Årsberetning

2016

Introduksjon

I løpet av 2016 bevilget Stiftelsen UNI mer enn
40 millioner kroner i støtte til skade- og miljøvern. Dette er vesentlig mer enn i 2015. Av årets
bevilgninger har stiftelsen tildelt noe mer til vern
av mennesker i forhold til året før. Også midler til
vern av bygg/innbo har økt, mens midler til vern
av fartøyer er blitt redusert i forhold til fjoråret.
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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 skadeog 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.

Stiftelsens bidrag skal
i første rekke være
økonomisk støtte til
prosjekter og påskjønnelse
til institusjoner og
enkeltmennesker
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Alle våre fylker har fått økonomisk støtte til prosjekter
som dekkes av Stiftelsens
vedtekter

Fordeling av støtte pr. fylke
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Østfold 2,6 %
Oslo og Akershus 16,3 %
Hedmark 5,7 %
Oppland 7,9 %
Buskerud 4,4 %
Vestfold 0,9 %
Telemark 5,3 %
Agderfylkene 7,0 %
Rogaland 9,3 %
Hordaland 9,3 %
Sogn og Fjordane 5,3 %
Møre og Romsdal 3,5 %
Trøndelagfylkene 9,3 %
Nordland 7,5 %
Troms 2,6 %
Finnmark 3,1 %
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Stiftelsens bevilgninger
I løpet av 2016 bevilget Stiftelsen UNI mer enn 40 millioner kroner i støtte til
skade- og miljøvern. Dette er vesentlig mer enn i 2015.
Stiftelsens bevilgninger det siste året fordeler seg prosentmessig over
følgende grupper:

% Fordeling antall
bevilgninger
2016

2015

2016

2015

9

15

9.574

6.194

73

63

19.555

15.311

Fartøyvern

7

10

2.943

4.610

Naturvern og forskning

1

1

800

1.420

Priser

1

1

1.800

1.600

Sikring generelt

9

10

6.013

4.823

100

100

40.685

33.958

Menneskevern
Bygningsvern

Sum totalt

Av årets bevilgninger har stiftelsen tildelt noe
mer til menneskevern i forhold til året før. Også
midler til bygningsvern har økt, mens midler til
fartøyvern er redusert i forhold til fjoråret.

av gangen. I vedtakene er denne forutsetningen
presisert. Stiftelsen har likevel støttet enkelte
prosjekter over flere perioder, men støtter sjelden
prosjekter i mer enn 3 år.

Bevilgninger til naturvern og forskning er igjen
på et forholdsvis lavt nivå. Stiftelsen ønsker seg
gjerne flere prosjekter i denne kategorien.

En fullstendig liste over tiltakene som fikk
støtte i 2016 finnes på vår hjemmeside
www.stiftelsen-uni.no

Styret har som tidligere vært forsiktig med å
forplikte stiftelsen for engasjement utover 1 år
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Totalt beløp bevilget
(i kr. 1.000)
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Støtte til ulike
formål 2016
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Blant de formålene som fikk støtte i
2016 ønsker vi å presentere følgende:

Norsk Luftfartssenter i Bodø
På styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI ble det bevilget
kr. 750.000 til gjennomføring av sikringstiltak og sertifisering av
oppheng av fly - som en del av den nye basisutstillingen «Vi flyr!»

Norsk Luftfartsmuseum er Norges nasjonale
museum for luftfartshistorie.
Museet er lokalisert i Bodø og ble åpnet i 1994.
Utstillingsarealet er på ca. 10 000 m2. Museet
har en avdeling for sivil luftfartshistorie med
Norsk Luftfartsmuseum og Avinor Museum
som ansvarlige faginstitusjoner, samt en militær
avdeling – Luftforsvarsmuseet - som er en del
av Forsvarets museer. Det er et tett og godt
samarbeid i den daglige driften mellom de tre
ulike museumsorganisasjonene, der målsetningen er å skape «Verdens beste luftfartsmuseum». Museets bygningsmasse eies og
driftes av Norsk Luftfartssenter Bodø as,
som også har ansvaret for den kommersielle
driften. Norsk Luftfartssenter Bodø er et heleid
datterselskap av Norsk Luftfartsmuseum.
I flere år har man sett behovet for å bygge
om den sivile utstillingen. I samarbeid med
det australske utstillingsdesignfirmaet
Freeman Ryan Design ble det derfor i 2014 2015 utarbeidet en plan for total ombygging.

