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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.
Foto: Steinar Engeland, Unsplash
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STIFTELSENS BEVILGNINGER
I løpet av 2021 bevilget Stiftelsen UNI noe i overkant av 54 millioner kroner
i støtte til skade- og miljøvern.
En fullstendig liste over alle prosjekter som er gitt midler i 2021 kan søkes opp på vår
hjemmeside www.stiftelsen-uni.no

Stiftelsens bevilgninger de siste året fordeler seg prosentvis og i kroner, over følgende grupper.
%-fordeling antall
bevilgninger

Totalt beløp bevilget:
(i kr. 1.000)

2021

2020

2021

2020

Vern av mennesker

6

14

5.923

9.263

Vern av bygninger

82

64

35.270

24.944

Vern av fartøy

5

9

5.440

6.759

Miljøvern og forskning

1

2

1.780

1.000

Priser

1

1

2.000

750

Sikring

5

10

4.213

4.910

100

100

54.262

47.626

Sum totalt

Foto: Luke Stackpoole, Unsplash
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FORDELING AV STØTTE PR. FYLKE

Støtte til ulike formål i 2021
AGDER
INNLANDET
MØRE OG ROMSDAL
NORDLAND
OSLO
ROGALAND
VESTFOLD OG TELEMARK
TROMS OG FINNMARK
TRØNDELAG
VESTLAND
VIKEN

TROMS OG FINNMARK

NORDLAND

547 TILDELINGER FORDELT
PROSENTVIS PÅ FYLKER :
TRØNDELAG

MØRE OG ROMSDAL

VESTLAND

VESTFOLD
OG
TELEMARK

ROGALAND

AGDER

INNLANDET

VIKEN
OSLO

AGDER

5%

INNLANDET

8%

MØRE OG ROMSDAL

4%

NORDLAND

3%

OSLO

5%

ROGALAND

3%

VESTFOLD OG TELEMARK

3%

TROMS OG FINNMARK

3%

TRØNDELAG

3%

VESTLAND
VIKEN
HELE LANDET

11%
9%
41%
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NÆRØYKIRKAS VENNER
Nærøykirkas Venner fikk i styremøtet 12. april 2021 bevilget kr. 500.000 til
restaurering av tårnet på Nærøy middelalderkirke
Middelalderkirken, Nærøykirka, er en av
landets eldste steinkirker fra 1100-tallet.
Den har vært rikt utsmykket og var et viktig
samlingssted for folket i denne regionen.
Kirka har vært rammet av flere branner.
Etter den siste brannen i 1847 ble kirka
stående som en ruin helt fram til nytt tak
ble lagt på i slutten av 1950-tallet. Kirka er
et fredet kulturminne.
Nærøykirkas venners fremste formål er
å være pådriver for bevaring av Nærøykirka.
Det har også vært viktig at kirka skal bli brukt
årlig til forskjellige arrangementer, slik at
folk skal få kunnskap om den, og ikke minst
forstå hvilken sjelden og viktig kulturskatt
vi har i vårt nærmiljø.

Fotos: Nærøykirkas Venner, Facebook

Etter at store deler av tårnet raste ned
i november 2016 har Riksantikvaren i sterkere grad kommet på banen. Nærøy kirkelige
fellesråd har laget en foreløpig prosjektplan
for å få oversikt over tilstand på gjenværende
murverk og tretårn og har beregnet tiltak
for å sette i stand tårnet med en skisse til
kostnad for dette arbeidet. Denne foreløpige
prosjektplanen er nå ferdig. Det er et omfattende og kostbart arbeid som må gå over
flere år, men også en enestående mulighet
til å få restaurert og tatt vare på vår unike
kulturskatt.

