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Introduksjon
I løpet av 2017 bevilget Stiftelsen UNI mer enn 38 millioner
kroner i støtte til skade- og miljøvern. Dette er noe mindre
enn i 2016.
Av årets bevilgninger har stiftelsen tildelt betydelig mindre
til vern av menneskeliv i forhold til året før. Midler til vern
av bygg/innbo har også blitt mindre, mens midler til vern
av fartøyer har doblet seg 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 idéelt 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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Fordeling av støtte pr. fylke
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Østfold 4,4 %
Oslo og Akershus 18 %
Hedmark 8,3 %
Oppland 4,3 %
Buskerud 2,4 %
Vestfold 0,5 %
Telemark 3,9 %
Agder 4,4 %
Rogaland 4,4 %
Hordaland 8,7 %
Sogn og Fjordane 9,2 %
Møre og Romsdal 8,7 %
Trøndelag 10,2 %
Nordland 5,8 %
Troms 4,4 %
Finnmark 2,4 %
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Stiftelsens bidrag skal i første
rekke være økonomisk støtte
til prosjekter og påskjønnelse til
institusjoner og enkeltmennesker

7

Alle fylker har fått økonomisk støtte
til prosjekter som dekkes av Stiftelsens
vedtekter
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Stiftelsens bevilgninger
I løpet av 2017 bevilget Stiftelsen UNI mer enn 38 millioner kroner i støtte til skadeog miljøvern. Dette er noe mindre enn i 2016.
Stiftelsens bevilgninger det siste året fordeler seg som følger:
% Fordeling antall
bevilgninger

Totalt beløp bevilget
(i kr. 1.000)

2017

2016

2017

2016

4

9

2.055

9.574

81

73

17.469

19.555

Vern av fartøyer

7

7

6.506

2.943

Naturvern og forskning

1

1

1.715

800

Priser

1

1

2.000

1.800

Sikring generelt

6

9

9.029

6.013

100

100

38.774

40.685

Vern av menneskeliv
Vern av bygg/innbo

Sum totalt
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Av årets bevilgninger har stiftelsen tildelt betydelig mindre til vern av menneskeliv i forhold til året før. Midler til vern av bygg/innbo har også blitt mindre, mens
midler til vern av fartøyer har doblet seg i forhold til fjoråret.
Bevilgninger til naturvern og forskning har hatt en økning, men stiftelsen ønsker
seg gjerne flere prosjekter i denne kategorien.
Styret har som tidligere vært forsiktig med å forplikte stiftelsen for engasjementer
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 2017 er gitt på vår hjemmeside
www.stiftelsen-uni.no
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Støtte til ulike
formål i 2017
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Norsk Folkemuseum
Norsk Folkemuseum i Oslo har også i 2017 mottatt bevilgning
fra Stiftelsen UNI. På styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen
UNI ble det bevilget kr. 1.000.000 til nytt arkivmagasin.
Norsk Folkemuseum er i dag landets
største kulturhistoriske museum med
ansvar for å samle, bevare og vise
liv og livsvilkår i Norge i de siste 500
årene. Museet har omfattende samlinger både av bygninger, gjenstander
og fotografier og en stor stab av
spesialister på en rekke områder.
Museet forvalter omfattende historiske
arkiver av høy kulturhistorisk og nasjonal
verdi, deriblant en del av UNESCOS
dokumentarv. Museet har behov for
en vesentlig oppgradering av dagens
magasinforhold og må bygge helt nytt
arkivmagasin som tilfredsstiller krav for
bevaring. Arkivrommet skal erstatte
nåværende plassering, som er utsatt
på grunn av grunnforholdene, noe det
kraftige regnskyllet i august minnet
om. Med oppgraderingen ønsker man
å sikre en trygg bevaring av de viktigste samlingene.
Arkivsamlingen består av ca. 1.085 hyllemeter fordelt på 124 registrerte arkiv,
med hovedvekt på privatarkiv. Dette
er nasjonale viktige samlinger som

