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ÅRSBERETNING 2020 – 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.

Foto: Robin Ringstad
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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 2020 bevilget Stiftelsen UNI noe i overkant av 47 millioner kroner  
i støtte til skade- og miljøvern. 

En fullstendig liste over alle prosjekter som er gitt midler i 2020 kan søkes opp på vår 
hjemmeside www.stiftelsen-uni.no

%-fordeling antall 
bevilgninger

Totalt beløp bevilget:
(i kr. 1.000)

2020 2019 2020 2019

Vern av mennesker 14 14 9.263 3.402

Vern av bygninger 64 65 24.944 28.660

Vern av fartøy 9 8 6.759 3.866

Miljøvern og forskning 2 0 1.000 0

Priser 1 1 750 1.000

Sikring 10 12 4.910 5.826

Sum totalt 100 100 47.626 42.754

Stiftelsens bevilgninger det siste året fordeler seg prosentmessig over følgende grupper.
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FORDELING AV STØTTE PR. FYLKE

Støtte til ulike formål i 2020

242 TILDELINGER FORDELT 
PROSENTVIS PÅ FYLKER :

AGDER 6%
INNLANDET 17%
MØRE OG ROMSDAL 4%
NORDLAND 6%
OSLO 12%
ROGALAND 5%
VESTFOLD OG TELEMARK 8%
TROMS OG FINNMARK 6%
TRØNDELAG 5%
VESTLAND 16%
VIKEN 15%
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NORSK BERGVERKMUSEUM
Norsk Bergverksmuseum fikk i styremøtet 31. januar 2020, i Stiftelsen UNI, 
bevilget kr. 1 million til nytt tak på Smeltehytta

Norsk Bergverksmuseums faste utstillinger 
er lokalisert i den gamle smeltehytta til 
Kongsberg Sølvverk, og ligger flott til i  
sentrum av Kongsberg rett ved Numedals- 
lågens bredd. Utstillingene tematiserer  
både norsk bergverkshistorie og Kongsberg 
Sølvverks historie, mynt og myntverk og 
Kongsbergs ski- samt industrihistorie. 

Smeltehytta ble bygget av Kongsberg Sølv-
verk i 1844. Bygningen er oppført i gråstein 
og hadde opprinnelig et tegl tekket bordtak. 
I 27. juni 1912 oppstod det en brann i tak-
konstruksjonen og store deler av taket ble 
ødelagt. I forbindelse med gjenoppbyggin-
gen, som startet umiddelbart, valgte man  
å tekke taket med handskebak-skifer.  

Taket, samt innvendige brannsikringstiltak  
i etasjeskillene, stod ferdige allerede septem-
ber samme år. Skiferen ble bestilt fra Valdres 
Skiferbrudd og satt bort på totalentreprise 
til Kristiania Cementstøperi.

Bygningen stod tidligere på listen over 
fredede bygg i statens eie. Dette er en  
form for fredning uten vedtak og tinglysning.  
Da eierskapet ble overført fra staten til  
Stiftelsen Norsk Bergverksmuseum falt  
fredningen i praksis bort. Smeltehytta og 
området rundt er omgitt av en egen  
reguleringsplan for Kongsberg kommune  
og forvaltes i praksis som om det var fredet 
fra Norsk Bergverksmuseums side.

I tillegg til at Smeltehytta på Kongsberg 
brukes som et utstillingslokale for Norsk 
Bergverksmuseum, er byggets underetasje 
en viktig kulturarena for byen. Smeltehytta 
huser blant annet verdens største samling 
av trådsølv og Norges Banks myntverks-
samling. Samlingene representerer svært 
høye pengemessige verdier. Det er derfor 
satt av en sum i budsjettet for å sørge for 
god sikring av disse samlingene spesielt i 
perioden bygningen vil stå uten tak og med 
stillaser på alle kanter.

Takflaten på Smeltehytta er på rundt 1500m2 

og det finnes ingen indikasjoner på at taket 
er Iagt om siden 1912. Det har imidlertid vært 
et ønske fra museets side gjennom flere tiår. 
Sløyfer og lekter er råtne, og selve skiferen 
er i til dels svært dårlig stand. Handverkerne 
beskriver en situasjon der steinen smuldrer i 
hendene og går i oppløsning under arbeidet.