Middelalderkirken,
Nærøykirka, er en av
landets eldste steinkirker
fra 1100-tallet.
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NORSK MARITIMT MUSEUM
Norsk Maritimt Museum fikk i styremøtet 10. februar 2021 bevilget
kr. 1 million til kjøp av klimastyrt utstillingsmonter
Norsk Maritimt Museum søkte om tilskudd
til sikring av to båter fra vikingtiden i forbindelse med gjennomføringen av Vikingbåtprosjektet. Vikingbåtprosjektet er et
samarbeid mellom Vikingskipshuset
(Kulturhistorisk museum/UiO) og Norsk
Maritimt Museum (NMM). Det er NMM
som er prosjektleier og har hovedansvaret
for gjennomføringen.
NMM er landets største sjøfartsmuseum,
og en avdeling under Stiftelsen Norsk
folkemuseum. Museet har et nasjonalt
samfunnsansvar for å bevare og formidle
den maritime kulturarven. I tillegg til utstillingene har museet en stor stab av fagfolk
innen både historie, arkeologi og maritimt
håndverk. Båtbyggeriet er et viktig ledd i

NMMs satsing på kystkultur og maritime
håndverkstradisjoner.
Vikingskipshuset i Oslo er Norges mest
populære museum med over 600 000
besøkende årlig. Siden begynnelsen av
1900-tallet har vikingskipene vært nasjonale
ikoner, og millioner av mennesker fra innog utland har latt seg fascinere av disse
enestående og velbevarte gjenstandene.
I forbindelse med at det skal bygges et
nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy vil
Vikingskipshuset være stengt for publikum
i perioden 2021 til 2026. Med dette prosjektet ønsker museene å tilby publikum en ny
attraksjon mens Vikingskipshuset er stengt.
NMM planlegger å flytte to originale viking-

Vikingbåter i klimamonter
Illustrasjon: Julia Yran / Yran & Dahle arkitekter AS

Bygging av kopier pågår under utstillingsperioden

Vikingskipshuset
i Oslo er Norges mest
populære museum
med over 600 000
besøkende årlig.

tidsbåter fra Vikingskipshuset til Båtbyggeriet
på NMM. Deretter skal det bygges en rekonstruksjon av den største av de to vikingtidsbåtene. For første gang vil det være
mulig å se den originale vikingtidsbåten
samtidig som det bygges en rekonstruksjon.

Båtbyggeriet flyttes til et større lokale inne
i museets hovedbygning. Båtbyggeriet vil
da bli tilgjengelig for publikum via bryggeanlegget rett utenfor. Det får også en
naturlig beliggenhet i tilknytning til fjorden
og med utsyn mot Oslo havn.

Naturvitenskapelige undersøkelser viser
at vikingtidsbåten som skal rekonstrueres
ble bygd i Viken. Den er dermed den eneste
vikingbåten i Norge som kan knyttes til
Oslofjorden. Når Oslos eldste historie skal
fortelles er det gjerne middelalderen som
fremheves. Vikingtiden har hittil fått liten
eller ingen plass.

Vikingtidsbåtene som skal stilles ut i Båtbyggeriet er uvurderlige og representerer
kulturarv av internasjonal klasse. For å sikre
disse verdifulle museumsgjenstandene
optimale bevaringsforhold må de stilles
ut i en klimastyrt glassmonter.

Vikingbåtprosjektet vil sikre NMM posisjon
som Norges kunnskapssenter for studier
og rekonstruksjon av historiske båter.

En slik klimamonter må plassbygges i lokalet
før båtene kan flyttes til NMM.

Illustrasjon: Julia Yran / Yran & Dahle arkitekter AS

Vikingskipshuset i
Oslo er Norges mest
populære museum
med over 600 000
besøkende årlig.
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STIFTELSEN ARKIVET
Stiftelsen Arkivet fikk i styremøtet 12. april 2021 kr. 300.000 til restaurering
av minetrapp
«Minnetrappa» Et minnesmerke over
Gestapos fanger på Arkivet 1942-1945
Ved innvielsen av Stiftelsen Arkivet
(nå ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter) 8. mai 2001 ble indre trapp i hovedinngangen dekorert med et minnesmerke
kalt «Minnegangen» bestående av 14
bronseforgylte plaketter med til sammen
3545 navn. Dette er navn på sørlendinger
i fangenskap under 2. verdenskrig og er ikke
eksklusivt for de som var innom Arkivet.
I tillegg er det på samme sted oppført en
minneplate av Agder historielag for å hedre
spesifikt Arkivet-fangene. Siden åpningen
har det vært gjort få varige endringer
i rommets fasade.
Prosjektet har som mål å videreutvikle
Arkivets gamle hovedinngang som minnested, slik at oppmerksomheten rundt
fangenskap generelt – på Arkivet spesielt
holdes høyt. Dette skal oppnås konkret
gjennom oppgradering av Minnetrappa
og ved å sørge for at fanger på Arkivet
1942-1945 blir minnet.
Rommet er i dag i bruk som et minnested
og kontemplasjon, samtidig som det
sporadisk brukes i forbindelse med undervisning for skoleungdom. Bruken i dag er
begrenset til en observatorisk virksomhet
for de besøkende. Minnegangen inviterer til
ettertenksomhet, men også til leting etter
navn, særlig i de tilfellene dette gis som en
spesifikk oppgave for elever. Det ligger et
uutnyttet potensial i bruk av Minnetrappa.