Foto: Nina Sæther

strekker seg fra 1700-tallet og frem til
i dag og er et landsdekkende og helt
unikt materiale. Arbeider- og husmannsminner ble samlet inn på 1950og 1960-tallet og viser arbeidsfolks
levekår fra 1850 og inn på 1900-tallet.
Samisk arkiv er et kulturhistorisk
materiale som gir verdifull kunnskap
om språk og kultur. Museet har et
omfattende kart- og tegningsarkiv
med oppmålingstegninger av tun og
bygninger fra store deler av landet.
Arkivene omfatter også minnemateriale
fra Norsk Etnologisk granskningsminneinnsamling gjennom 70 år som
nå er på UNESCOs verdensarvliste
som en del av Norges dokumentarv.
Dette unike arkivet fordrer sikring mot
brann, vann og tyveri.
Det skal etableres et nytt arkivrom
som skal fylle alle krav til et fullverdig
arkivmagasin med brannsikker innredning og et slukkeanlegg for brannslokking med gass. Dette er særlig anbefalt
i arkivrom der man ikke vil risikere at
slokkemiddel medfører personskade
eller skader på inventar.
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Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
På styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI ble det
bevilget kr. 1.770.000 i tilskudd til nødvendige maskinromsoppdateringer på SS Lehmkuhl.
Stiftelsen SS Statsraad Lehmkuhl i Bergen
ble opprettet av Hilmar Rekstens
Allmennyttige Fond i 1977 med formål
å søke seilskipet Statsraad Lehmkuhl
bevart for etterslekten og gi en bruksanvendelse i samsvar med skipets
tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring.
S/S Statsraad Lehmkuhl er ett av 3
nasjonale flaggskip.
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er Norges
største og eldste skværrigger, bygget i
Bremerhaven i 1914, nå med hjemmehavn i Bergen. Den har gjennom en
årrekke blitt tildelt midler fra Stiftelsen

UNI i forbindelse med ulike sikkerhetsog vedlikeholdstiltak for skipet. Det
omsøkte prosjektet er et av de mest
omfattende, kostbare og ekstraordinære vedlikeholdsprosjektene
på lang tid og vil foregå under vintervedlikeholdet i forbindelse med hovedklassingen. Det var budsjettert med
ekstraordinære utgifter på mer enn
16 millioner kroner, der Staten allerede
hadde innvilget økonomisk støtte til
stålarbeider i baugen.
Søknad til Stiftelsen UNI gjaldt støtte til
sikkerhetstiltak i maskinrommet.
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Det norske samfunnet er tuftet på kystkulturen Stiftelsen UNI støtter vern av historiske fartøyer
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Naturhistorisk museum
På styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI ble det
bevilget kr. 2.500.000 til klimastyring av Palmehuset og
Victoriahuset ved Botanisk hage.
Naturhistorisk museum i Oslo er
Norges største samling av naturvitenskapelige objekter; 6,2 millioner
objekter er 65 % av landets totale
naturhistoriske samlinger. En del av
disse er tilgjengelige for publikum i
Botanisk hage og museene der.
Palmehuset fra 1868 og Victoriahuset
fra 1876 er to av Naturhistorisk museums
hovedattraksjoner. Begge disse bygningene er fredet, og de utgjør viktige
natur- og kulturhistoriske landemerker
i Oslo. Mye av plantematerialet er
naturinnsamlet. Utstillingene er høyt
elsket av et stort publikum og holder

åpent 7 dager i uken året rundt. Museet
driver en utstrakt undervisnings- og
formidlingsaktivitet for skoler og andre
besøkende.
Palmehuset ble bygget for å huse
Botanisk hages samling av store planter
fra varmere strøk. I dag har Palmehuset samlinger av planter fra middelhavsklima og ørkenklima, samt en varmetemperert avdeling med planter som
brukes i evolusjonsundervisningen.
Samlingene omfatter blant annet flere
gamle og verdifulle konglepalmer og
kaktuser.

Stiftelsen UNI årsberetning 2017 – Verner mennesker og fortidsminner
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Victoriahuset ble reist med én art for
øyet, – victorianøkkerosen. Helt fra
starten har huset vært en publikumsmagnet, først og fremst på grunn av
midtpartiet med bassenget hvor victorianøkkerosen vokser. Huset har to sideskip og et tropisk regnskogsklima som
gjør det mulig å dyrke plantefamilier
man ellers ikke ville hatt mulighet til
å vise. Samlingene er derfor spesielt
viktige i botanikkundervisningen.