Situasjonen er uholdbar og vil eskalere. 
Kongsberg er et snørikt område med flere 
«tøværsperioder» i løpet av vinteren. De 

opplever stadige ras fra taket der is og snø 
drar med seg stein. Med veier og gangstier 
i umiddelbar nærhet til bygget, er det bare 
tilfeldigheter at publikum ikke er blitt rammet 
av ras. 
 
De ønsker med tildelingen å legge om taket, 
og utbedre råteskader i taktro og bærende 
konstruksjoner. I tillegg montere snøfangere 
for å sikre personer og materiell. Arbeidet 
skal utføres etter antikvariske prinsipper  
i nær dialog med fylkesarkivar.

Smeltehytta på 
Kongsberg brukes som 
et utstillingslokale for 

Norsk Bergverksmuseum, 
er byggets underetasje 

en viktig kulturarena 
for byen. 
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STIFTELSEN FULLRIGGEREN SØRLANDET
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet fikk i styremøtet 10. juni 2020, i Stiftelsen 
UNI, bevilget kr. 1,7 millioner til nytt maskineri og sikkerhetsutstyr til skipet 

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet eier og  
driver verdens eldste fullrigger, «Sørlandet» 
fra 1927. Sørlandet ble det første skipet 
som ble bygget fra Høivolds Mek. Verksted 
i Kristiansand og ble det første norskbygde 
seilskipet i stål bygd som skoleskip. Skipet er 
210 fot langt (64,2 m), en tremast fullrigger, 
opprinnelig uten motor.

Skipet står oppført på Riksantikvarens 
verneliste.

Fullriggeren Sørlandet planlegger en omfat-
tende restaurering de neste 5 årene, frem 
til ny hovedklassing 2025. Dette prosjektet 
innebærer nytt maskinrom, nye maskiner, 
batteripakke, ny frys-og kjøl og proviant, ny 

ballast og nye vann- og dieseltanker. Estimert 
kostnadsramme er 65 millioner kroner.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet har via 
Kristiansand kommune fått 6.2 millioner fra 
Miljødirektoratet, Klimasats midler for ekstra 
kostnader knyttet til hybrid og mer miljøven-
nlig drift 

UNI Stiftelsen har vært en god støttespiller 
for seilskipene i Norge. Stiftelsen Fullriggeren 
Sørlandet og Stiftelsen Christian Radich har 
i et drøyt år hatt en samarbeidsavtale om 
daglig drift, der målet er tett samarbeid som 
et vanlig rederi, men to stiftelser som hånd-
terer sine kommersielle interesser separat. 

Det er økonomisk krevende for stiftelsen  
å drifte Fullriggeren Sørlandet etter dagens 
krav. De har det siste året hatt flere hendel-
ser med problemer med hovedmaskin som 
har til tider vært kritiske. Hovedmaskinen på 
Sørlandet er fra 70-tallet, og komponenter 
som går i stykker er ikke deler som normalt 
slites og omfattes av et vedlikeholdssystem. 
Fullriggeren Sørlandets viktigste forbedring 
til sikkerhet er skifte av hovedmaskin og 
generatorer.

Fullriggeren Sørlandet har investert nærmere 
1 million kroner i sikkerhetsutstyr gjennom 
tidene. Sikkerhet til elever og mannskap er 
alltid første prioritet. Innkjøpene har i hoved-
sak vært personlig brann- og redningsutstyr, 
herunder nye redningsdrakter til alle om 
bord, ny MOB båt, ny ECDIS, (elektronisk 
kartsystem) oppgradering av radio og navi-
gasjonsutstyr.

Det gjenstår noen utskiftinger på radio- og 
navigasjonsdelen. Skipet har opplevd å være 
uten radiokontakt, noe som har blitt utbedret 
ved service første havn. Anbefalinger fra 
radioinspeksjon er klar på at noe utstyr samt 
antenner og kabler må byttes i nær fremtid. 

Radioinspeksjonen kommer med sine kom-
mentarer/pålegg i mai ved 5 års kontroll av 
anlegget. Stiftelsen planlegger en større jobb 
på navigasjon og radio samtidig som maskin-
rommet fornyes i 2020.

Stiftelsen 
Fullriggeren Sørlandet 
eier og driver verdens 

eldste fullrigger, 
«Sørlandet» fra 1927. 
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REDNINGSSELSKAPET RS
Redningsselskapet fikk i styremøtet 10. juni 2020, i Stiftelsen UNI, bevilget  
kr. 5 millioner til 2 stk. 8 meters redningsbåter

Redningsselskapet er en norsk humanitær 
forening, stiftet 1891 som det private  
selskapet Norsk Selskab til Skibbrudnes  
Redning (NSSR).