Da den midlertidige utstillingen ble bygget
ble flere fly hengt fra takkonstruksjonen. Arbeidet ble i stor grad utført av frivillige, mens
det ble benyttet bygningsteknisk ekspertise til
å beregne dimensjoner på opphengsmateriell
etc. Det viser seg at kravene til sertifisering og
sikring av flyene for oppheng er sterkt innskjerpet i forhold til i 1994. Det må derfor
gjøres en besiktigelse av hvert fly som grunnlag for å bestemme den beste og sikreste
opphengsmetoden og sertifisere denne.
Gjennomføringen av prosjektet er svært
krevende i forhold til sikkerhet, men gir samtidig en unik mulighet til å gi publikum en nær
opplevelse av de store flygjenstandene som
museet er konstruert for å ha utstilt i flere
nivåer.
Selv om fly- og luftfartshistorie dreier seg om
vår relativt nære fortid, er likevel samlingen av
historiske fly unik, og fortjener å bli ivaretatt
på beste måte. Når man nå henger flyene opp
igjen, vil de henge der i mange år fremover.
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Redningsselskapet
På styremøtet 8. juni 2016 i Stiftelsen UNI ble det bevilget
kr. 5.100.000 til ny redningsskøyte

Redningsskøyta som vil få byggenummer
RS 167, skal bemannes av Redningsselskapets
frivillige sjøredningskorps, og blir dermed en
viktig del av den totale beredskapen.
Redningsskøytene i Staff-klassen er designet
av Bård Eker og vil bli bygget hos Hydrolift
i Fredrikstad. Levering vil etter planen skje i
2018, og planlegging og gjennomføring av dåp
vil bli gjort i nært samarbeid med Stiftelsen UNI.
Redningsskøytene i Staff-klassen er raske
vannjetdrevne skøyter bygget i glassfibersandwich med en toppfart på nærmere 40
knop. Skøytene blir bemannet av frivillig
mannskap fra sjøredningskorpsene. I tillegg
til å være hurtiggående, har de slepekrok og
mulighet til å frakte vannscooter. Skøytene har
også topp moderne navigasjonsutstyr med
nødvendig tilbehør som VHF, kartplotter, radar
og varmesøkende kamera. Fire skøyter i samme klasse vil bli levert i perioden 2017-2018.
Ved utgangen av 2015 hadde Redningsselskapet en flåte på 50 redningsskøyter og
fire ambulansefartøyer. Disse opererer på 51
stasjoner langs hele kysten og på Femunden
og Mjøsa.
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Antall frivillig bemannede redningsskøyter har
økt kraftig de siste årene, og det planlegges
ytterligere økning i fremtiden med flere skøyter
i Staff-klassen. Økt kysttrafikk resulterer i at
behovet for Redningsselskapets tjenester
øker. I tillegg er det flere steder langs kyst
og fjord langt til nærmeste skøyte. For å tette
disse hullene er det enkelte steder behov for å
opprette nye skøytestasjoner.
Redningsselskapets kapasitet inngår i førstelinjeberedskapen langs kysten, og redningsskøytene er ofte først til stede ved en hendelse.
Arbeidet har stor samfunnsmessig verdi i
form av liv som reddes, og bidrar til å avverge
store materielle skader. Redningsselskapet
ble en del av den kollektive redningsledelsen
ved Hovedredningssentralen etter at den nye
organisasjonsplanen for redningstjenesten i
Norge trådte i kraft i 2015.
Totalt sett ble det i 2015 gjennomført 7 435
oppdrag. Hovedredningssentralen er redningsskøytenes viktigste oppdragsgiver. Redningsskøytene stod for 78 prosent (2 546 oppdrag)
av alle sjørelaterte hendelser knyttet til SAR
(Search and Rescue) som inngår i Hovedredningssentralens statistikk for 2015.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum
På styremøtet 10. desember 2016 i Stiftelsen UNI ble det bevilget
kr. 950.000 til å redusere giftstoffer i museets samlinger

Fra 1. januar 2015 omfatter Stiftelsen Norsk
Folkemuseum følgende museer: Norsk Folkemuseum, Bogstad gård, Bygdø Kongsgård,
Eidsvoll 1814, Ibsen-museet og Norsk Maritimt
Museum. Museet er Norges største kulturhistoriske museum med verdifulle samlinger
fra reformasjonen og frem til i dag. Med overtakelsen av Norsk Maritimt Museum i januar
2016 økte museets ansvarsområde betydelig.
Dette medførte en vesentlig utvidelse av
museets samlinger.
Ulike pesticider brukes for å konservere bygninger og gjenstander for å bevare disse for
ettertiden. Pesticider er giftstoffer som brukes
til å drepe skadedyr ved å trenge gjennom
organismens hud, oralt inntak eller inhalering,
og ble brukt ved museene fra 1800-tallet og
frem til 1990-tallet for å forebygge insektangrep eller for å stoppe et pågående insektangrep på gjenstander og samlinger.

Imidlertid utgjør pesticider også en helserisiko
for mennesker. I følge Folkehelseinstituttet
kan eksponering for pesticider deles inn i akutt
og kronisk eksponering. Nyere forskning har
avdekket at nedbrytingstiden på ulike giftstoffer
er lang. Ved håndtering av gjenstandene frigjøres giftstoffene og kan medføre helseskader for personalet som håndterer gjenstandene.
Over tid kan også restene av disse pesticidene
være til skade for gjenstandene. For å redusere
helse- og miljøskader må gjenstandene renses og det må etableres nye rutiner for håndtering av samlingene.
Deler av samlingen består av legemidler med
innhold som er helseskadelig. For å forebygge
helse- og miljøskadene som museumssamlingene kan føre til, ønsker museet å iverksette
forebyggende tiltak i arbeidslokaler og magasin.
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Sverresborg
På styremøtet 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI ble det bevilget
kr. 1.000.000 øremerket skifte av elektrisk anlegg m.m.