Statsarkivet ble formelt åpnet 8. mars 1935.
Åpningen av statsarkivet var en begivenhet
som ble viet stor omtale i pressen. Riksantikvaren ser det som viktig at et representativt utvalg bygninger fra 1930-årene blir
bevart som viktige representanter for norsk
arkitektur. Statsarkivet er i denne sammenheng en godt bevart bygning med stor grad
av autentisitet. Tilsvarende bygninger fra
denne perioden er mange steder vesentlig
endret gjennom modernisering og ombygging.
Bruken av arkivet som hovedkvarter for
Gestapos under 2. verdenskrig er en viktig
del av landsdelens historie. Bygningen har
både bygningshistorisk og kulturhistorisk
verdi og er verneverdig selv om den ikke
fullt ut fyller kriteriene for fredning. I denne
sammenheng fremstår bygningens eksteriør,
dekor i himling i lesesal og hovedtrappen
som mest interessante.

«Minnegangen»
består av 14 plaketter
med til sammen 3545
navn på sørlendinger
i fangenskap under
2. verdenskrig
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OSLO UNIVRSITETSSYKEHUS
– Premature barn
Oslo Universitetssykehus ved professor Tom Stiris fikk i styremøtet 25. august
2021 i Stiftelsen UNI, bevilget kr. 500.000 til en stipendiatstilling over 3 år
I en 50% PhD stilling beregnes det 6 års
stipendiattid. Denne kombinasjonen gir
en unik mulighet til å utvikle seg klinisk
samtidig med å kunne gjennomføre viktig
klinisk forskning.
Stiftelsen ønsker å støtte stipendiat Tone
Nordvik slik at hun kan fullføre sitt PhD løp
og forskningsprosjektet.

Tone Nordvik vil ha levert og forsvart sin doktoravhandling i utløpet av denne perioden.
Prosjektet har hatt en svært god utvikling
og produsert viktige resultater som gir viktig
kunnskap i forståelse av og behandling av
fortidligfødte barn. Metoden som er blitt
utviklet i denne studien er videreført inn
i ny studie.

Prosjektet har
produsert viktige
resultater som gir
kunnskap i forståelse
av og behandling av
fortidligfødte barn.

Fra venstre: Karen Reinholdtsen, Linda Flaaten-Stokkan, Oddbjørn Sørmoen, Tom Stiris, Tone Nordvik og Else Haugland.
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Skadevernprisene 2021

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, Miljøvernprisen og
Erkjentlighetprisen.
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.

20

21

Stiftelsen UNI årsberetning 2021
VERNER MENNESKER OG FORTIDSMINNER

Tukthuset som ble
bygget på Kalveskinnet
i Trondheim i 1733, er
det eneste gjestående
av fire norske tukthus.

SKADEVERNPRISEN FOR 2021
Skadevernprisen for 2021 ble tildelt Sameiet Tukthuset Trondheim med
kr. 500.000.
Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 01. desember 2021 besluttet å innvilge
kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
Tukthuset som ble bygget på Kalveskinnet
i Trondheim i 1733, er det eneste gjenstående
av fire norske tukthus. Tukthusvesenet
oppstod i England på midten av 1500-tallet.
Hensikten var å omdanne de innsatte til
nyttige medlemmer av samfunnet gjennom
tukt i form av streng disiplin og ordnet
sysselsetting. Dette var først en oppdragelsesanstalt for såkalte «løse individer»,

først og fremst kvinner, der de innsatte lærte
et håndverk, i hovedsak veving og spinning.
I 1772 sto hele anlegget ferdig. Tukthuset
gikk etter hvert over til å bli en straffeanstalt
for begge kjønn. I mange år hadde det også
en avdeling for pasienter med syfilis. Tukthusets historie er naturlig full av triste og
alvorlige skjebner. Av de mer kjente kan
nevnes at Hans Nielsen Hauge satt her i 1799
fordi han som lekmann prekte uten godkjenning av en prest, og i 1854 ble 14 samiske
kvinner sendt hit etter Kautokeino-opprøret
to år tidligere.