Foreningens formål er å redde liv og å berge 
verdier på sjøen, samt å opprettholde og 
utføre redningstjeneste langs norskekysten 
og i tilstøtende havområder. Rednings- 
selskapet driver også opplysningsarbeid og 
ulykkesforebyggende virksomhet for  
å bedre sikkerheten for sjøfarende.

De første redningsskøytene ble sjøsatt  
i 1893.

Redningsselskapet søker Stiftelsen UNI om 
totalt 5 millioner kroner til bygging av to  
støttefartøy i den nye skøyteklassen på  
«8 meter båter». Byggesum pr fartøy er  
2,5 millioner kroner. Planen er at det i første  
omgang skal leveres 10 fartøy i denne  
klassen. Båtene som eventuelt doneres  
vil bli nummer fem og seks i rekken.

Redningsselskapet vil sørge for at levering  
vil skje i god tid før våren 2021. 

Stasjonering av de nye båtene vil bli i Syd-
Norge. De nye fartøyene på 8 meter vil ha 
flere funksjoner i Redningsselskapet. De 
vil kunne opereres som tilleggsfartøy på 
skøytestasjoner som har større rednings- 
skøyter operert av fast ansatt mannskap, 
eller de vil plasseres på utvalgte stasjoner 
der de vil være primærressursen for deres 
frivillige mannskaper i sjøredningskorpsene.

Når det gjelder design og utforming på 
båtene, er disse godt testet og bygger på 
Redningsselskapets kravspesifikasjon for 
effektive og målrettede aksjoner, hensyn- 
tatt de siste fremskritt for teknologi  
i redningsaksjoner.

Foreningens formål 
er å redde liv og å berge 
verdier på sjøen, samt 

å opprettholde og 
utføre redningstjeneste 

langs norskekysten
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BOGSTAD GÅRD 
en avdeling i Stiftelsen Norsk Folkemuseum
Bogstad Gård fikk i styremøtet 15. oktober 2020, i Stiftelsen UNI, bevilget  
kr. 550.000 til omlegging av taket på stabburet

Bogstadgodset er et sentralt historisk sted 
for begivenhetene knyttet til tiden rundet 
1814 og har tilhørt samme familie fra godset 
kom i privat eie i 1649 og helt frem til 1955. 
Da ble stedet gitt som gave til en privat stif-
telse og åpnet som museum. 

Anlegget består av Hovedbygningen fra 
andre halvdel av 1700-tallet, et historisk 
parkanlegg samt 10 andre fredete bygninger. 
Bygningsmassen på Bogstad Gård eies  
av Bogstads stiftelse, men forvaltes av  
stiftelsen Norsk Folkemuseum som en  

avdeling i stiftelsen Norsk Folkemuseum. 
Bogstad Gård har egen administrasjon.

Taket på stabburet er i en svært dårlig for- 
fatning og bør omlegges av hensyn til byg-
ningsvern. Taklektere er angrepet av råte og 
takstein er i ferd med å løsne. Det er derfor 
stort behov for å gjøre et arbeid for å sikre 
taket mot inntrengning av vann og ytterlig- 
ere råteangrep, samt sikre at takstein ikke 
faller ned og rammer forbipasserende eller 
forårsaker materielle skader.

Den ene delen av stabburet er blant de  
eldste bygningene på gården og stammer 
 fra Morten Leuch d. y.’s tid (1732-68), den 
andre delen ble påbygd av Peder Anker  
på 1770-tallet. Stabburet består av 357 kvm 
takflate og er blant de største i landet.

Stabburet utgjør sammen med den øvrige 
bygningsmassen et av landets mest hel- 
hetlige og intakte herregårdsanlegg, som  
er åpent for publikum.

Bygningsmassen 
på Bogstad Gård eies 
av Bogstads stiftelse, 

men forvaltes av  
stiftelsen Norsk 

Folkemuseum

17
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BARONIET ROSENDAL
Den Weis-Rosenkroneske stiftelse
Baroniet Rosendal fikk i styremøtet 02. desember 2020, i Stiftelsen UNI,  
bevilget kr. 700.000 til sprinkleranlegg i båt- og vognhuset

Karen Mowat og Ludvig Rosenkrantz fikk 
gården Hatteberg i Kvinnherad i bryllups-
gave. Her bygde de seg sitt vesle slott som 
de kalte Rosendal. Slottet sto ferdig i 1665. 