Tavern er et av Sverresborg Trøndelag Folkemuseums kulturhistorisk viktigste og mest synlige bygg. Bygningen ble fredet i 1927, men ble
likevel tillatt demontert og flyttet til gjenreising
på Sverresborg Trøndelag Folkemuseums tomt
i 1946 -1949. I forbindelse med fredningen ble
bygningen omtalt som et interessant minne
om de gamle kulturforholdene ved det tidligere
vertshuset Tavern. Dette er en toetasjes tømmerbygning med stående panel, valmtak og fremspringende overetasje på to av langsidene.
Bygningen er angivelig oppført i 1740 av kjøpmann Hans Nissen Lyshalm.

hver dag. Tavern er godt besøkt hele året
og er en svært populær møteplass, særlig i
lokalmiljøet på nedre Byåsen. Driftskonseptet
basert på norske mattradisjoner har vært en
suksess, men fredningsheftelsen gjør det utfordrende å drive matproduksjon og servering
innenfor offentlig godkjente rammer.

Formålet med fredningen er å bevare Tavern
som et bygnings- og kulturhistorisk viktig
eksempel på vertshus og ferjemannsbolig fra
1700-tallet. Bygningens eldste deler er fra
omkring 1740.

Tavern har vært gjenstand for mange utvidelser
av det elektriske anlegget opp gjennom årene.
Den eldste delen av anlegget er fra ca. 1950.
En rapport viser at det er tilrådelig å skifte ut
hele anlegget.

Siden gjenreisingen på Sverresborg har Tavern
fungert som museets traktørsted og er åpent
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Sverresborg står nå overfor en ny milepæl i
Taverns historie som museets populære spisested. Dagens driver avslutter sin virksomhet,
og dette er derfor et naturlig tidspunkt for en
grundig gjennomgang.

Stiftelsen Norsk Kulturarv
På styremøtet 8. juni 2016 i Stiftelsen UNI ble det bevilget
kr. 3.000.000 til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med
ny «Ta et tak» aksjon for 2016/2017

Helt siden Norsk Kulturav ble opprettet i 1993
har visjonen vært «Vern gjennom bruk». De tre
velvalgte ordene ble nedskrevet av grunnleggeren Christian Sulheim. Norsk Kulturarv er en
interesseorganisasjon med formål å bidra til
vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk.
Stiftelsen er åpen for personlige medlemskap
og har i dag ca. 2000 medlemmer.
Norsk Kulturarv er en selveiende institusjon,
med hovedkvarter i Vågå kommune. Norsk
Kulturarv er landsdekkende og hovedmålet er
å bidra til å sikre vår kulturarv for kommende
generasjoner.
•

•

•

Norsk Kulturarv skal ivareta interessene
til eiere og brukere av fredede og verneverdige kulturminner
Norsk Kulturarv skal arbeide for, og delta
aktivt i, forsvarlig næringsutnytting av kulturarven
Norsk Kulturarv skal gjennom økonomisk
og faglig bistand drive aktivt kulturminnevern med hele landet som arbeidsområde

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at de
har hatt stor betydning for mange bygningers
fremtid. Aktiv bruk er en viktig premiss for en
levende og mangfoldig kulturarv.
Norsk Kulturarvs aksjon «Ta et tak» har vært
gjennomført 10 ganger og har til sammen bidratt til å redde ca. 3000 bygninger. Aksjonen
ønskes derfor videreført.
Aksjonen skal støtte skadeforebyggende tiltak
på både våningshus og driftsbygninger over
hele landet, men også andre verneverdige
bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for å hindre forfall og skade. Objektets
alder, egenart, grad av forfall, funksjon, intensjon
om bruk etter restaurering og geografisk differensiering, vil være likestilte kriterier.
Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner kan søke om
tilskudd.
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Tre ulike priser deles ut hvert år

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 tre 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

Årsberetning 2016
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Skadevernprisen for 2016
Skadevernprisen for 2016 ble tildelt Brannskadeavdelingen ved
Haukeland universitetssykehus med kr. 400.000. Tildelingen ble
begrunnet med følgende:

Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus har landsdekkende funksjon
for behandling av pasienter med brannskader.
Avdelingen har åtte senger og det blir hvert år
behandlet ca. 100 pasienter med brannskader
som krever spesiell ekspertise.
En av tre pasienter på Brannskadeavdelingen
er barn i skolealder. I denne alderen vil barn
gjerne utforske, ta på og dra i ting. Et sekunds
uoppmerksomhet kan være nok til at uhellet
oppstår.
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Brannskadeavdelingen har et tverrfaglig
behandlingsteam på tvers av mange fagfelt,
og har siden starten også medvirket til undervisning og opplæring av flere yrkesgrupper ved
mange sykehus i Norge. Det kommer jevnlig
hospitanter fra hele landet til avdelingen, og
studenter fra flere faggrupper i grunn- og videreutdannelsen blir undervist her.