I 1885 skiftet Tukthuset navn til Trondhjems
Straffeanstalt, i 1909 til Trondhjems landsfængsel, for så i 1920 å bli Trondheim Kretsfengsel, Avd. C, som igjen ble avviklet
i 1971. I 1934 ble Tukthuset såkalt administrativt fredet. Fredningen hindret ikke at deler
av anlegget ble revet på 1970-tallet for å gi
plass til parkeringsplass foran politihuset.
Bygningene ellers ble såkalt modernisert og
leiet ut til kontorformål og en mindre del til
bolig. Det var den gangen Statens Bygge- og
Eiendomsdirektorat som var ansvarlig for
utvendig vedlikehold.

med leiligheter i stedet for tukthusceller.
Tukthuset fra 1700-tallet inneholder nå flere
kreative virksomheter. Det gamle kapellet
brukes nå til konserter og øvingssal av
Sentrer for tidligmusikk. Viktig historie var i
ferd med å gå tapt. Noen måtte ta et ansvar.
Bragstad og Ekroll gjorde det med et brennende engasjement for kulturminnevern
og historieformidling, med god og relevant
kompetanse, og en ualminnelig stor porsjon
pågangsmot. De våget å kaste seg ut i noe
de ikke helt kunne se hvordan skulle ende.
Styret i Stiftelsen UNI har nominert Sameiet
Tukthuset i Trondheim til årets Skadevernpris
for måten å ta samfunnsansvar på, redde
kulturminner, bidra til byutvikling og formidle
historie, samtidig som det skapes arenaer
for kreativ og kunstnerisk virksomhet.

I 2013 ble Tukthuset og Lagmannsrettsbygningen, som en del av anlegget inneholdt,
forskriftsfredet. Fredningen omfattet både
eksteriør og interiør, og formålet var å verne
et eksempel på en tidlig tukthusbygning.
Lagmannsrettsbygningen med lagmannsrettsalen består av opprinnelige deler av
tuktshuskirken og den senere rettsalen.
I 2017 solgte Entra Eiendom tukthuset til
Øystein Ekroll og Trygve Bragstad. De nye
eierne har fått de revne volumene bygget
opp igjen, og kompletterer og lukker
anlegget slik det var under Tukthustiden.
De gjenskapte byggene er imidlertid fylt

Fra venstre: Trygve Bragstad og Øystein Ekroll fra
Sameiet Tukthuset Trondheim med prisutdeler Oddbjørn
Sørmoen, styremedlem i Stiftelsen UNI.
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Miljøstiftelsen
Elv og Hav har som
formål å jobbe for et
bedre miljø i norske
elver og hav.

MILJØVERNPRISEN FOR 2021
Miljøvernprisen for 2021 ble tildelt Miljøstiftelsen Elv og Hav med kr. 500.000.
Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 01. desember 2021 besluttet å innvilge
kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
Miljøstiftelsen Elv og Hav har som formål
å jobbe for et bedre miljø i norske elver og
hav. Stiftelsen gjennomfører aktiviteter som
renser opp og forhindrer ny forurensning.
I tillegg fokuserer stiftelsen på kunnskapsformidling og opplæring i hvordan forurensning av vannressursene kan forhindres.

skal identifiseres samtidig som stiftelsen
gjennom en dialog med utslippskildene
legger en plan for hvordan fremtidig
forsøpling og forurensning skal unngås.
Styret i Stiftelsen UNI har nominert Miljøstiftelsen Elv og Hav til årets miljøvernpris
for det samfunnsengasjement organisasjonen viser for det viktige miljøarbeidet som
utføres rundt i Norge.

