilere og seiling med
matroselever som ikke får læreplass.
Christian Radich har vært og er fortsatt inne

Stiftelsen
Christian Radich har
som mål å bevare skoleskipet Christian Radich
for kommende
generasjoner gjennom
aktiv drift.

Foto: Stiftelsen Christian Radich
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NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING
På styremøtet 11. JUNI 2019 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 500.000 til
de narkotikaforebyggende prosjektene «Tør du» og «Bry deg»
Medlemmene i Norsk Narkotikapolitiforening melder at de i økende grad møter
mindreårige som bagatelliserer farene ved
narkotikabruk. Samtidig melder politiet
mange steder i landet at ungdomskriminaliteten og narkotikabruken blant
unge er for oppadgående.
Samtidig oppleves det at voksne/foreldre
i for liten grad tar innover seg dette
problemet, eller at foreldre i alt for liten
grad har den nødvendige faktakunnskap til
å håndtere og ta del i problemløsningen.
Norsk Narkotikapolitiforening har opplæring
og rus-/narkotikaforebygging som sine som
sine hovedaktiviteter. Deres medlemmer er
i sitt daglige arbeid meget tett på rusproblematikken og mener gjennom både
fagopplæring og erfaring å vite en del om
hva som virker og hva som til enhver tid er
utfordringene.

Foreningen ønsker å kunne være mer
offensiv i å tilby kommuner/tettsteder mer
opplæring, – ikke bare avvente tilfeldige
bestillinger på foredrag slik som nå.
Det er derfor ønskelig med en grunnleggende økonomisk sikkerhet i å få dekket
arrangementsutgiftene. For foreningen er
det et ønske at dette skal være et tilbud til
alle kommuner som ønsker det, uavhengig
av sponsing fra andre organisasjoner
eller næringsliv.

Norsk Narkotikapolitiforening har opplæring
og rus-/narkotikaforebygging som sine
hovedaktiviteter.
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STIFTINGA JÆRMUSEET
På styremøtet 28. august 2019 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 700.000
for inventar og utstyr til nytt underjordisk magasin
Jærmuseet er regionmuseum for
kommunene Randaberg, Sola, Sandnes,
Gjesdal, Klepp, Time og Hå, og regionalt
vitensenter for Sør-Vestlandet. Deres
oppgave er å dokumentere og formidle
regionens nyere historie. Som vitensenter
skal det skapes interesse for naturvitenskap
og teknologi. Museet har store samlinger
innen deres kjernevirksomhet.
Besøkstallet svinger rundt 200.000 på
13 anlegg som betjenes av ca. 70 årsverk.
Jærmuseet søker om midler til magasininnredning og utstyr som skal sikre museets
store gjenstander trygg oppbevaring.
Museet har siden 2008 arbeidet systematisk
for å opparbeide en god og sikker standard
på magasinene i museets egne bygninger.

Samtlige magasin- og arkivlokaler har
fått ny, plassbesparende innredning og
samlingene er blitt avfotografert. Dette
store løftet ble avsluttet i 2016.
Parallelt har Jærmuseet utredet ulike
alternativer for å få en god og permanent
sikring av museets samling av store landbruksmaskiner og utstyr fra jærindustrien.
Disse omfangsrike samlingene har i flere
ti-år blitt lagret i låver og andre leide lokaler.
En kalkyle viser at bygging av et underjordiske magasin på 2.200 m2 på egen
tomt på Nærbø, vil være den rimeligste
løsningen. Et underjordisk anlegg setter
dessuten ikke nevneverdige spor i omgivelsene, og gir de beste sikringsmessige
og klimatiske forholdene, samt de laveste
driftsutgiftene.
Høsten 2015 fikk Jærmuseet overraskende
beskjed om at Kulturdepartementet over
Statsbudsjettet ville bevilge midler til
magasinbygging under forutsetningen
at Jærmuseet selv måtte finansiere restbeløpet. Magasinet ble prosjektert med
to hvelvede haller.
Reguleringsplanarbeid ble satt i gang
høsten 2015 med en forventet behandlingstid på under ett år. Hensyn til fornminnene
i og rundt byggetomten medførte imidlertid
at planen ble forsinket, og byggearbeidene
kom først i gang høsten 2017. Med dette
økte byggebudsjettet, og Jærmuseets del
av finansieringen.
For å holde et overkommelig kostnadsnivå
ble det ikke budsjettert med inventar og

utstyr, og ekstern finansiering ble derfor
nødvendig. Sandnes kommune har bevilget
midler til innredning. Nå gjenstår finansiering
av to stålmesaniner, den ene med hylleinnredning, og et varmekammer.