Behandling av brannskader er en kompleks
oppgave og krever personale med bred kompetanse innen flere fagfelt for å oppnå et best
mulig resultat for pasienten.

For tiden er to forskningsprosjekter i gang som
en del av doktorgradstudiene til en plastikkirurg
og en intensivsykepleier ved Brannskadeavdelingen. Avdelingsledende fysioterapeut
har bygget et landsomfattende nettverk av
fysio- og ergoterapeuter som gjennom kurs
og hospitering har opparbeidet kompetanse
innen etterbehandling av brannskadde pasienter.

Omfanget av brannskader kan variere betydelig. Den hyppigste skadeårsaken er skålding. I
tillegg til brannskade kan mange pasienter ha
andre skader. Luftveiene kan være skadet av
røyk eller gass. Behandlingen er tidkrevende
og hver pasient har i gjennomsnitt 20 liggedager ved Brannskadeavdelingen.

Brannskadeavdelingen har en poliklinikk med
ca. 250 konsultasjoner årlig. Et tverrfaglig team
tar hånd om den polikliniske behandlingen.
Erfaringene fra poliklinikken har vist at pasientene trenger oppfølging over flere år, både
med tanke på rekonstruksjoner, arrbehandling
og psykiske reaksjoner etter skaden.

Pasientene med de mest alvorlige brannskadene
blir overvåket og ettersett hele døgnet. Det blir
lagt vekt på at både pasient og pårørende skal
oppleve at Brannskadeavdelingens oppfølging
er positiv, og at alle får den omsorgen man
trenger.

Brannskadeavdelingen gjør et imponerende
arbeid.

Årsberetning 2016

Tidligere vinnere av Skadevernprisen er blant
annet Stine Sofies Stiftelse, Redd Barna, Narviksenteret, Norsk Folkehjelp, gatemagasinet
Megafon i Bergen, Gerd Fleischer i Selvhjelp for
innvandrere og Miljøstiftelsen Bellona

Fra venstre: styreleder Paul J. Manger i Stiftelsen UNI, avdelingsoverlege Ragnvald Brekke og avdelingssjef
Hans Christian Sylvester-Jensen ved Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus

Årsberetning 2016
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Miljøvernprisen for 2016
Miljøvernprisen for 2016 ble tildelt Forbundet Kysten med
kr. 400.000. Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Forbundet Kysten tar vare på kystens kulturarv
og er en frivillig kulturvernorganisasjon med
10 500 medlemmer fordelt på 125 lokale
kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk»
jobber forbundet for å ta vare på gamle båter
og bygninger, kultur og tradisjoner knyttet til
kysten. Alt arbeid gjøres på dugnad i hyggelige
og sosiale fellesskap.
Forbundet Kysten er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med interesse
for levende kystkultur. Organisasjonen utgir
tidsskriftet KYSTEN – Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.
Landsstyret har representanter for kystlag i
alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å
tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape
faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske
prioriteringer og øke bevisstheten om vår rike
kystkultur. Det arbeides også internasjonalt
med organisasjoner i flere land.
Forbundet Kysten har en rådgivende rolle for
UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og
maritimt kulturminnevern.
Kystlagene tar vare på 415 båter og fartøyer i
alle størrelser. I fellesskap setter de i stand og
vedlikeholder små åpne ro- og seilbåter, tresnekker, store fiskefartøyer, jekter, skuter, ferger
og skøyter av alle slag. Båtene brukes av kystlagene til aktivt og sosialt kystfriluftsliv, men
også til formidling av kystkultur og historie.
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Forbundet Kysten skaper sosiale møteplasser
for alle som elsker gamle båter.
Kystlagene tar også vare på bygninger. Dette
kan være naust og sjøhus, fyrstasjoner og
handelssteder i alle størrelser, med mange
generasjoners kysthistorie i veggene. Felles
for bygningene er at de ikke lenger brukes til
sitt opprinnelige formål, men får nytt liv og en
tryggere fremtid ved at de fylles med ny bruk
og aktivitet.
I kystlagene holdes kystens håndverkstradisjoner i hevd og dette læres videre i sosiale
arbeidsfellesskap. Kunnskapsoverføringen skjer
gjennom praktiske prosjekter hvor de mindre
erfarne i dugnadsgjengen læres opp mens de
jobber med kystlagets båter og bygninger.
Forbundet Kysten jobber også målrettet med
å gi barn og ungdom gode opplevelser ved
og på sjøen og kjennskap og tilhørighet til sin
lokale kystkultur. Gjennom Kystled ønsker Forbundet Kysten å gjøre kystfriluftslivet tilgjengelig for alle, og et vidt spekter av bygninger
med tilhørende småbåter leies ut til en rimelig
penge.
Kystlagene avgjør selv hva de ønsker å fokusere på, og alle tar utgangspunkt i sin lokale
kystkultur og -historie.
Stiftelsen UNI verdsetter denne betydelige
samfunnsinnsatsen.