Mange av artene er langlivede med
livssyklusser som strekker seg over
flere tiår. Veksthusenes klimatiseringsanlegg må derfor sikre riktig klima
til alle døgnets timer, året rundt og
mange år i strekk. Selv et kortvarig
energibortfall, eller åpne luker en kald
vinterdag, kan være ødeleggende. Like
fatalt kan et ukontrollert varmepådrag
være, eller luker som ikke åpner seg en
solrik sommerdag.

Det er konstatert at plantesamlingene i
Palmehuset og Victoriahuset nå lever i
konstant fare på grunn av utslitt og
utdatert utstyr. En del spennende
materiale, eksempelvis aloer som er
utryddet i naturen, tør man ikke stille
ut. Senest i august 2017 kollapset
styringen av vanntemperaturen i
Victoriahuset. Dette ledet blant annet
til at man fryktet at victorianøkkerosen
skulle dø. Mange av fiskene i bassenget
døde. Anlegget mangler også en
varslingsfunksjon. Det kan derfor ta
unødvendig lang tid før et avvik
oppdages.

Museet fikk for to år siden skiftet ut klimaanlegget i et av sine to produksjonsveksthus. Det nye anlegget har vist
seg å være funksjonelt, driftssikkert
og energibesparende. Man har nå fått
prosjektert et tilsvarende klimatiseringsanlegg i Viktoria- og Palmehuset og en
oppkopling til veksthuscomputeren i
produksjonsveksthuset.
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Universitetet i Bergen
På styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI ble det
bevilget kr. 1.000.000 til bevaring og sikring av montere ved
nye naturhistoriske utstillinger.
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Universitetet i Bergen er ansvarlig for
museumsaktivitetene ved de historiske
samlinger og de naturhistoriske samlinger. De naturhistoriske samlingene
har hatt sin museumsaktivitet i det
fredede bygget Muséplass 3, som er
Norges eldste museumsbygning.

Montrene har ulik karakter, der noen
er fredet på stedet, og andre har fått
status bevaringsverdige og lagres
midlertidig. En grundig rehabilitering
av montrene er nødvendig for at de
også skal kunne sikre objekter mot
forfall, tyveri og brann.

Bygningen er nå i ferd med å bli rehabilitert. Første byggetrinn, sørfløyen,
ble ferdigstilt i 2015 og huser nå universitets aula. Andre byggetrinn er i
arbeid, og skal stå ferdig til innflytting
sommeren 2018. Bygget er da klart til
å huse nye naturhistoriske utstillinger.

Museplass 3 har ca. 80 montere.
Av disse er 39 fredet på stedet, 2 er
bevaringsverdige og skal benyttes,
mens 28 er bevaringsverdige uten at
bruksområde er fastsatt.

De nye utstillingene skal være ferdig
installert ved museets gjenåpning
sommeren 2019. En prosjektorganisasjon
vil være ansvarlig for de nye utstillingene,
og også ivareta deler av utstillingene
og innboet som er en del av fredningsvedtaket. Blant annet gjelder det alle
de historiske montrene.

Foto: Helge Skodvin/Statsbygg

De gamle montrene som er fredet
har tynne listverk og store glassflater
med håndlaget og blåst glass som gir
monterne en egen karakter. Glassene
er tynne og svært ømfintlige. De store
flatene og spinkle trerammene gir stor
belastning på hengsler og dører når de
åpnes. De historiske glassene skaper
imidlertid, sammen med lyset, en helt
spesiell romopplevelse som det er
viktig å ta vare på.
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Stiftelsen Norsk Kulturarv
På styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 3.000.000
til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med ny «Ta et tak» aksjon for
2017/2018. På styremøtet 6. desember 2017 ble det bevilget ytterligere
kr. 3.500.000 til samme prosjekt.
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.

sammen bidratt til å redde flere tusen
bygninger. Erfaringer fra tidligere aksjoner
viser at støtten har hatt stor betydning for disse bygningenes fremtid.
Den private innsatsen som investeres
i prosjektene er mange ganger større
enn tilskuddet. Norsk Kulturarvs visjon
er vern gjennom bruk, og aktiv bruk
er en viktig premiss for en levende og
mangfoldig kulturarv.