Museet har
siden 2008 arbeidet
systematisk for å
opparbeide en god og
sikker standard på
magasinene i museets
egne bygninger.
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Eksempler på gjenstander som skal sikre en god bevaring:

MJØSMUSEET AS
På styremøtet 17. oktober 2019 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 1.000.000
til bygging av gjenstandsmagasin
Mjøsmuseet AS forvalter 30 000 museumsgjenstander på vegne av tre eiere; Foreningen Mjøssamlingene på Minnesund, Toten
historielag og Gjøvik kommune. Dette er
unike kulturhistoriske gjenstander fra regionen Gjøvik/Toten og gjenstander knyttet til
Mjøsas maritime historie. Samlingen
inneholder også en oldsakssamling på
ca. 300 gjenstander fra tidsperioden eldre
steinalder og fram til 1537. Denne typen
gjenstander som er funnet etter 1905
tilhører i dag staten, men denne samlingen
ble samlet fra 1880-åra fram til ca. 1900 og
eies derfor ikke av staten. Dette er trolig en
av de største oldsaskssamlingene utenfor
statens eie/forvaltning. Det gir et spesielt
ansvar for sikring og forvaltning av samlingen. Museets gjenstandssamlinger er i dag
for det meste oppbevart i gamle kulturhistoriske bygg og i noen få eldre magasinrom uten tilfredsstillende sikringsnivå.
Det er de siste to årene gjort systematiske
luftfuktighets- og temperaturmålinger i
Mjøsmuseets bygg. Dette har avdekket en
altfor høy luftfuktighet gjennom store deler
av året. Både bygninger og gjenstander har
tatt skade av dette. Det er også for første
gang funnet hussopp i samlingene. En av
museets hovedoppgaver er å ta vare på
og sikre materiell kulturarv i evighetens
perspektiv. Mjøsmuseets aktuelle hovedutfordring er derfor å kunne sikre gjenstandssamlingen og forebygge skader på den både
i dag og i et langsiktig perspektiv.

Løsningen vil være å bygge et helt nytt
gjenstands-magasin. Målet er et magasin
for hele gjenstands-samlingen som for tiden
ikke er stilt ut, med et høyt sikringsnivå i et
langsiktig perspektiv. Bygget skal møte
miljøutfordringene ved å bruke minimalt
med ressurser til daglig drift. Med bakgrunn
i disse kriteriene har de valgt å bygge
bygget på eget museumsområde ved
Eiktunet. Dette er et område med et tørt
klima, ikke nede ved Mjøsa, og utenfor
flomfare. Det er valgt en løsning med et
moderne lagerbygg på én flate, i massivt
tre med spesielt god isolering.

Vikingsverd.

Sverdslirebeslag i sølv og gull fra eldre jernalder.

Brann, tyveri og klima er satt i høysetet
for å oppnå en god og langsiktig løsning.
Gjenstandsprosjektet bygges som et
miljøprosjekt inspirert av Det grønne skiftet.

Norges eldste arbeiderfane. Nes Thranitterforening 1851.

Samlingen
inneholder også en
oldsakssamling på
ca. 300 gjenstander fra
tidsperioden eldre
steinalder og fram
til 1537.

Stenøks fra yngre jernalder.

Bronsekjele fra eldre jernalder.