”Stiftelsen UNI har vist seg å være en viktig støttespiller for det frivillige kulturvernet på kysten, og
spesielt i mange fartøyvernprosjekter. Pengene
som følger med denne prisen skal vi sørge for at
kommer hele kystlagsnorge til gode” Asgeir K. Svendsen

Fra venstre: styremedlem Karen Reinholdtsen i Stiftelsen UNI, styreleder Asgeir Svendsen og informasjonsrådgiver Tuva Løkse i Forbundet Kysten

Årsberetning 2016
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Erkjentlighetsprisen for 2016
Erkjentlighetsprisen for 2016 ble tildelt Kavli Institute for Systems
Neuroscience med kr. 1.000.000. Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Vi vet mye om kliniske symptomer på nevrodegenerative sykdommer og om hvordan vi
skal ta vare på mennesker som er rammet av
hjernesykdom. Men vi vet lite om årsakene til
at folk blir syke og om hvordan sykdomsutviklingen kan stanses. For å finne en behandling må man først vite hva som skjer: Hvorfor
dør hjernecellene? Hvorfor bryter hjernefunksjonene sammen?

Vi vet nå hvor i hjernen disse mentale funksjonene finner sted. I 2005 oppdaget May-Britt
og Edvard Moser spesialiserte nerveceller
som hjelper mennesker og andre pattedyr
å finne veien. De kalte disse nevronene for
gitterceller på grunn av det karakteristiske
gittermønsteret disse cellene produserer for
å kartlegge de romlige omgivelsene dyret
beveger seg i. Dette er ikke ulikt måten vi i
hverdagen bruker kart for å organisere byer og
land inn i et rutenett av lengde- og breddegrader. Moser & Mosers oppdagelse av gitterceller i 2005 kunne settes i sammenheng med
en oppdagelse av plassceller gjort av John
O’Keefe i 1971. Hvis gittercellene er hjernens
måleenhet og koordinatsystem, er plasscellene
den pulserende prikken på kartet som sier ”du
er her”. Sammen med andre nerveceller som
retningsceller, grenseceller og fartsceller, gjør
plass- og gittercellene oss i stand til å forstå
hvor vi er, huske hvor vi har vært og å planlegge
hvor vi skal.

Første steg er å forstå mekanismene og funksjonene i en frisk hjerne. Denne kunnskapen
kan brukes til å identifisere hvor i hjernen det
først begynner å gå galt og nøyaktig hvilke
prosesser som svikter. Når vi vet dette kan vi
begynne å utvikle metoder for tidlig diagnostisering og potensielt redskaper for å korrigere
årsaken til sykdomsutviklingen.

Strukturene hvor gittercellene og plasscellene
befinner seg, tilhører et godt bevart system
i en av de eldste delene av pattedyrhjernen.
Det betyr at disse strukturene kan anses som
standardutstyr på tvers av artene. Dette er
grunnen til at vi kan få kunnskap om menneskers hukommelse og navigasjonsevne gjennom
å studere dyr.

Økt kunnskap om normalhjernens mekanismer og funksjoner vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer
i fremtiden. Problemer med hukommelsen og
det å miste retningssansen og rote seg bort, er
tidlige symptomer på Alzheimers sykdom.

Området der gittercellene sitter er det første
som blir angrepet ved Alzheimers sykdom.
Sykdomsfremkallende endringer her kan
starte mange tiår før mennesket begynner å
vise ytre symptomer på Alzheimers. Det er
her vi må begynne å lete for å finne svaret på
Alzheimergåten.

Kavli Institute for System Neuroscience sitt
mål er å forstå hvordan hjernen registrerer og
behandler informasjon fra den ytre verden via
sansene og hvordan informasjonen inngår i
kognitiv atferd.
En av tre nordmenn vil i løpet av livet få en
hjernesykdom. Kostnadene forbundet med
hjernesykdommer er større enn for kreft,
hjerte/karsykdom og diabetes til sammen.
Bare ca. åtte prosent av forskningsmidlene
i dag går til hjerneforskning.
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I 2014 fikk Edvard og May-Britt Moser, sammen
med John O’Keefe, Nobelprisen i medisin for deres
oppdagelse av celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen

Kavli-instituttet/CNC rommer i dag et innovativt, interdisiplinært forskningsmiljø som er
internasjonalt ledende innen sitt felt. Instituttet
utdanner fremtidens forskere og rekrutterer
de dyktigste forskertalentene fra hele verden
til Trondheim.
Kavli-instituttets målsetning for de neste 10
årene er solid satsning på grunnforskning,
samt å bygge bro mellom laboratorieforskning

og klinikk. På denne måten sikres stabil økning
av den generelle kunnskapsmassen om hjernen,
samtidig som forskningen får anvendelse og
nytteverdi for arbeidet med sykdommer.
Styret i Stiftelsen UNI er imponert over det
arbeidet som Kavli-instituttet har utført og ikke
minst over Nobelprisen som Moser & Moser
har mottatt.