For å finansiere driften, overtok Miljøstiftelsen Elv og Hav Kystlotteriet i 2020.
Kystlotteriet er et samarbeid mellom
lokalbefolkningen, lokalt og regionalt
næringsliv samt ulike sponsorer og
samarbeidspartnere som alle tar sikte
på å rydde kystlinja for marin forsøpling
og gi det ny verdi gjennom premiering
til dem som gjør en innsats.
Marin forsøpling er et evigvarende problem
som kan skyldes skipsforlis, dumping av
søppel fra båter, manglende sikring av last
om bord, ekstremvær, samt deg og meg.
Ting kastes ofte ubetenksomt i husholdningens avløp, som på et senere tidspunkt
dessverre ender opp i havet.

Foto: Miljøstiftelsen Elv og Hav, Facebook

Prosjektet «Elv møter hav – et rent-elv løft
for Glomma» er et stort prosjekt som skal
sikre at Norges største elv blir miljøvennlig.
Prosjektet skal kartlegge, samle, sortere og
analysere avfall som blir plukket opp i og
rundt Glomma. Avfallet og utslippskildene

Fra venstre: Hanne Johansen og Rune Berntsen fra
Miljøstiftelsen Elv og Hav med prisutdeler Else Haugland,
styreleder i Stiftelsen Uni.
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ERKJENTLIGHETSPRISEN FOR 2021
Erkjentlighetsprisen for 2021 ble tildelt MS-forbundet med kr. 1.mill.
Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 01. desember 2021 besluttet å innvilge
kr. 1 million til ovennevnte prosjekt.
MS-forbundet skal være en organisasjon for
alle med MS, pårørende, helsepersonell og
andre interesserte. Forbundet skal fremstå
som realistisk, praktisk og solidarisk, og skal
være et sted der personer med MS via råd,
nettverk og kunnskap får hjelp til en bedre
hverdag.
MS-forbundet ble stiftet i 1966 og har i dag
ca 9.000 medlemmer fordelt på 47 lokalforeninger.

En viktig del av deres arbeid er å arrangere
sosiale aktiviteter hvor en møter andre
i samme situasjon. Hver måned har de
medlemsmøte med foredrag om et aktuelt
tema, de arrangerer teaterkvelder, turer,
yoga, stretching, trening og sosiale treff.
Styret i Stiftelsen UNI har nominert MSforbundet til å motta årets Erkjentlighetspris
for deres arbeid med å ivareta interessene
til personer med multippel sklerose og
arbeide for å bekjempe sykdommen, fremme
forskning, formidle forskningsresultater og
behandlingsmetoder.

Lokalforeningene er MS-forbundets forlengende arm ut til hvert enkelt medlem
og sørger for aktiviteter i lokalmiljøet.
Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen.

MS-forbundet ble
stiftet i 1966 og har
i dag ca 9.000
medlemmer fordelt på
47 lokalforeninger.
Fra venstre: Nestleder i Stiftelsen Uni, Rolf Jarle Brøske
delte ut prisen til Magne Wang Fredriksen og Lise
Johnsen i MS-forbundet.
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SAMFUNNSANSVAR

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

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

Stiftelsen UNI følger forretningsetiske
retningslinjer. Retningslinjene omfatter
forhold som taushetsplikt, mulige interessekonflikter og spørsmål knyttet til mottak
av gaver og tjenester. Administrasjonen
og stiftelsens tillitsvalgte har taushetsplikt.
Stiftelsen UNI har fastsatt krav til
informasjons- og IKT sikkerhet for sin
virksomhet. Informasjonssystemer og
data er sikret mot uautorisert tilgang.
Alle med tillitsverv i Stiftelsen UNI utfører
sine oppgaver med høy integritet og utviser
respekt for andre mennesker, myndigheter
og forretningsforbindelser, også i forbindelse
med helse, miljø og sikkerhet. I stiftelsens
forretningsetiske retningslinjer inngår krav
til etisk adferd for alle.
Stiftelsen UNI diskriminerer ikke på
grunnlag av kjønn, religion, nasjonal eller
etnisk tilhørighet, samfunnsgruppe eller
politisk oppfatning. Stiftelsen UNI legger
vekt på likestilling mellom kjønnene ved
valg av styre og tilstøtende organer.
Stiftelsen UNI forventer at stiftelsens
samarbeidspartnere og leverandører utviser
samme etiske standard som den stiftelsen
setter til egen forretningsdrift.
GDRP (Personvern)
Stiftelsen UNI er opptatt av personvernet
til personer hvor stiftelsen har registrert
personopplysninger.
Personvernerklæring ble fastsatt av styret
i Stiftelsen UNI 10. februar 2021.
Retningslinjer ble etablert, og Stiftelsen vil
kontinuerlig påse at personopplysninger ikke
blir misbrukt, og at de er korrekte.
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STIFTELSENS AVKASTNING
MSCI Europa (USD) steg 16,3%, og i NOK
ble oppgangen 20,2%. I Japan steg Nikkei
225-Indeksen 4,9% (i lokal valuta).