Redningsvest fra «Skibladner» ca 1890.
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På styremøtet 17. oktober 2019 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 3.000.000
til kjøp av Krigsskolen
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg
i oppdrag å avhende Den gamle krigsskolen
i Tollbugata 10. Arbeidet pågår, men det har
ikke meldt seg offentlige kjøpere. Planen
er derfor at bygningen tømmes og snarest
legges ut for salg til private.
Foreningen Krigsskolens Venner har derfor,
sammen med Oslo Byes Vel og engasjerte
ildsjeler, tatt initiativet til å etablere «Stiftelsen Den Gamle Krigsskole».
Stiftelsens første mål er å hindre at den
legendariske Tollbugata 10 blir solgt til
private interesser. Stiftelsen vil deretter
overta, rehabilitere og drifte eiendommen
på økonomisk drivverdig basis. Krigsskolen
er et nasjonalt felleseie som skal reflekteres
i fremtidig bruk av bredere grupper, men
fremdeles med åpning for Forsvarets og
Krigsskolens egne behov for bruk gjennom
temporær fremleie på kommersielle vilkår.
Det viktigste er at den historiske bygningsmassen skal åpnes for allmenheten
gjennom ny bruk.
Forsvarsbygg har utsatt salget og gitt
initiativtakerne et vindu på seks til åtte
uker for å reise en grunnkapital som kan
gi grunn til å tro at stiftelsen kan hanskes
med rehabiliteringsbehovet.
Interimsstyret har som mål å reise 10 millioner kroner til dette i høst, og har forhåpning
om at Forsvarsdepartementet vil overdra
eiendommen til stiftelsen for kr. 1,-, samt
bidra med et betydelig beløp som «medgift»

til overdragelsen (stiftelsen har foreslått
35 millioner kroner). Det er god dialog med
flere mulige deltakere, institusjoner og
private, som er positive til å bidra til stiftelsens grunnkapital.
Det finnes flere eksempler på at stiftelser
har lykkes med tilsvarende oppgaver. Det
nærmeste er kanskje Stiftelsen Militærhospitalet, som i dag er gjeldfri og driver med
overskudd som går til kontinuerlig vedlikehold og oppgradering av bygget. Oslo Byes
Vel utøver daglig ledelse for denne stiftelsen
og er valgorgan til styret sammen med
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.
Bygningen ble i sin tid gitt i gave til skolen
fra Bernt Anker i 1802. Den har i over 200 år
huset nasjonens eldste akademiske utdanningsinstitusjon, etablert 60 år før Universitetet i Oslo. Helt frem til våre dager har den
vært aktivt benyttet for utvikling av offiserenes profesjonsidentitet. I 2018 ble det
gjennomført mer enn 300 møter og arrangementer i bygget. Vedlikeholdet er forsømt
gjennom flere tiår, og det vil kreve betydelige
investeringer å sette bygget i god stand for
videre bruk.
Arkitekt Niels Torp har utarbeidet en mulighetsstudie for videre utvikling av eiendommen. Tanken er oppgradering til et formidlingssted for husets og strøkets historie,
samt moderne kontor- og konferansesenter,
selskapslokaler, konsertlokale i antikvariske
miljøer, mm. innenfor de rammene som
fredningen av bygget tillater.

Krigsskolen er
et nasjonalt felleseie
som skal reflekteres
i fremtidig bruk av
bredere grupper

Foto: Jiri Havran

STIFTELSEN DEN GAMLE KRIGSSKOLEN
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STIFTELSEN NORSK KULTURARV
På styremøtet 4. desember 2019 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 7.500.000 til
skadeforebyggende tiltak i forbindelse med ny «Ta et tak aksjon» for 2020/21»
Helt siden Norsk Kulturarv 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.

premiss for en levende og mangfoldig
kulturarv. Kulturarven er kilde til livskvalitet
gjennom gode opplevelser, samtidig som
kulturarven gir grunnlag for næringsdrift.
Inntekter som blir skapt kan i neste omgang
bli tilbakeført til vernearbeidet. Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og
organisasjoner har kunnet søke på tilskudd
fra aksjonene.

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.

Aksjonen skal denne gang være tredelt:
1) Uthus i Nord, - videreføring av
fjorårets aksjon
2) Kystbygg
3) Ordinær «Ta et tak»-aksjon

• 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 13 ganger og har til sammen
bidratt til å redde ca. 3.900 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. Aktiv bruk er en viktig

Stiftelsen UNI har vært en årelang
samarbeidspartner i forbindelse med
Stiftelsen Norsk Kulturarvs «Ta et tak»aksjoner.

Norsk Kulturarvs
aksjon «Ta et tak»
har vært gjennomført
13 ganger og har til
sammen bidratt til
å redde ca. 3.900
bygninger.
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SKADEVERNPRISENE

Skadevernprisene 2019

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.