Baroniet Rosendal / Den Weis-Rosenkrone-
ske stiftelse er et museum i det nasjonale 
museumsnettverket som utenom Slottet fra 
1665 består av 20 bygninger, Rosendal Have 
med renessansehaven og den romantiske 
landskapsparken, husmannsplassen Treo og 
et kulturlandskap på ca 12.000 mål skog og 
utmark. 

Besøket ligger normalt på ca. 65.000 hvert 
år inkl. ca. 15.000 på kulturarrangement, 
herunder Baronikonsertene og Rosendal 

Kammermusikkfestival som begge admini- 
streres av museet.

Nevnte bygning skal rehabiliteres og til-
rettelegges for utstilling av Baroniet sine 
båter og vogner. Utstillingene skal være i de 
samme delene som i dag benyttes til dette 
formålet, mens øvrige deler skal være arealer 
for lager og økonomifunksjoner. Selve byg-
ningen er oppført i 1852, og ble i de følgende 
årene brukt som vedhus, som stall og for 
oppstilling av Baroniets vogner. Bygningen 
har senere vært brukt som lager og redskaps- 
hus. I 1960 ble del av hovedfløyen igjen tatt  
i bruk til utstilling av båter og vogner. 

De bygningsmessige og tekniske tiltakene 
som foreslås er knyttet opp mot tilpasninger 
for å legge til rette for nevnte type utstilling. 
Som del av utstillingsprosjektet er det derfor 
foreslått at hele gulvflaten der båtene står, 
skal støpes ut som en betongplate. Der 
legges så et tredekke av brede bord med 
karakter av et naustgulv som besøkende  
kan bevege seg mellom båtene på. 

Det planlegges å rive eksisterende himling 
i arealet over båtene, og sette en ny under-
kledning mellom sperrene i hovedtaket.  
Det er asbestsementplater som et eget sjikt  
i den nåværende himlingen, og dette foreslås 
fjernet. En underkledning mellom sperrene 
vil gi en ny og presis innvendig himling,  
samtidig som bedre tetting oppnås. 

Det er foreslått et komplett nytt teknisk an-
legg i bygningen. Dette omfatter sprinkling 
og heldekkende alarmanlegg. Et avansert 
AV-anlegg med lyd og bilder inngår i selve 
utstillingskonseptet, og arealene tar høyde 
for bruk av skjermer og en kvalitetsmessig 
god belysning av utstilte gjenstander. Det 
må også tilrettelegges rom for sprinklersen-
tral. Ved å sprinkle bygningen kan nåværende 
innvendig brannvegg mellom båtene og ved-
lageret fjernes slik at utstillingsarealet øker. 

Generelt må det gjøres en del arbeider med 
bygningen som ikke har direkte sammen-
heng med utstillingene, men som likevel er 

viktig ut fra fremtidig hensyn til båtene og 
vognene. En helt avgjørende del av dette 
er sprinkler-anlegget, som vi herved søker 
om støtte til, sammen med noe tilhørende 
arbeid av bygningsmessig art.

Nevnte bygning 
skal rehabiliteres 
og tilrettelegges 
for utstilling av 

Baroniet sine
 båter og vogner. 
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SKADEVERNPRISENE
Hvert år, i forbindelse med styremøtet i desember, deles det hvert år ut 
skadevernpriser. Stiftelsen UNI har som ledd i sitt arbeid for å forebygge  
skader, innstiftet ulike priser: Skadevernprisen og Miljøvernprisen.

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. 

Skadevernprisene 2020
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SKADEVERNPRISEN FOR 2020
Skadevernprisen for 2020 ble tildelt Oslo Byes Vel med kr. 500.000.

Selskabet for Oslo Byes Vel ble stiftet i 1811 
og er en uavhengig medlemsorganisasjon 
med hovedfokus på byutvikling, bykultur og 
medvirkning. De oppfordrer sine medlem-
mer til å bli bedre kjent med byen og ta en 
aktiv del i dens utvikling.

Oslo Byes Vel har arbeidet med en rekke  
saker; i senere år bl.a. historiekulturfor-
midling og byutvikling. På 1800-tallet var 
Christiania Byes Vel en toneangivende aktør  
i byens velferd og utvikling.

Initiativtaker og første formann var Niels 
Wulfsberg (1775–1852), som også var  
Morgenbladets grunnlegger. Den første  
store saken selskapet engasjerte seg i, var 
opprettelsen av et norsk universitet lagt 
til Christiania. I hundre år drev selskapet 
en meget anerkjent skole for håndverker-
lærlinger, den såkalte Søndagsskolen. 