Fra venstre: styreleder Jan Morten Dyrstad og daglig leder Edvard Moser ved Kavli Institute for Systems
Neuroscience og styremedlem Rolf Jarle Brøske i Stiftelsen UNI
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Samfunnsansvar
Stiftelsen UNIs formål er formulert med en klar målsetning
om å utøve samfunnsansvar

En ansvarlig samfunnsaktivitet materialiserer
seg i alle deler av stiftelsens virksomhet.
Stiftelsen UNI har egne retningslinjer for å
sikre dette. Samfunnsansvar innebærer
hva stiftelsen gjør på frivillig basis utover
eksisterende lover og regler.
Stiftelsen UNI forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk, bærekraftig og
forsvarlig måte. Stiftelsen UNI opparbeider seg
midler til drift gjennom sin kapitalforvaltning.
I styrets «Rammer og retningslinjer» vektlegges begrensninger for kapitalforvaltningen.
Det skal ikke foretas investeringer i selskaper
som over tid og i alvorlig grad bryter anerkjente
internasjonale prinsipper i sin virksomhet slik
dette bl.a. er definert i konvensjoner Norge har
akseptert (f.eks. FNs Globale Compact). Styret
legger også vekt på at Stiftelsen UNIs internasjonale samfunnsansvar skal være en integrert del av stiftelsens virksomhet og strategier.
Stiftelsen UNI utøver sin virksomhet i henhold til god virksomhetsstyring. Stiftelsen
UNI ut-øver sin rolle gjennom plassering og
utdeling av stiftelsens kapital. Årsregnskapet
og 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
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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.

Samfunnsansvar handler i
hovedsak om å ta sosiale og
miljømessige hensyn utover
det som er pålagt ved lov
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Stiftelsens avkastning
Flere store begivenheter påvirket finansmarkedene i 2016, herunder
folkeavstemningen i Storbritannia vedrørende videre EU-medlemskap,
samt presidentvalget i USA

Ellers kan det tyde på at fjoråret markerer vendepunktet for en lengre periode med ekstraordinær ekspansiv pengepolitikk blant de
toneangivende sentralbankene og således har
trolig rentenivåene internasjonalt bunnet ut.

DAX-Indeksen (Tyskland) steg 6,9% og CAC
40-Indeksen (Frankrike) steg 4,9%. Gjennom
året styrket for øvrig NOK seg i forhold til EUR
med 5,3% fra 9,60 til 9,09. I Japan steg Nikkei
225-Indeksen 0,4% (alle tall i lokal valuta).

Det norske aksjemarkedet hadde en relativ
sterk utvikling i 2016. Dette må sees i sammenheng med at oljeprisen (nordsjøolje) steg fra
37,8 til 57,6 dollar per fat. Etter en rekke forhandlinger gjennom året ble organisasjonen
av oljeeksporterende land (OPEC) enige om å
kutte oljeproduksjonen fra 1. januar 2017. Også
land utenfor OPEC har forpliktet seg til å redusere
produksjonen. Oslo Børs, representert ved
benchmarkindeksen, fondsindeksen og
OBX-indeksen, steg henholdsvis 12,1%, 11,5%
og 14,6%.

Norges Bank reduserte signalrenten med
0,25% i mars til 0,5%. Pengemarkedsrentene
steg imidlertid svakt gjennom året og
3-måneders Nibor steg fra 1,13% til 1,17% og
6-måneders Nibor steg fra 1,14% til 1,29%.
9-års statsobligasjonsrente (NST477) steg fra
1,48% til 1,58%. Rentenivåene har for øvrig
generelt vært stigende gjennom andre halvdel av året, både internasjonalt og nasjonalt.

De globale aksjemarkedene, representert ved
MSCI World, steg med 7,5% i USD, men som
følge av en sterkere NOK ble oppgangen på
5,2% målt i NOK. Utviklingen i de toneangivende
aksjemarkedene var som følger: I USA steg
Dow Jones-Indeksen 13,4%. I Europa steg
FTSE-100 Indeksen (England) 14,4%,

Stiftelsens investeringsstrategi er basert på
en langsiktig tidshorisont. Resultatet av forvaltningen vil derfor variere med konjunkturene i norsk og internasjonal økonomi. En
styrket kronekurs har svekket resultatet i de
internasjonale aksjemarkedene for 2016.
Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter kan
dekomponeres til følgende aktivaklasser:

Avkastning (mill.kr)

Avkastning i %

Rentebærende aktiva

15,3

3,5

Norske aksjer

23,3

11,7

Utenlandske aksjer

33,8

4,4

Alternative investeringer

31,1

Tabellen viser at i 2016 har stiftelsen hatt overskudd i alle aktivaklasser. Alternative investeringer
relaterer seg i hovedsak til posisjoner i unoterte aksjer og private equity.
Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2016 utgjorde 1.394 millioner kroner mot 1.344 millioner
kroner i 2015.
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Realavkastning

Stiftelsen UNI – egen internettside

Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter
var på 103,5 millioner kroner. I forhold til stiftelsens formålskapital pr. 01.01. gir dette en avkastning på 7,86% (2015: 6,6%) Justert for inflasjon (3,5%) gir dette en realavkastning på
4,36% for 2016 (2015: 4,3%).