Det globale aksjemarkedet hadde en sterk
utvikling i 2021, der mer eller mindre alle de
toneangivende nasjonale indeksene steg
markert. Generelt ble sentimentet i stor
grad drevet av bedrede fundamentale
forhold, til dels understøttet av finanspolitiske stimulansetiltak, i kombinasjon med
vedvarende ekspansiv pengepolitikk
og lav alternativ avkastning.
«Reflasjons»-narrative, som utspilte seg
mot slutten av fjoråret i kjølvannet av
vaksinegjennombruddet, fortsatte til dels
å dominere investor-sentimentet og understøttet de mer sykliske industriene, og da
spesielt råvarebaserte industrier, samt bank,
finans og eiendom. I tillegg har flere av de
toneangivende IT-relaterte selskapene igjen
lagt bak seg et sterkt år.
Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, steg 23,4% gjennom året. Prisen
på nordsjøolje steg fra 51,9 til 78,1 USD pr.
fat. Det globale aksjemarkedet, representert
ved MSCI World, steg med 21,8% i USD,
men som følge av en svakere NOK ble
oppgangen 25,9% målt i norske kroner.

Rentenivåene var generelt stigende i 2021
understøttet av et sterkere konjunkturoppsving i de toneangivende økonomiene,
kombinert med en akselerert underliggende
prisvekst og økte inflasjonsforventninger.
Sentralbankene opprettholdt imidlertid den
ekstraordinære ekspansive pengepolitikken,
men fremtoningen ble mer kontraktiv
gjennom andre halvår. Norges Bank var
noe mer fremoverlent og hevet styringsrenten med 25 rentepunkter i hhv. september
og desember til 0,5% fra null. 3-måneders
NIBOR steg fra 0,49% til 0,95%, mens
10-års statsobligasjonsrente (NST482) steg
fra 0,96% til 1,71%.
Stiftelsens investeringsstrategi er basert
på en langsiktig tidshorisont. Resultatet av
forvaltningen vil derfor variere med konjunkturene i norsk- og internasjonal økonomi.
Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter
kan dekomponeres til følgende aktivaklasser:

Avkastning i mill.kr

Avkastning i %

10,7

2,9

Norske aksjer

112,8

19,8

Utenlandske aksjer

276,5

28,8

Rentebærende aktiva

Alternative investeringer
Sum

Realavkastning
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter
var på 422,5 millioner kroner. I forhold til
stiftelsens formålskapital pr. 01.01. gir dette
en avkastning på 22,6% (2020: 13,2%) Justert
for inflasjon (5,3%) gir dette en realavkastning
på 17,3% for 2021 (2020: 11,8%).

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.

Fremtidsutsikter
Fremover vurderer styret at en forventet
langsiktig realavkastning på 3% er realistisk.
Stiftelsens prognose om budsjettert avkastning for året er beregnet ut fra forutsetningen om at 2022 blir et normalt år.

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

Utdeling til vedtektsfestede formål er med
utgangspunkt i styrets budsjett beregnet
til 2,5% av stiftelsens formålskapital ved
inngangen av året. Utdelingene budsjetteres
til ca. 50 millioner kroner.
Finansiell risiko
Stiftelsen UNIs finansielle risiko er omtalt
under note 10 til regnskapet.
Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet
en korrekt beskrivelse av stiftelsens stilling
ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er
heller ingen ekstraordinære forhold som har
påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet
vesentlige hendelser etter balansedagen.
Styret bekrefter at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede.