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.

Både privatpersoner, lag, foreninger,
byggfagklasser og organisasjoner kan
søke på tilskudd fra aksjonen.

•
•
•

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 11 ganger og har til

2018 er av EU utpekt til å bli markert
som Det europeiske kulturminneår.
Dette året skal markeres som et
spesielt år for satsing på kulturarv- og
kulturminneinnsats. Også Europa
Nostra - som arbeider på vegne av det
frivillige nettverk av organisasjoner
som vil ha en kraftigere satsing på
bevaring av Europas kulturarv - understreker viktigheten av å markere dette
gjennom et eget år i Europa. En «Ta et
tak» aksjon i 2017/18 vil inngå som en
helt vesentlig del av Norsk Kulturarvs
markering av Det europeiske Kulturminneåret, og vil på den måten gi
aksjonen ekstra oppmerksomhet.
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Skadevernprisene

- to ulike priser ble delt ut i 2017
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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 to 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.
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Årets prisvinnere sammen med styret i Stiftelsen UNI
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Skadevernprisen
Skadevernprisen for 2017 ble tildelt Stiftelsen Organdonasjon med kr. 1.000.000. Tildelingen ble begrunnet med
følgende:

Det er ingen hemmelighet at organdonasjon er et vanskelig tema. Problemstillingen rundt samfunnets behov på
dette området var lenge fraværende i
den offentlige debatten. Diskusjonen
rundt behovet var forbeholdt institusjonene og det private rom. Transplantasjonsloven av 1973 forutsetter at alle
borgere er potensielle organgivere.
Loven krever imidlertid samtykke fra
donor eller fra pårørende.
Den vanskelige samtalen rundt organdonasjon gjorde det vanskelig å få
oversikt over enkeltmenneskets syn
og aksept for organdonasjon.

Stiftelsen møtte i starten stor skepsis fra helsepersonell til om offentlig
informasjon ville øke donasjonsraten.
Mange mente at slike tiltak ville redusere
antall donasjoner. Bredt arbeid mot
media, opinionen og politikere ga imidlertid etter hvert resultater. Fra 2003 er
organdonasjon nå blitt et offentlig
anliggende med egen post på statsbudsjettet.
I 2003 ble også «Donorkortet» etablert.
Budskapet var klart; ta et standpunkt,
fyll ut donorkortet og informer dine
nærmeste. Slik fikk man både kommunisert oppfordringen til å ta stilling,

Stiftelsen Organdonasjon ble etablert i 1997, og ble
til som en respons
på et økende behov for organer i
Norge.
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Fra venstre: Styremedlem i Stiftelsen UNI, Oddbjørn Sørmoen,
Daglig leder Hege Kuhle og informasjonssjef Aleksander Sekowski
i Stiftelsen Organdonasjon

i tillegg til “samtalen”. Donorkortbrosjyren er siden lansering blitt trykket
opp i over seks millioner eksemplarer.
l 2011 ble dokumentaren “Livet på vent”
vist på TV2. Serien fulgte pasienter
gjennom ventetid og frem til transplantasjon. Aldri før hadde temaet
vært mer synlig i befolkningen og i
helsevesenet. Dette var et klart bevis
på at bred og god dekning av temaet
fører til at ikke bare befolkningen, men
også helsepersonell, får høy bevissthet
og sterkt engasjement.
Samtidig med “Livet på vent”, lanserte
stiftelsen donorkortet som app. På appen
deler man kortet med sine nærmeste
og inviterer til en samtale. Denne formidlingsformen har bidratt til å alminneliggjøre terskelen for å dele, og i dag har
nesten 250.000 nordmenn donorkort
på mobiltelefonen som et synlig bevis.
l Norge vil man kommunisere organdonasjon på en positiv måte. At organdonasjon redder liv, kan også være til