Fra venstre nestleder Rolf Jarle Brøske, Karen Reinholdtsen, forretningsfører Odd Ekholt,
generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon¸ Natasha Pedersen, styreleder Paul Manger,
direktør ved Framsenteret, Frode Kjersem Oddbjørn Sørmoen, Helge Markusson ved Framsenteret og Else Haugland

26

27

Stiftelsen UNI årsberetning 2019
VERNER MENNESKER OG FORTIDSMINNER

SKADEVERNPRISEN FOR 2019
Skadevernprisen for 2019 ble tildelt Foreningen for barnepalliasjon med
kr. 500.000
Foreningen for barnepalliasjon er den eneste
organisasjonen i Norge som belyser emnet
palliasjon og palliativ behandling for barn.
Norge har lite søkelys på barna og deres
familie når palliativ behandling er nødvendig. I dag rettes behandlingen mot voksne.
Foreningen jobber for å endre situasjonen
slik at barn også skal få tilgang til et sømløst
og lindrende tilbud.
Foreningen jobber for tilrettelagt palliativ
behandling og palliasjon for alle spedbarn,
barn og ungdommer med langt kommet,

alvorlig og livstruende sykdommer og livsbegrensende tilstander. De skal ha rett til
individuell behandling med verdighet og
respekt. Barn skal ha et så kvalitetsfullt liv
som overhodet mulig. Hver familie er sentral
i denne type behandlingen.
Foreningen for barnepalliasjon hadde 10-års
jubileum i 2019, og har kontor i Kristiansand.
Visjonen er å fornye og forbedre norsk
barnepalliasjon med ønske om å etablere
egne enheter – kalt Barnehospice.

Fra venstre: Styremedlem i Stiftelsen UNI, Else Haugland, Generalsekretær i Foreningen for
barnepalliasjon, Natasha Pedersen og Isabel Kjerstad Pedersen
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Nordkalotten, og som en turistdestinasjon.
Tromsø er en universitetsby og vertskap
for en rekke forskningsinstitusjoner.
Det er ofte her de arktiske vitenskapelige
ekspedisjonene starter og ender.
Her har Framsenteret og medlemsinstitusjonene en framtredende rolle. De er vertskap for store og viktige konferanser innenfor klima- og miljøforskning. Hvert år i januar
løfter de sammen Arctic Frontiers opp til å bli
den viktigste og største arktiske konferansen
i internasjonal målestokk.
I tillegg til forskning i de ulike medlemsinstitusjonene, samarbeides det innenfor
rammen av Framsenteret om følgende sju
forskningsområder:

- Miljøkonsekvenser av næringsaktivitet
i nord (MIKON)
- Klimaeffekter på økosystemer, landskap,
samfunn og urfolk
- Miljøgifter – effekter på økosystemer
og helse
- Havforsuring og økosystemeffekter
i nordlige farvann
- Effekter av klimaendringer på fjord- og
kystøkosystemer i nord
- Havisen i Polhavet, teknologi og
styringssystemer
- Plast i Arktis
Styret i Stiftelsen UNI verdsetter miljøinnsatsen som Framsenteret gjør på vegne av det
norske samfunnet.

MILJØVERNPRISEN FOR 2019
Miljøvernprisen for 2018 ble tildelt Framsenteret med kr. 500.000
Framsenteret er kortnavnet for FRAM –
Nord-områdesenter for klima og miljøforskning. Senteret består av 21 institusjoner som
driver med tverrfaglig forskning, rådgivning,
forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi
i nordområdene.
Med forskning som grunnlag formidler
Framsenteret kunnskap til forvaltning,
næringsliv og publikum generelt. Senteret
bidrar til å styrke koblingen mellom forskning
og utdanning. Senteret er en viktig arena
nasjonalt og internasjonalt og gir innspill
i klimarelaterte spørsmål. Senterets institu-

sjoner bidrar til å opprettholde Norges
posisjon som en fremragende forvalter av
miljø og naturressurser i nord.
Framsenterets bygg ligger i Tromsø sentrum
og har en størrelse på 24.000 m2. Bygget
inneholder laboratorier, kontorer, møte- og
konferansefasiliteter, bibliotek og annen
infrastruktur som sørger for best mulig
forskning.
Det er ikke tilfeldig at Tromsø er en av de viktigste møteplassene i den nordligste delen
av verden. Historisk er byen tuftet på handel,
fangst og fiske, som et knutepunkt på