Særlig oppmerksomhet ble viet parker og  
beplantninger. Langs flere av byens inn-
fartsveier ble det plantet alleer som fort-
satt eksisterer. St. Hanshaugen er blant de 
parker som ble beplantet av selskapet, som 
var byens parkvesen inntil det kommunale 
parkvesen ble opprettet i 1916. 

Selskabet anla badeanlegg og badehus, 
bl.a. langs Akershusstranda. De grunnla 
også byens første «børneasyl» i 1838, som 
er en forløper til vår tids barnehager. Henrik 
Wergeland deltok aktivt i virksomheten. 
Oslo Byes Vel har bidratt til restaureringen 
av Garnisonssykehuset. I forbindelse med 
selskapets 150-årsjubileum ble Månedens 

Skulptur lansert og gjenoppbyggingen av 
Bisp Nikolas’ kapell i Oslo Ladegård fullført. 
Flere velkjente skulpturer i Oslo er reist og 
gitt til byen. Det spilte en sentral rolle i kamp-
en for bevaring av Empirekvartalet og gjen-
reisning av Militærhospitalet, hvor de lenge 
hadde sitt kontor.

Oslo Byes Vel har spilt en sentral rolle i 
forbindelse med bevaring og tilpasset ny  
bebyggelse på Sagene. Bevaring av 
Schafteløkken og Studenterlunden og  
motstand mot høyhus i Karl Johan-kvartalet 
er eksempler på saker hvor Oslo Byes Vel  
har engasjert seg. I 1982 fikk selskapet  
«Oslo bys kunstnerpris». Oslo Byes Vel  
var også medutgiver av Oslo by-leksikon  
i bokform og nå utgiver av nettversjonen.

Fra 1990 har foreningen hatt et program for 
kulturhistorisk skilting i Oslo, og det er primo 
2018 satt opp ca. 370 blå skilt i byen. Skiltene 
synliggjør historiene der det skjedde. Oslo 
Bys Vel lager kulturhistoriske skilt for hele 
landet. Skilt er montert fra Nord til sør. Skiltet 
skal fortelle om en betydningsfull person, 
en historisk begivenhet eller objektets alder. 
Oslos nasjonale kulturskatt, Den Gamle 
Krigsskole i Tollbugt. 10 i Oslo, er blitt over-
dratt til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole. 

Den Gamle Krigsskolen peker tilbake på 
norsk embetsmanns- og militærhistorie 
gjennom 400 år. Bygningen som har blitt  
ført som herskapelig hus, utdanningsinsti-
tusjon for hærens offiserer, og fram til 2019 
som representasjonslokaler for Forsvaret. 
I 2018 ble det klart at Forsvaret vil selge 

Krigsskolebygningen grunnet de høye  
utgiftene knyttet til rehabilitering. 

Stiftelsen Den Gamle Krigsskole har siden 
den gang engasjert seg for hindre at bygget 
havner i private hender. Intensjonen er å 
istandsette og drive Den Gamle Krigsskolen 
videre, slik at eiendommen fortsetter å være 
en kulturbærer som også kommer offentlig- 
heten til gode.

Stiftelsen vil arbeide for å istandsette og  
bevare eiendommen som et unikt kultur-
minne nært knyttet til Norges nasjonale 
historie. Kunst- og kulturverdiene i eiendom-
men står i en særklasse både blant de gjen-
værende 16- og 1700-tallsbyggene i Oslo, 
men også i landsmålestokk. Eiendommen 
skal etter rehabilitering åpnes for allmen- 
heten på bred basis.

Fra venstre: Generalsekretær Ole Rikard Høisæther, Styreleder Else Haugland og styremedlem 
Oddbjørn Sørmoen fra UNI
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MILJØVERNPRISEN FOR 2020
Miljøvernprisen for 2020 ble tildelt Natur og Ungdom med kr. 250.000.

Natur og Ungdom er en frittstående 
ungdomsorganisasjon under Norges 
Naturvernforbund, stiftet i 1967. 

Foreningen er organisert gjennom 
fylkeslag og lokallag og er den største 
miljøorganisasjonen for unge i Norge. 

Med over 9000 medlemmer, fordelt på 
over 60 lokallag som jobber med miljø- 
saker der ungdommen bor. Organisasjonen 
aktiviserer medlemmene gjennom skolering, 
naturopplevelser, aksjoner og annet  
praktisk og politisk miljøarbeid. 