stor trøst for mange pårørende som
mister sine nærmeste. Den “gode” tilnærmingen har skapt et fornuftig klima
for temaet i Norge. Man har sluppet
sider av debatten som ofte forekommer i andre land. Noen vil si at det er
uetisk å ikke fremme et budskap om
valgfriheten til et ja eller nei. Stiftelsen
Organdonasjon mener det vil være
uetisk å ikke fremme et ja, og på denne
måten redde liv.
De siste 20 årene har det skjedd svært
mye i Norge når det gjelder organdonasjon og transplantasjon. Stadig
flere kan transplantere, og stadig flere
lever lenger med sitt nye organ.
Stiftelsen Organdonasjon har over
flere år vist et imponerende engasjement med sitt holdningsskapende
informasjonsarbeid. Stiftelsen har satt
et vanskelig tema, med stor samfunnsnytten for hele befolkningen, på dagsordenen.

Stiftelsens kommunikasjon i dag
bygger på enkle
forutsetninger:
Har du bestemt
deg…, så skal
det være enkelt
å bli donor. I fjor
ble konseptet “Si
det for å bli det”
og “Skulle vært
død” lansert. Det
tar faktisk kun 3
sekunder å si “jeg
er organdonor” til
dine nærmeste.
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Miljøvernprisen
Miljøvernprisen for 2017 ble tildelt Den Norske Turistforening
med kr. 1.000.000. Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Den Norske Turistforening ble stiftet i
1868. Foreningen har fra etableringen
sikret et naturvennlig friluftsliv i Norge.
Foreningens historiske tradisjon gjør
at denne virksomheten neppe trenger
ytterligere presentasjon.
Siden forrige århundre har imidlertid
foreningen utvidet sin målsetting i en
bredere samfunnsmessig kontekst. I
dag ser man virksomheten som del av
et større samfunnsansvar, herunder
fokus på hvordan miljøutfordringer
påvirker friluftslivet. Styret i Stiftelsen
UNI har således særlig merket seg den
miljømessige siden av DNTs arbeid.

DNTs stemme i norsk arealforvaltning
bidrar til en samfunnsutvikling som sikrer
vilkår for det enkle og naturvennlige
friluftslivet.
Det norske landskapet er i endring.
DNT synliggjør, for politiske beslutningstakere og befolkningen, måten
dette påvirker naturen på. Viktige
natur- og friluftslivsområder forsvinner
hvert år til fordel for annen arealbruk,
og DNT synliggjør at kvalitetene som
friluftslivet baserer seg på er i ferd med
å forsvinne eller bli redusert.

Friluftsliv er helsefremmende. Å
bedre folks livskvalitet og helse
er en av grunnsteinene i DNTs
visjon; «Naturopplevelser styrker
kvaliteten i livet».
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Fra venstre: Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Nils
Øveraas og styreleder i Stiftelsen UNI, Paul Manger

Naturmangfoldet favner blant annet
om biologisk, landskapsmessig og
geologisk mangfold. Det er videre
godt dokumentert at friluftsliv har god
virkning på enkeltmenneskets fysiske
og psykiske helse. Ønsket om fornybar
energi fører til en kraftig utbygging av
vindkraft, vannkraft og nett. Energipolitikken er imidlertid ikke godt nok
samordnet med miljøpolitikken. Omfattende planer for bergverksdrift gir
uheldige konsekvenser for sårbar natur.
På grunn av omfattende endringer
i lovverket for motorferdsel er det
tradisjonelle skillet mellom nytte- og
fornøyelseskjøring langt på vei opp-

hevet. Det vil både øke støyforurensningen i norsk natur dramatisk
og skape brukerkonflikter. DNT er
en viktig premissgiver som påvirker
samfunnsutviklingen når det gjelder
relevant natur- og miljøpolitikk. DNT
sikrer bedre rammevilkår for friluftslivet
i den nasjonale politikken. DNT sikrer
at hensynet til friluftslivet blir ivaretatt i
allerede utbygde og i intakte vassdrag.
Stiftelsen UNI verdsetter den samfunnsinnsatsen DNT gjør for et utvidet
naturvernbegrep på vegne av den
norske befolkningen.