Fra venstre: Direktør ved Framsenteret, Frode Kjersem, Styreleder i Stiftelsen UNI,
Paul Manger og Markusson ved Framsenteret
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SAMFUNNSANSVAR

Samfunnsansvar handler i hovedsak
om å ta sosiale og miljømessige hensyn
utover det som er pålagt ved lov

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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Realavkastning
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter
var på 287,1 millioner kroner. I forhold til
stiftelsens formålskapital pr. 01.01. gir dette
en avkastning på 19,8% (2018: -0,9%) Justert
for inflasjon (1,4%) gir dette en realavkastning
på 18,4% for 2019 (2018: -3,6%).

STIFTELSENS AVKASTNING
Aksjemarkedene la bak seg et meget sterkt
år, tatt i betraktning en betydelig geopolitisk
usikkerhet
Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen,
steg henholdsvis 16,5%, 19,2% og 14,1%
gjennom året. Prisen på nordsjøolje steg
fra 52,9 til 60,2 USD pr. fat.
Det globale aksjemarkedet, representert
ved MSCI World, steg med 27,7% i USD, men
som følge av en svakere NOK ble oppgangen 29,02% målt i norske kroner. Utviklingen
i de toneangivende aksjemarkedene var
som følger: I USA steg Dow Jones-Indeksen
22,3%. I Europa steg FTSE-100 Indeksen
(England) 12,1%, DAX-Indeksen (Tyskland)
steg 25,5% og CAC 40-Indeksen (Frankrike)
steg 26,4%. I Japan steg Nikkei 225-Indeksen
18,2% (alle tall i lokal valuta).

Norges Bank økte signalrenten tre ganger
med 0,25 prosentpoeng på rentemøtene
i mars, juni og september til 1,5%. Pengemarkedsrentene steg gjennom året og
3-måneders Nibor økte fra 1,27% til 1,84%
og 6-måneders Nibor steg fra 1,41% til
1,96%. 9-års statsobligasjonsrente (NST 480)
falt fra 1,77% til 1,52%.
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 2019.
Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter
kan dekomponeres til følgende aktivaklasser:

Avkastning i %

Rentebærende aktiva

19,6

3,8

Norske aksjer

44,2

14,2

206,3

34,7

Alternative investeringer

Selv om stiftelsen forventer et underskudd
fra investeringsaktiviteter for 2020, planlegger styret å opprettholde utdeling som
normalt. Styrets budsjett er beregnet til
2,5% av stiftelsens formålskapital ved
inngangen av året. Utdelingene budsjetteres
til ca. 40 millioner kroner.
Finansiell risiko
Stiftelsen UNIs finansielle risiko er omtalt
under note 8 til regnskapet.

Avkastning i mill.kr

Utenlandske aksjer

Fremtidsutsikter
Finansmarkedene har i løpet av første halvår
2020 vært påvirket av Covid-19 pandemien.
Dette har medført nedstengning av næringsvirksomhet over hele verden. En konsekvens
av dette har vært at børsene har falt og at
markedene har vært svært volatile. Stiftelsens
resultat fra investeringsaktiviteter er påvirket
av disse omstendighetene og forventningene
fremover synes å være noe pessimistiske.

16,9

Tabellen viser at i 2019 har stiftelsen hatt overskudd i alle aktivaklasser. Alternative
investeringer relaterer seg i hovedsak til posisjoner i long/short fond, og private equity.

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.
Stiftelsen UNI – egen internettside
På Stiftelsen UNIs 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.
Miljø
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke
det ytre miljø. Stiftelsen har ingen ansatte
og denne beretningen vil således ikke
omfatte arbeidsmiljøet.
Likestilling
Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling
mellom kjønnene.
Styret
På årsmøtet i juni ble Karen Reinholdtsen,
Oddbjørn Sørmoen og Else Haugland
oppnevnt for 2 nye år som styremedlemmer.
Styreleder Paul J. Manger og nestleder Rolf
Jarle Brøske har 1 år igjen av sin funksjonstid.
Årets overskudd
Styret foreslår at årets overskudd overføres
som følger:
Til formålskapital: MNOK 244,6
Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren
og Norsk Kulturarv fortsatte i 2019. Stiftelsen
vil uttrykke sin takk til ledelsen og ansatte
i disse institusjonene for verdifulle råd.