Foreningen var engasjert i energidebatten  
i 1970-årene, i forurensningsdebatten  
i 1980-årene og engasjert i kampen  
mot veiutbygginger og gasskraftverk  
i 1990-årene. Etter tusenårsskiftet har  
vindkraft, klimautfordringen og motstand 

mot oljeboring i Barentshavet og utenfor  
Lofoten, Vesterålen og Senja hatt høy  
prioritet. Etter 2010 har organisasjonen  
også arbeidet mot dumping av gruveavfall  
i fjorder. Organisasjonen har tatt i bruk sivil 
ulydighet i kampen mot gruvevirksomhet 
ved Repparfjorden i Finnmark og  
Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Natur og Ungdom er opptatt av å ikke bare 
peke på utfordringene, men også peke på 
mulige løsninger og presse politikere 
og næringsliv til å ta sin del av ansvaret 
for at problemene skal løses. Foreningen  
mener alle må ta i et tak for å løse miljø-
utfordringene globalt, og tar derfor kampen 
mot de største forurenserne samt stoppe 
dem som ødelegger miljøet.

Fra venstre: Styreleder Else Haugland fra UNI og leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie
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Samfunnsansvar handler i hovedsak 
om å ta sosiale og miljømessige hensyn 
utover det som er pålagt ved lov

En ansvarlig samfunnsaktivitet materialiser-
er 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 hen-
hold til god virksomhetsstyring. Stiftelsen 
UNI utøver sin rolle gjennom plassering og 
utdeling av stiftelsens kapital. Så vel årsregn-
skapet 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 interesse-
konflikter 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.

SAMFUNNSANSVAR
Stiftelsen UNIs formål er formulert med en klar målsetning om å utøve 
samfunnsansvar
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Aksjemarkedene la bak seg et meget sterkt 
år, tatt i betraktning en betydelig geopolitisk 
usikkerhet

Oslo Børs, representert ved Benchmark 
indeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen, 
steg henholdsvis 4,2%, 7,3% og 1,8%  
gjennom året. Prisen på nordsjøolje falt  
fra 65,3 til 51,9 USD pr. fat.

Det globale aksjemarkedet, representert  
ved MSCI World, steg med 15,9% i USD,  
men som følge av en sterkere NOK ble 
oppgangen 12,6% målt i norske kroner. 
Utviklingen i de toneangivende aksjemark-
edene var som følger: MSCI Europa (USD) 
steg 5,4%, og i NOK ble oppgangen 2,4%.  
I Japan steg Nikkei 225-Indeksen 16,0% 
 (i lokal valuta).

Norges Bank kuttet styringsrenten ved to 
anledninger i mars (hhv. 50 og 75 rente- 
punkter), etterfulgt av ytterligere et kutt 
 (25 rentepunkter) i mai. Renten ble dermed 
satt ned med 1,5 prosentpoeng til null  
i 2020. 3-måneders Nibor falt fra 1,84%  
til 0,49%, mens 9-års statsobligasjons- 
rente (NST481) falt fra 1,56% til 0,92%.

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 2020.

Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter 
kan dekomponeres til følgende aktivaklasser:

STIFTELSENS AVKASTNING 

Tabellen viser at i 2020 har stiftelsen hatt overskudd i alle aktivaklasser. Alternative invest-
eringer relaterer seg i hovedsak til posisjoner i long/short fond, og private equity.

Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2020 utgjorde 1.904 millioner kroner mot 1.715 
millioner kroner i 2019.

Avkastning i mill.kr Avkastning i %

Rentebærende aktiva 9,8 2,3

Norske aksjer 11,1 2,9

Utenlandske aksjer 168,5 23,2

Alternative investeringer 52,1

Realavkastning
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter 
var på 241,5 millioner kroner. I forhold til stif-
telsens formålskapital pr. 01.01. gir dette en 
avkastning på 13,2% (2019: 19,8%) Justert for 
inflasjon (1,4%) gir dette en realavkastning på 
11,8% for 2020 (2019: 18,4%).

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 2021 
blir et normalt år.

Utdeling til vedtektsfestede formål er med 
utgangspunkt i styrets budsjett beregnet til 
2,5% av stiftelsens formålskapital ved inn-
gangen av året. Utdelingene budsjetteres til 
ca. 50 millioner kroner. 

Finansiell risiko
Stiftelsen UNIs 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.

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 derfor 
ikke omfatte arbeidsmiljøet.