DNT viser i praktisk arbeid i egen
virksomhet at miljøvern er en viktig
innsatsfaktor.
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Et trygt samfunn - Stiftelsen UNI støtter
organisasjoner med samfunnsansvar
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Sammfunnsansvar
handler i hovedsak
om å ta sosiale og
miljømessige hensyn utover det som
er pålagt ved lov
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Samfunnsansvar
Stiftelsen UNIs formål er formulert med en klar målsetning
om å utøve samfunnsansvar.

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

holdninger. Dette er en viktig faktor i
forbindelse med de tildelingene som
gis. Stiftelsen UNI støtter spesielt
organisasjoner med et definert miljømessig samfunnsansvar.
Stiftelsen UNI følger forretningsetiske
retningslinjer. Retningslinjene omfatter forhold som taushetsplikt, mulige
interessekonflikter og spørsmål knyttet
til mottak av gaver og tjenester. Administrasjonen og stiftelsens tillitsvalgte
har taushetsplikt. Stiftelsen UNI har
fastsatt krav til informasjons- og IKTsikkerhet 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 sikkerhet, helse
og miljø. I stiftelsens forretningsetiske
retningslinjer inngår krav til etisk adferd for alle.
Stiftelsen UNI diskriminerer ikke på
grunnlag av kjønn, religion, nasjonal
eller etnisk tilhørighet, samfunnsgruppe eller politisk oppfatning.
Stiftelsen UNI legger vekt på likestilling
mellom kjønnene ved valg av styre og
tilstøtende organer.
Stiftelsen UNI forventer at stiftelsens
samarbeidspartnere og leverandører
utviser samme etiske standard som
den stiftelsen setter til egen forretningsdrift.
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Stiftelsens avkastning

2017 ble igjen et godt år for aksjemarkedene. Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis 19,1%, 17,0%
og 20,2% gjennom året. Prisen på nordsjøolje steg gjennom året fra 57,6 til 66,4
USD per fat.
De globale aksjemarkedene, representert ved MSCI World, steg med 22,4% i USD,
men som følge av en sterkere NOK ble oppgangen på 16,5% målt i norske kroner.
Utviklingen i de toneangivende aksjemarkedene var som følger: I USA steg Dow
Jones-indeksen 25,1%. I Europa steg FTSE-100 indeksen (England) 7,6%, DAX-indeksen
(Tyskland) steg 12,5% og CAC 40-indeksen (Frankrike) steg 9,3%. I Japan steg
Nikkei 225-indeksen 19,1% (alle tall i lokal valuta).

28

Norges Bank har holdt signalrenten uendret på 0,5% gjennom året. Pengemarkedsrentene har imidlertid falt gjennom året, og 3-måneders Nibor falt fra
1,17% til 0,81%. 6-måneders Nibor falt fra 1,29% til 0,90%. 9-års statsobligasjonsrente (NST478) falt fra 1,65 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 styrket resultatet i de internasjonale aksjemarkedene for 2017.
Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter kan dekomponeres til følgende aktivaklasser:
Avkastning i mill.kr