Likestilling
Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling
mellom kjønnene.
Styret
Valgt for perioden 10.06.2021 – 30.06.22
Styreleder Else Haugland
Nestleder Rolf Jarle Brøske
Årets overskudd
Styret foreslår at årets overskudd overføres
som følger:
Til formålskapital: MNOK 356,8
Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren
og Norsk Kulturarv fortsatte i 2021. Stiftelsen
vil uttrykke sin takk til ledelsen og ansatte
i disse institusjonene for verdifulle råd.

Oslo, 6. april 2022

21,8
421,8
Else Haugland
Styreleder

Rolf Jarle Brøske
Nestleder

Oddbjørn Sørmoen

Tabellen viser at i 2021 har stiftelsen hatt overskudd i alle aktivaklasser. Alternative
investeringer relaterer seg i hovedsak til posisjoner i long/short fond, og private equity.
Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2021 utgjorde 2.261 millioner kroner mot
1.904 millioner kroner i 2020.

Karen Reinholdtsen

Linda Flaaten-Stokkan
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AKTIVITETSREGNSKAP
for perioden 1. januar til 31. desember

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

(beløp i mill kr.)

Noter

2021

2020

10,8

10,0

127,5

30,6

Realisert tap ved salg verdipapirer

0,0

(11,4)

Renteinntekter

6,0

11,2

277,7

201,0

422,0

241,5

1,3

4,3

3,8

2

53,0

42,2

Honorar administrasjon

3

5,5

5,5

Honorar til styret og valgkomiteen

3

1,0

0,9

Andre kostnader

3

1,4

0,8

7,9

7,2

65,2

53,1

Årets aktivitetsresultat

356,8

188,4

Til / (fra) Annen formålskapital

356,8

188,4

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

Verdiendring investeringer

1

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

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

BALANSE PR. 31. DESEMBER
– Formålskapital og gjeld
Noter

2021

2020

(beløp i mill kr.)

Omløpsmidler

Formålskapital

Fordringer

Grunnkapital

Noter

2021

2020

100,0

100,0

Diverse fordringer

0,1

0,1

Annen formålskapital

2 161,1

1 804,3

Sum fordringer

0,1

0,1

Sum formålskapital

2 261,1

1 904,3

0,3

0,2

Investeringer

Gjeld

Aksjefond

4

1 048,6

899,6

Obligasjonsfond

5

13,7

12,6

Aksjer og andeler

6

847,2

756,0

Diverse kortsiktig gjeld

Obligasjoner

7

99,5

179,4

Vedtatt, ikke utbetalte bidrag

117,6

116,9

Pengemarkedsfond

8

280,8

114,3

Sum kortsiktig gjeld

117,8

117,1

2 289,8

1 962,0

Sum gjeld

117,8

117,1

89,0

59,2

2 378,9

2 021,4

2 378,9

2 021,4

Sum investeringer
Kontanter og bankbeholdning
Sum eiendeler

9

Kortsiktig gjeld

Sum formålskapital og gjeld

Oslo 6. April 2022

Else Haugland
Styreleder

Rolf Jarle Brøske
Nestleder

Linda Flaaten-Stokkan
Styremedlem

Karen Reinholdtsen
Styremedlem

Oddbjørn Sørmoen
Styremedlem

Odd Ekholt
Forretningsfører
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KONTANTSTRØMSOPPSTILLING
for perioden 1. januar til 31. desember
(beløp i mill kr.)

NOTER TIL REGNSKAPET
31. desember 2021

2021

2020

356,8

188,4

Netto realisert tap/(gevinst) ved salg av verdipapirer

(127,5)

(19,3)

Urealisert verdiendring

(269,5)

(194,7)

Bevilget til vedtektsfestede formål

53,0

42,2

Endring i tidsavgrensninger

(0,0)

0,1

Tilført fra driften

12,9

16,7

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter

296,0

274,6

Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter

(226,8)

(287,3)

69,2

(12,7)

Utbetalte bevilgninger i perioden

(52,3)

(41,1)

Sum utbetalt til vedtektsfestede formål

(52,3)

(41,1)

Sum likviditetsendringer i perioden

29,8

(37,2)