Likestilling
Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling 
mellom kjønnene.

Styret 
På møte i valgkomiteen 14. august 2020 
ble Else Haugland valgt som ny styreleder et-
ter Paul Manger. Karen Reinholdtsen overtar 
region vest og et nytt styremedlem, Linda 
Flaaten-Stokkan, velges inn for region nord.

Valgt for perioden 01.09.2020 – 30.06.2021:  
Styreleder Else Haugland
Nestleder Rolf Jarle Brøske
Valgt for perioden 01.09.2020 – 30.06.2022:
Linda Flaaten-Stokkan

Årets overskudd
Styret foreslår at årets overskudd overføres 
som følger:

Til formålskapital: MNOK 188,4

Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren 
og Norsk Kulturarv fortsatte i 2020. Stiftelsen 
vil uttrykke sin takk til ledelsen og ansatte  
i disse institusjonene for verdifulle råd.

Oslo, 10. april 2021

Else Haugland
Styreleder

Rolf Jarle Brøske
Nestleder

Oddbjørn Sørmoen

Karen Reinholdtsen Linda Flaaten-Stokkan
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Stiftelsens bidrag skal i første rekke 
være økonomisk støtte til prosjekter og 
påskjønnelse til institusjoner og 
enkeltpersoner.

AKTIVITETSREGNSKAP
for perioden 1. januar til 31. desember
(beløp i mill kr.) Noter 2020 2019 

Anskaffelse av midler

Finans og investeringsaktiviteter

Mottatt aksjeutbytte 10,0 19,9

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 30,6 1,4

Realisert tap ved salg verdipapirer 11,4 16,1

Renteinntekter 11,2 15,6

Verdiendring investeringer 1 201,0 266,3

Sum anskaffelse av midler 241,5 287,1

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter 1,2 3,8 3,8

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Bevilget til vedtektsfestede formål 10 42,2 31,1

Kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

Honorar administrasjon 2 5,5 5,4

Honorar til styret og valgkomiteen 2 0,9 0,9

Andre kostnader 2 0,8 1,4

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet 7,2 7,6

Sum forbrukte midler 53,1 42,5

Årets aktivitetsresultat 188,4 244,6

Til / (fra) Annen formålskapital 188,4 244,6
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(beløp i mill kr.) Noter 2020 2019 

Omløpsmidler

Fordringer

Diverse fordringer 0,1 0,2

Sum fordringer 0,1 0,2

Investeringer

Aksjefond 4 899,6 582,6

Pengemarkedsfond 8 114,3 142,2

Obligasjonsfond 5 12,6 13,1

Aksjer og andeler 6 756,0 757,3

Obligasjoner 7 179,4 240,1

Sum investeringer  1 962,0 1735,3

Kontanter og bankbeholdning 3 59,2 96,4

Sum eiendeler  2 021,4 1831,8

BALANSE PR. 31. DESEMBER
– Eiendeler

(beløp i mill kr.) Noter 2020 2019 

Formålskapital

Grunnkapital 100,0 100,0

Annen formålskapital 1 804,3 1615,9

Sum formålskapital 1 904,3 1715,9

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Diverse kortsiktig gjeld 0,2 0,2

Vedtatt, ikke utbetalte bidrag 116,9 115,8

Sum kortsiktig gjeld 117,1 116,0

Sum gjeld 117,1 116,0

Sum formålskapital og gjeld 2 021,4 1831,8

BALANSE PR. 31. DESEMBER
– Formålskapital og gjeld

Oslo, 12. april 2021

Else Haugland
Styreleder

Rolf Jarle Brøske
Nestleder

Linda Flaaten-Stokkan 
Styremedlem

Karen Reinholdtsen
Styremedlem

Oddbjørn Sørmoen
Styremedlem

Odd Ekholt
Forretningsfører
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(beløp i mill kr.) 2020 2019 

Periodens aktivitetsresultat 188,4 244,6

Netto realisert tap/ (gevinst) ved salg av verdipapirer (19,3) 14,8

Urealisert verdiendring (194,7) (263,8)

Bevilget til vedtektsfestede formål 42,2 31,1

Endring i tidsavgrensninger 0,1 -0,1

Tilført fra driften 16,7 26,5

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter 274,6 103,7

Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter (287,3) (96,0)

Sum tilført fra investeringsaktiviteter (12,7) 7,7

Utbetalte bevilgninger i perioden (41,1) (33,1)

Sum utbetalt til vedtektsfestede formål (41,1) (33,1)

Sum likviditetsendringer i perioden (37,2) 1,1

Likviditetsbeholdning pr 01.01 96,4 95,3

Likviditetsbeholdning pr 31.12 59,2 96,4

KONTANTSTRØMSOPPSTILLING  
for perioden 1. januar til 31. desember 

NOTER TIL REGNSKAPET
31. desember 2020 

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 regnskaps-
skikk 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 kontantsstrøms-
oppstillingen 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. 31.12.20. Valutakursen er basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.20.

Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet. Beregnet 
ikke realisert kurstap på omløpsmidler pr. 31.12.20 er kostnadsført etter fradrag for  urealisert 
gevinst opp til urealisert tap innen samme valutaslag. Beregnet ikke realisert kurstap pr. 
31.12.20 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 
 gjennomsnilttlig historisk kostpris.
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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.

2020 2019 

Honorar til styret og valgkomite  804 999  780 000 

Arbeidsgiveravgift  113 505  109 980 

Sum lønn og sosiale kostnader  918 504  889 980 

Gjennomsnittlig antall årsverk 0 0

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 159.484,- inkl. mva. i perioden

Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 144 267,- bundne skattetrekksmidler.

4. Aksjefond

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjefond  291 307 400  330 185 688  330 185 688 

Utenlandske aksjefond  355 034 921  569 456 460  569 456 460 

Sum markedsbaserte 
aksjefond 

 646 342 321  899 642 148  899 642 148 

        
5. Obligasjonsfond

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Obligasjonsfond  10 000 000  12 616 737  12 616 737 

Sum markedsbaserte 
obligasjonsfond

 10 000 000  12 616 737  12 616 737 

6. Aksjer
Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjefond  81 881 685  75 596 278  75 596 278 

Utenlandske aksjefond  254 032 627  680 440 763  680 440 763 

Sum markedsbaserte 
aksjer 

 335 914 311  756 037 041  756 037 041 

7. Obligasjoner
Sektor Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Innenlandsk - Finans  139 478 025  133 526 000  133 526 000 

Utenlandsk - produksjon  41 420 500  45 914 700  45 914 700 

Sum markedsbaserte 
obligasjoner

 180 898 525  179 440 700  179 440 700 
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8. Pengemarkedsfond

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Pengemarkedsfond  111 590 289  114 312 107  114 312 107 

Sum markedsbaserte 
aksjefond

 111 590 289  114 312 107  114 312 107 

        

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 termin-
kontrakter eller andre avtaler for å redusere stiftelsens markedsrisiko. Investeringsstrategien 
medfører at stiftelsen statistisk sett vil få en negativ avkastning hvert 4. år. Markedsrisikoen 
for stiftelsen må således klassifiseres som høy/ moderat.

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

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

Valutarisiko
Valutarisiko er risiko for at endringer i valutakurser, målt mot norske kroner, påvirker 
 verdien på finansielle instrumenter dersom det ikke utføres valutasikringsforretning. 
 Risiko  forekommer ved valutakurssvingninger i porteføljen til mottakerfondet. Risikoen 
 klassifisers som moderat.

Motpartsrisiko
Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til Stiftelsen. Risikoen klassifisers som 
moderat.

Operasjonell risiko
Risiko for mangelfulle rutiner eller systemer, menneskelig svikt eller at Stiftelsen  eller 
mottaker fondet ikke blir forvaltet i henhold til investeringsstrategi og risikoprofil. 
 Risikoen klassifisers som moderat.

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 48 105 406

Tilbakeførte bidrag 2 281 073

Tilbakeførte bidrag som er foreldet  3 650 000

Sum bevilgninger 42 174 333
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Uavhengig revisors beretning 
Til styret i Stiftelsen Uni 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Stiftelsen Uni. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2020 
• Aktivitetsregnskap for 2020 
• Kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per 31. 
desember 2020 

• 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 
2020, 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. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

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

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. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 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 
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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 årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

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) 
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Styre
Else Haugland - Styreleder
Rolf Jarle Brøske - Nestleder
Oddbjørn Sørmoen - Styremedlem 
Karen Reinholdtsen - Styremedlem
Linda Flaaten-Stokkan - Styremedlem

Revisor
BDO AS

Foretaksnummer
960 690 249

Hjemmeside
www.stiftelsen-uni.no

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
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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.

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

SStteeiinnaarr  HHaarrrryy  AAnnddeerrsseenn
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-1359329
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