Oslo, 5. mai 2020

Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2019 utgjorde 1.715 millioner kroner mot 1.471
millioner kroner i 2018.
Paul J. Manger
Styreleder

Oddbjørn Sørmoen

Rolf Jarle Brøske
Nestleder

Karen S. Reinholdtsen

Else Haugland
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AKTIVITETSREGNSKAP
for perioden 1. januar til 31. desember

Stiftelsens bidrag skal i første rekke
være økonomisk støtte til prosjekter og
påskjønnelse til institusjoner og
enkeltpersoner.

(beløp i mill kr.)

Noter

2019

2018

19,9

15,9

1,4

113,5

Realisert tap ved salg verdipapirer

16,1

3,6

Renteinntekter

15,6

14,8

266,3

(154,4)

287,1

(13,8)

1,2

3,8

3,9

10

31,1

41,4

Honorar administrasjon

2

5,4

5,2

Honorar til styret og valgkomiteen

2

0,9

0,9

Andre kostnader

2

1,4

2,0

7,6

8,0

42,5

53,2

Årets aktivitetsresultat

244,6

(67,0)

Til / (fra) Annen formålskapital

244,6

(67,0)

Anskaffelse av midler
Finans og investeringsaktiviteter
Mottatt aksjeutbytte
Realisert gevinst ved salg av verdipapirer

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.)

BALANSE PR. 31. DESEMBER
– Formålskapital og gjeld
Noter

2019

2018

(beløp i mill kr.)

Omløpsmidler

Formålskapital

Fordringer

Grunnkapital

Noter

2019

2018

100,0

100,0

Diverse fordringer

0,2

0,1

Annen formålskapital

1615,9

1371,3

Sum fordringer

0,2

0,1

Sum formålskapital

1715,9

1471,3

0,2

0,2

Investeringer

Gjeld

Aksjefond

4

582,6

469,2

Pengemarkedsfond

8

142,2

188,1

Obligasjonsfond

5

13,1

12,3

Aksjer og andeler

6

757,3

572,0

Vedtatt, ikke utbetalte bidrag

115,8

117,8

Obligasjoner

7

240,1

252,3

Sum kortsiktig gjeld

116,0

118,0

1735,3

1494,0

Sum gjeld

116,0

118,0

96,4

95,3

1831,8

1589,3

Sum omløpsmidler

1831,8

1589,3

Sum eiendeler

1831,8

1589,3

Sum investeringer
Kontanter og bankbeholdning

3

Kortsiktig gjeld
Diverse kortsiktig gjeld

Sum formålskapital og gjeld

Oslo, 5. mai 2020

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.)

NOTER TIL REGNSKAPET
31. desember 2019

2019

2018

244,6

(67,0)

14,8

(109,9)

(263,8)

156,5

Bevilget til vedtektsfestede formål

31,1

41,4

Endring i tidsavgrensninger

-0,1

0,0

Tilført fra driften

26,5

20,9

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter

103,7

483,1

Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter

(96,0)

(567,6)

7,7

(84,5)

Utbetalte bevilgninger i perioden

(33,1)

(25,9)

Sum utbetalt til vedtektsfestede formål

(33,1)

(25,9)

1,1

(89,4)

Likviditetsbeholdning pr 01.01

95,3

184,7

Likviditetsbeholdning pr 31.12

96,4

95,3

Periodens aktivitetsresultat
Netto realisert tap/ (gevinst) ved salg av verdipapirer
Urealisert verdiendring

Sum tilført fra investeringsaktiviteter

Sum likviditetsendringer i perioden

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. 31.12.19. Valutakursen er basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.19.			
Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet.
Beregnet, ikke realisert kurstap på omløpsmidler pr. 31.12.19, er kostnadsført etter fradrag
for urealisert gevinst opp til urealisert tap innen samme valutaslag. Beregnet, ikke realisert
kurstap pr. 31.12.19 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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4. Aksjefond

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.					