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.

Fremtidsutsikter

Miljø

Fremover vurderer styret den forventede
langsiktige realavkastning til 3%. Stiftelsens
prognose om budsjettert avkastning for året er
imidlertid beregnet ut fra forutsetningen om at
2017 blir et normalår.

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

Likestilling
Utdeling til vedtektsfestede formål er med
utgangspunkt i styrets budsjett beregnet til
2,5 % av stiftelsens formålskapital ved inngangen av året. Utdelingene er budsjettert til
ca. 35 millioner kroner.

Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling mellom
kjønnene.

Styret

Finansiell risiko

På årsmøtet i juni sto to styreverv på valg;
Paul J. Manger og Rolf Jarle Brøske, som
begge ble gjenvalgt.

Stiftelsen UNIs finansielle risiko er omtalt under
note 8 til regnskapet.

Årets overskudd

Redegjørelse for årsregnskapet

Styret foreslår at årets overskudd overføres
som følger:

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.

Til annen formålskapital: MNOK 50,4

Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og
Norsk Kulturråd fortsatte i 2016. Stiftelsen vil
uttrykke sin takk til ledelsen og ansatte i disse
institusjonene for verdifulle råd.

Oslo, 31. mars 2017

Paul J. Manger
Styreleder

Karen Reinholdtsen
Styremedlem

Eli D. Løite
Nestleder

Rolf Jarle Brøske		 Oddbjørn Sørmoen
Styremedlem		Styremedlem

Odd Ekholt
Forretningsfører
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Botanisk hage
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Stiftelsens
bidrag
30

Årsberetning 2016

Bidragene skal i første rekke være
økonomisk støtte til prosjekter og
påskjønnelse til institusjoner og
enkeltpersoner

Regnskap
Aktivitetsregnskap 1. januar - 31. desember 2016

(beløp i mill. kr)

Noter

2016

2015

Mottatt aksjeutbytte

14,4

11,4

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer

14,5

50,8

Realisert tap ved salg verdipapirer

12,2

45,5

Renteinntekter

20,2

20,8

66,6

46,5

103,5

84,1

1,2

8,4

6,4

10

37,8

33,7

Honorar administrasjon

2

4,9

4,8

Honorar til styret og valgkomiteen

2

0,9

0,8

Andre kostnader

2

1,1

1,2

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

6,9

6,9

Sum forbrukte midler

53,1

47,0

Årets aktivitetsresultat

50,4

37,0

Til / (fra) Annen formålskapital

50,4

37,0

Anskaffelse av midler
Finans- og investeringsaktiviteter

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
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Balanse pr. 31 desember 2016
- Eiendeler

(beløp i mill. kr)

Noter

2016

2015

Diverse fordringer

4,3

0,0

Sum fordringer

4,3

0,0

Omløpsmidler
Fordringer

Investeringer
Aksjefond

4

280,5

268,5

Pengemarkedsfond

8

5,0

0,0

Obligasjonsfond

5

136,9

141,1

Aksjer og andeler

6,11

589,5

601,9

Obligasjoner

7

336,8

357,9

1 348,7

1 369,4

133,2

56,6

1 486,3

1 425,9

Sum investeringer
Kontanter og bankbeholdning
Sum eiendeler
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Balanse pr. 31 desember 2016
- Formålskapital og gjeld

(beløp i mill. kr)

2016

2015

100,0

100,0

Annen formålskapital

1 293,9

1 243,5

Sum formålskapital

1 393,9

1 343,5

Diverse kortsiktig gjeld

0,2

0,2

Vedtatte, ikke utbetalte bidrag

92,2

82,2

Sum kortsiktig gjeld

92,4

82,4

Sum gjeld

92,4

82,4

1 486,3

1 425,9

Formålskapital
Grunnkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Sum formålskapital og gjeld

Oslo, 31. mars 2017

Paul J. Manger
Styreleder

Karen Reinholdtsen
Styremedlem

Eli D. Løite
Nestleder

Rolf Jarle Brøske		 Oddbjørn Sørmoen
Styremedlem		Styremedlem

Odd Ekholt
Forretningsfører
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Kontantstrømoppstilling for perioden
1. januar - 31. desember 2016

(beløp i mill. kr)

2016

2015

Periodens aktivitetsresultat

50,4

37,0

Netto realisert tap (gevinst) ved salg av verdipapirer

(2,3)

(5,4)

(60,5)

(46,5)

Bevilget til vedtektsfestede formål

37,8

33,7

Endring i tidsavgrensninger

(4,3)

57,4

Tilført fra driften

21,2

76,3

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter

158,0

219,1

Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter

(74,6)

(387,3)

Sum tilført fra investeringsaktiviteter

83,4

(168,2)

Utbetalte bevilgninger i perioden

(27,8)

(25,6)

Sum utbetalt til til vedtektsfestede formål

(27,8)

(25,6)

Sum likviditetsendringer i året

76,7

(117,5)

Likviditetsbeholdning pr. 01.01

56,6

174,1

Likviditetsbeholdning pr. 31.12

133,2

133,2

Urealisert verdiendring
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Noter til regnskapet

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

1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner.
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 å
ikke 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 31.12.16. Valutakursen er basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.16

Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet. Beregnet, ikke
realisert kurstap på omløpsmidler pr. 31.12.16 er kostnadsført etter fradrag for urealisert gevinst
opp til urealisert tap innen samme valutaslag. Beregnet, ikke realisert kurstap pr. 31.12.16 for
langsiktige fordringer kostnadsføres.