Avkastning i %

Rentebærende aktiva

22,4

6,8

Norske aksjer

45,9

20,2

110,8

19,7

Utenlandske aksjer
Alternative investeringer

13,7

Tabellen viser at stiftelsen i 2017 har hatt overskudd i alle aktivaklasser. Alternative
investeringer relaterer seg i hovedsak til posisjoner i long/short fond, unoterte
aksjer og private equity.
Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2017 utgjorde 1.538 millioner kroner
mot 1.394 millioner kroner i 2016.
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Realavkastning
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter var på 194,3 millioner kroner.
I forhold til stiftelsens formålskapital
pr. 01.01. gir dette en avkastning på
14,2% (2016: 7,8%) Justert for inflasjon
(1,9%) gir dette en realavkastning på
12,3% for 2017 (2016: 4,36%).
Fremtidsutsikter
Fremover vurderer styret den forventede langsiktige realavkastning til 3%.
Stiftelsens prognose om budsjettert
avkastning for året er imidlertid beregnet ut fra forutsetningen om at 2018
blir et svakere år enn normalt.
Utdeling til vedtektsfestede formål
er med utgangspunkt i styrets budsjett beregnet til 2,5 % av stiftelsens
formålskapital ved inngangen av året.
Utdelingene budsjetteres til ca. 40
millioner kroner.
Finansiell risiko
Stiftelsen UNI’s finansielle risiko er
omtalt under note 8 til regnskapet.
Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av
stiftelsens stilling ved årsskiftet. Det
knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller
ingen ekstraordinære forhold som har
påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetningen
for fortsatt drift er til stede.
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 miljøet. 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 følgende
oppnevnt for perioden 2017 - 2019;
Oddbjørn Sørmoen, Else Haugland og
Karen Reinholdtsen.
Sorg
Med dyp sorg mottok Stiftelsen UNI
melding om at styremedlem Eli Løite
var gått bort den 8. juli 2017 etter flere
år med sykdom.
Eli Løite ble valgt inn i styret i 2009 og
fungerte som nestleder fra 2015.
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Årets overskudd
Styret foreslår at årets overskudd overføres som følger:
Til annen formålskapital: MNOK 144,5
Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og Norsk Kulturråd fortsatte i
2017. Stiftelsen vil uttrykke sin takk til
ledelsen og ansatte i disse institusjonene for verdifulle råd.

Oslo, 11. april 2018

Paul J. Manger
Styreleder

Karen Reinholdtsen
Styremedlem

Rolf Jarle Brøske
Nestleder

Else Haugland		 Oddbjørn Sørmoen
Styremedlem		Styremedlem

Odd Ekholt
Forretningsfører
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Stiftelsens bidrag skal i
første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse
til institusjoner og enkeltpersoner
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Regnskap
(beløp i mill. kr)

Noter

2017

2016

Mottatt aksjeutbytte

15,5

14,4

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer

48,5

14,5

Realisert tap ved salg verdipapirer

28,7

12,2

Renteinntekter

18,4

20,2

140,6

66,6

194,3

103,5

1,2

5,6

8,4

10

36,7

37,8

Honorar administrasjon

2

5,1

4,9

Honorar til styret og valgkomiteen

2

0,8

0,9

Andre kostnader

2

1,5

1,1

7,5

6,9

49,8

53,1

Årets aktivitetsresultat

144,5

50,4

Til / (fra) Annen formålskapital

144,5

50,4

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

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet
Sum forbrukte midler
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Balanse pr. 31 desember 2017
- Eiendeler

(beløp i mill. kr)

Noter

2017

2016

Diverse fordringer

0,0

4,3

Sum fordringer

0,0

4,3

Omløpsmidler
Fordringer

Investeringer
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Aksjefond

4

431,8

280,5

Pengemarkedsfond

8

9,3

5,0

Obligasjonsfond

5

163,6

136,9

Aksjer og andeler

6,11

537,7

589,5

Obligasjoner

7

313,8

336,8

1 456,1

1 348,7

184,7

133,2

1 640,9

1 486,3

Sum investeringer
Kontanter og bankbeholdning
Sum eiendeler

3
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Balanse pr. 31 desember 2017
- Formålskapital og gjeld

(beløp i mill. kr)

2017

2016

100,0

100,0

Annen formålskapital

1 438,3

1 293,9

Sum formålskapital

1 538,3

1 393,9

Formålskapital
Grunnkapital

Gjeld
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Kortsiktig gjeld
Diverse kortsiktig gjeld

0,2

0,2

Vedtatte, ikke utbetalte bidrag

102,4

92,2

Sum kortsiktig gjeld

102,6

92,4

Sum gjeld

102,6

92,4

1 640,9

1 486,3

Sum formålskapital og gjeld

Oslo, 11. april 2018

Paul J. Manger
Styreleder

Karen Reinholdtsen
Styremedlem

Rolf Jarle Brøske
Nestleder

Else Haugland		 Oddbjørn Sørmoen
Styremedlem		Styremedlem

Odd Ekholt
Forretningsfører
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Kontantstrømoppstilling for perioden
1. januar - 31. desember 2017

(beløp i mill. kr)

2017

2016

Periodens aktivitetsresultat

144,5

50,4

Netto realisert tap (gevinst) ved salg av verdipapirer

(19,8)

(2,3)

(137,0)

(60,5)