Balanseført verdi

Norske aksjefond

106 223 358

130 066 615

130 066 615

Utenlandske aksjefond

305 034 921

452 497 273

452 497 273

Sum markedsbaserte
aksjefond

411 258 279

582 563 888

582 563 888

5. Obligasjonsfond

2019

2018

Honorar til styret og valgkomite

780 000

765 000

Arbeidsgiveravgift

109 980

107 866

889 980

872 866

0

0

Gjennomsnittlig antall årsverk

Markedsverdi

								

2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer.

Sum lønn og sosiale kostnader

Anskaffelseskost

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 150.000,- inkl. mva. i perioden.
			
Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 163 865,- bundne skattetrekksmidler.		
						

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Obligasjonsfond

10 000 000

13 137 477

13 137 477

Sum markedsbaserte
obligasjonsfond

10 000 000

13 137 477

13 137 477

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Norske aksjefond

247 756 954

267 718 234

267 718 234

Utenlandske aksjefond

205 864 008

489 598 934

489 598 934

Sum markedsbaserte
aksjer

453 620 962

757 317 168

757 317 168

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Innenlandsk - Finans

199 813 215

194 217 800

194 217 800

Utenlandsk - produksjon

41 420 500

45 914 700

45 914 700

241 233 715

240 132 500

240 132 500

6. Aksjer

7. Obligasjoner
Sektor

Sum markedsbaserte
obligasjoner
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8. Pengemarkedsfond

10. Bidrag til vedtektsfestede formål		
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Pengemarkedsfond

140 101 009

142 160 095

142 160 095

Sum markedsbaserte
aksjefond

140 101 009

142 160 095

142 160 095

								

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.					

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

42 751 387

Tilbakeførte bidrag

2 043 306

Tilbakeførte bidrag som er foreldet		

9 643 095

Sum bevilgninger

31 064 986

11. Forhold etter regnskapsårets utgang
Corona epidemien og fallet i oljeprisen har medført mye turbulens i finansmarkedene
på nyåret.Stiftelsens kapitalavkastning gjenspeiler dette. Når årsregnskapet avgis 5. mai,
er formålskapitalen slik den fremgår av regnskapet 31.12.2019, fortsatt intakt.
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BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Til styret i Stiftelsen Uni

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Årsregnskapet består av:
•
•
•

•

Balanse per 31. desember 2019
Aktivitetsregnskap for 2019
Kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per 31.
desember 2019
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
stiftelsens finansielle stilling per 31. desember
2019, og av dens resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov,
stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

BDO AS
Steinar Andersen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
Uavhengig revisors beretning Stiftelsen Uni - 2019
Uavhengig revisors beretning Stiftelsen Uni - 2019

side 1 av 2

side 2 av 2

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO,
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

Penneo Dokumentnøkkel: QNEQB-7YYGO-GSMQS-V66WO-C7WXY-EFQEE

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet til Stiftelsen Uni.

Penneo Dokumentnøkkel: QNEQB-7YYGO-GSMQS-V66WO-C7WXY-EFQEE
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STYRET I STIFTELSEN UNI
Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

Firma
Stiftelsen Uni

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Forretningsfører
Navus Forvaltning AS v/Odd Ekholt

Steinar Harry Andersen

Adresse
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Partner
På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5999-4-1359329
IP: 188.95.xxx.xxx
2020-05-12 19:08:35Z

Penneo Dokumentnøkkel: QNEQB-7YYGO-GSMQS-V66WO-C7WXY-EFQEE
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).

Styre
Paul J. Manger - Styreleder
Rolf Jarle Brøske - Nestleder
Karen S. Reinholdtsen - Styremedlem
Oddbjørn Sørmoen - Styremedlem
Else Haugland - Styremedlem
Revisor
BDO AS

Telefon
21 09 56 50

Foretaksnummer
960 690 249

E-post
uni@uni-stiftelsen.no

Hjemmeside
www.stiftelsen-uni.no

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Fra venstre: Nestleder Rolf Jarle Brøske, Karen Reinholdtsen, Styreleder Paul Manger,
Else Haugland og Oddbjørn Sørmoen
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