Likviditetsbeholdning pr 01.01

59,2

96,4

Likviditetsbeholdning pr 31.12

89,0

59,2

Periodens aktivitetsresultat

Sum tilført fra investeringsaktiviteter

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. 31.12.21. Valutakursen er basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.21.
Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet. Beregnet
ikke realisert kurstap på omløpsmidler pr. 31.12.21 er kostnadsført etter fradrag for u
 realisert
gevinst opp til urealisert tap innen samme valutaslag. Beregnet ikke realisert kurstap pr.
31.12.21 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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4. Aksjefond

Bevilgninger til vedtektsfestede formål		
Bevilgninger til vedtektsfetede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med
styrets vedtak.									

Kostnader til anskaffelse av midler
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter består av forvaltningshonorar i de enkelte
aksjefond som er overført fra finans- og investeringsaktiviteter og vist som eget bruttobeløp
i regnskapet.
Skatt
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet.
Institusjonen har ikke erverv som formål og er således fritatt for skatt. Dette fremgår
av skattelovens § 2-32.

Markedsverdi

Balanseført verdi

Norske aksjefond

291 516 591

406 792 387

406 792 387

Utenlandske aksjefond

330 034 921

641 798 683

641 798 683

Sum markedsbaserte
aksjefond

621 551 512

1 048 591 070

1 048 591 070

								

5. Obligasjonsfond

2. 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		

Anskaffelseskost

54 626 046

Tilbakeførte bidrag

1 598 594

Sum bevilgninger

53 027 452

3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer.
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 144 267,- bundne skattetrekksmidler.

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Obligasjonsfond

10 000 000

13 731 030

13 731 030

Sum markedsbaserte
obligasjonsfond

10 000 000

13 731 030

13 731 030

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Norske aksjefond

130 134 967

153 261 267

153 261 267

Utenlandske aksjefond

195 098 707

693 904 206

693 904 206

Sum markedsbaserte
aksjer

325 233 674

847 165 473

847 165 473

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

6. Aksjer

2021

2020

Honorar til styret og valgkomite

895 000

804 999

Arbeidsgiveravgift

126 194

113 505

Innenlandsk - Finans

106 646 275

99 510 450

99 510 450

1 021 194

918 504

Sum markedsbaserte
obligasjoner

106 646 275

99 510 450

99 510 450

0

0

Sum lønn og sosiale kostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

Stiftelsen har ingen ansatte. Stiftelsen er ikke forpliktet til å tegne tjenestepensjon etter lov
om foretakspensjon.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.
Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr 159.484,- inkl. mva. i perioden
Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

7. Obligasjoner
Sektor
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8. Pengemarkedsfond
Anskaffelseskost

Markedsverdi

Balanseført verdi

Pengemarkedsfond

277 229 461

280 835 928

280 835 928

Sum markedsbaserte
aksjefond

277 229 461

280 835 928

280 835 928

								

9. Bundne bankinnskudd
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 190 269,- bundne skattetrekksmidler.

10. Finansiell risiko

					

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. S
 tiftelsen
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 f orfaller.
Stiftelsen har i hovedsak bare prosjektorienterte forpliktelser som kun oppstår av s tyrets
egne vedtak. Styret bestemmer således selv omfanget av disse forpliktelsene. S
 tyret
vurderer likviditeten som god og på grunnlag av ovennevnte klassifiseres den totale
likviditetsrisiko som minimal.
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Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om utdeling og forvaltning

Til styret i Stiftelsen Uni

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.

Uttalelse om årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Stiftelsen Uni.
Etter vår mening:
• Oppfyller årsregnskapet gjeldende
lovkrav, og
• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde
av stiftelsens finansielle stilling per 31.
desember 2021, 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, forskrift og
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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.

BDO AS
Steinar Harry Andersen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
Penneo Dokumentnøkkel: 8X4LN-F3FYW-EVECE-Y5ACE-JUDHQ-QY5PS

Årsregnskapet består av:
• Balanse per 31. desember 2021
• Aktivitetsregnskap for 2021
• Kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per 31.
desember 2021
• Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Penneo Dokumentnøkkel: 8X4LN-F3FYW-EVECE-Y5ACE-JUDHQ-QY5PS
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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 for årsregnskapet 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
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
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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