36,7

37,8

4,3

(4,3)

28,6

21,2

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter

282,0

158,0

Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter

(232,6)

(74,6)

49,4

83,4

Utbetalte bevilgninger i perioden

(26,5)

(27,8)

Sum utbetalt til til vedtektsfestede formål

(26,5)

(27,8)

Sum likviditetsendringer i året

51,5

76,7

Likviditetsbeholdning pr. 01.01

133,2

56,6

Likviditetsbeholdning pr. 31.12

184,7

133,2

Urealisert verdiendring
Bevilget til vedtektsfestede formål
Endring i tidsavgrensninger
Tilført fra driften
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Sum tilført fra investeringsaktiviteter
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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 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 31.12.17. Valutakursen er basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.17

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:
• Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter og andre investeringer i løpet av siste
regnskapsperiode
• 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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Noter til regnskapet

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
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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.
2017

2016

Honorar til styret og valgkomite

730 833

770 004

Arbeidsgiveravgift

103 604

108 571

Sum lønn og sosiale kostnader

834 437

878 575

Gjennomsnittlig antall årsverk

0

0

Stiftelsen har ingen ansatte. Stiftelsen er ikke forpliktet til å tegne tjenestepensjon etter lov
omforetakspensjon.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.
Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr 126 131,- inkl. mva. i perioden
Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 156 182,- bundne skattetrekksmidler.
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Noter til regnskapet

4. Aksjefond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

50 230 166

59 903 140

59 903 140

Utenlandske aksjefond

271 638 459

371 946 776

371 946 776

Sum markedsbaserte
aksjefond

321 868 625

431 849 916

431 849 916

Norske aksjefond
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5. Obligasjonsfond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Obligasjonsfond

115 028 149

163 557 599

163 557 599

Sum markedsbaserte
obligasjonsfond

115 028 149

163 557 599

163 557 599

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

218 297 111

241 056 609

241 056 609

7 255 728

5 996 995

5 996 995

112 677 063

290 610 541

290 610 541

338 229 902

537 664 145

537 664 145

6. Aksjer

Norske aksjer
Norske skipsandeler
Utenlandske aksjer
Sum markedsbaserte aksjer
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7. Obligasjoner
Sektor

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Innenlandsk - finans

268 130 715

268 434 916

268 434 916

Utenlandsk - produksjon

41 420 500

45 325 150

45 325 150

309 551 215

313 760 066

313 760 066

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Pengemarkedsfond

9 233 201

9 310 403

9 310 403

Sum markedsbaserte aksjefond

9 233 201

9 310 403

9 310 403

Sum markedsbaserte
obligasjoner

8. Pengemarkedsfond
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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 nøytralisere markedsrisikoen i den norske aksjeporteføljen ved at man selger indexfutures tilsvarende betaen i porteføljen. Investeringsstrategien medfører at stiftelsen statistisk
sett vil få en negativ avkastning hvert 4. år. Markedsrisikoen for stiftelsen må således
klassifiseres som høy/moderat.

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

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

38 773 578

Tilbakeførte bidrag

2 100 875

Sum bevilgninger

36 672 703

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

DIS LPG Carrier 1

Foto: Nina Sæther

USD 750 000

NOK 6 127 500
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Firma

Styre

Stiftelsen UNI

Paul J. Manger - styreleder
Rolf Jarle Brøske - nestleder
Else Haugland - styremedlem
Oddbjørn Sørmoen - styremedlem
Karen Reinholdtsen - styremedlem

Forretningsfører
Navus Forvaltning AS v/Odd Ekholt

Adresse
Gaustadalleen 21
0349 OSLO

Telefon

Revisor
BDO AS

Foretaksnummer

21 09 56 50

960 690 249

E-post

Hjemmeside

uni@stiftelsen-uni.no

www.stiftelsen-uni.no

Fra venstre; Styreleder Paul J. Manger, styremedlem Karen Reinholdtsen, styremedlem Oddbjørn Sørmoen,
styremedlem Else Haugland og nestleder Rolf Jarle Brøske.
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Firma:
Stiftelsen UNI
Adresse:
Gaustadalleen 21
Postnr./Sted: 0349 Oslo

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