Verdiendring investeringer
Verdiendring består av følgende elementer:
1. Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter og andre investeringer i løpet av siste
regnskapsperiode
2. Tilbakeført urealisert verdiendring på solgte finansielle instrumenter og andre investeringer
Realiserte gevinst/tap viser et resultat beregnet ut fra salgssum redusert med historisk kostpris
etter FIFO-prinsippet.
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Bevilgninger til vedtektsfestede formål
Bevilgninger til vedtektsfestede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med styrets
vedtak.

Kostnader til anskaffelse av midler
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter består av forvaltningshonorar i de enkelte aksjefondene
som er overført fra finans- og investeringsaktiviteter og vist som eget bruttobeløp i regnskapet.

Skatt
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet.
Institusjonen har ikke erverv som formål og er således fritatt for skatt. Dette fremgår av
skattelovens § 2-32.
To av stiftelsens investeringer ansees skattemessig å være deltakelse i næringsvirksomhet
(KS/ANS/DIS). Stiftelsen vil bli belastet med 27 % inntektsskatt på et eventuelt netto
overskudd, samt formuesskatt på den skattemessige verdien av disse investeringene.

2016

2015

Honorar til styret og valgkomite

770 004

725 000

Arbeidsgiveravgift

108 571

102 224

Sum lønn og sosiale kostnader

878 575

827 224

Gjennomsnittlig antall årsverk

0

0

2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer
Stiftelsen har ingen ansatte. Stiftelsen er ikke forpliktet til å tegne tjenestepensjon etter lov om
foretakspensjon.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.
Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr 125 000,- inkl. mva. i perioden.
Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 148 328,- bundne skattetrekksmidler.
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4. Aksjefond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

5 061 488

7 431 269

7 431 269

Utenlandske aksjefond

221 708 715

273 104 076

273 104 076

Sum markedsbaserte
aksjefond

226 770 203

280 535 345

280 535 345

Norske aksjefond

5. Obligasjonsfond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Obligasjonsfond

114 998 969

136 940 817

136 940 817

Sum markedsbaserte
obligasjonsfond

114 998 969

136 940 817

136 940 817

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Norske aksjer

218 119 911

223 327 798

223 327 798

Norske skipsandeler

7 255 728

5 996 995

5 996 995

Utenlandske aksjer

193 819 538

360 177 945

360 177 945

Sum markedsbaserte aksjer

419 195 177

589 502 738

589 502 738

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Innenlandsk - finans

316 706 912

293 068 150

293 068 150

Utenlandsk - produksjon

44 000 000

43 684 268

43 684 268

Sum markedsbaserte
obligasjoner

360 706 912

336 752 418

336 752 418

6. Aksjer

7. Obligasjoner
Sektor
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8. Pengemarkedsfond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Pengemarkedsfond

5 000 000

5 016 318

5 016 318

Sum markedsbaserte aksjefond

5 000 000

5 016 318

5 016 318

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. 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.
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10. Bidrag til vedtektsfestede formål
På Stiftelsen UNIs 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 til vedtektsfestede formål

40 685 584

Tilbakeførte bidrag

2 855 605

Sum bevilgninger

37 829 979

11. Restansvar for innbetaling av forpliktet kapital
I forbindelse med deltakelse i ansvarlige selskap (DIS/KS) har stilftelsen et restansvar som følger:

DIS LPG Carrier 1

USD 750 000

NOK 6 465 000
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Firma

Styre

Stiftelsen UNI

Paul J. Manger - styreleder
Eli D. Løite - nestleder
Rolf Jarle Brøske - styremedlem
Oddbjørn Sørmoen - styremedlem
Karen Reinholdtsen - styremedlem

Forretningsfører
Navus Forvaltning AS v/Odd Ekholt

Adresse
Gaustadalleen 21
0349 OSLO

Revisor

Telefon

Foretaksnummer

21 09 56 50

960 690 249

E-post

Hjemmeside

uni@stiftelsen-uni.no

www.stiftelsen-uni.no

BDO AS

Årsberetning 2016

43

Firma:

Stiftelsen UNI

Tlf:

Adresse:

Gaustadalleen 21

E-post: uni@stiftelsen-uni.no

Postnr./Sted: 0349 Oslo

Web:

+47 21 09 56 50
www.stiftelsen-uni.no

vern av mennesker og fortidsminner //

