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Deres ref.:  
Vår ref.: 2009/8139 KRISOKV 

Rektorfullmaktsnotat - Oppnevning av styre Baroniet Rosendal/ Den Weis-
Rosenkroneske Stiftelse og ny vedtektsendring 
 
Stiftelsestilsynet godkjente i brev av 18.01.2019 vedtektsendringer vedtatt 13.12.2018. 
Universitetsstyret sluttet seg til de nye vedtektene. De nye statuttene for Baroniet Rosendal/ Den 
Weis-Rosenkroneske Stiftelse er godkjent og styrets sammensetning er endret i samsvar med dette. 
 
Stiftelsens styre består av syv medlemmer, hvorav universitetsstyret ved rektor oppnevner fire og 
bestemmer hvem som skal fungere som styrets leder, jfr. Statutter for Baroniet Rosendal/ Den 
Weis-Rosenkroneske stiftelse § 4. I tillegg oppnevner Studentparlamentet ved UiO, Kvinnherad 
kommunestyre og Hordaland fylkesting hvert sitt medlem. I henhold til vedtektene oppnevnes alle 
styremedlemmer med personlige vararepresentanter. 
 
Ytterligere ny vedtektsendring 
Styret for stiftelsen vedtok på styremøte 01.06.2019 at det er ønskelig å endre ordningen med 
personlige vararepresentanter. Stiftelsens vedtekter i § 9, viser til at vedtektene kun kan endres 
etter vedtak i stiftelsens styre og styret ved Universitetet i Oslo. Stiftelsestilsynet godkjente i brev 
av 06.01.2020 vedtektsendringer vedtatt 01.06.2019 av styret for stiftelsen.  
 
Vedtaksendringen innebærer at Universitetet i Oslo oppnevner 3 varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge og bestemmer hvem som er vara for styrets leder. For de øvrige medlemmer i styret 
fastsettes det at det oppnevnes en vararepresentant fra egen institusjon.  
 
Forslag til vedtak 
Rektor på fullmakt slutter seg til de nye vedtektsendringene vedtatt 01.06.2019. Rektor oppnevner 
på fullmakt samtidig nye medlemmer i styret for Baroniet Rosendal/ Den Weis-Rosenkroneske 
Stiftelse for perioden 01.01.2020-31.12.2021. 
 
Foreslåtte medlemmer: 
Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen (styreleder) 
Advokat Egil Myklebust 
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Professor Einar Lie, Det humanistiske fakultet 
Artist Åse Kleveland 

Varamedlemmer: 
1. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen (vara for styreleder) 
2. Direktør Frode Meinich, Teknisk museum 
3. Tidligere departementsråd Tor Saglie 
4. Dekan Aud Valborg Tønnessen, Det teologiske fakultet 
 
Øvrige medlemmer oppnevner selv hver sitt medlem med vara og blir oppnevnt ved et senere 
tidspunkt.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør     Irene Sandlie 

personaldirektør 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: Kristina Ökvist, kristina.okvist@admin.uio.no 
 
 
Vedtak 
Rektor på fullmakt slutter seg til de nye vedtektsendringene vedtatt 01.06.2019. Rektor oppnevner 
på fullmakt samtidig nye medlemmer i styret for Baroniet Rosendal/ Den Weis-Rosenkroneske 
Stiftelse for perioden 01.01.2020-31.12.2021. 

Foreslåtte medlemmer: 
Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen (styreleder) 
Advokat Egil Myklebust 
Professor Einar Lie, Det humanistiske fakultet 
Artist Åse Kleveland 

Varamedlemmer: 
1. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen (vara for styreleder) 
2. Direktør Frode Meinich, Teknisk museum 
3. Tidligere departementsråd Tor Saglie 
4. Dekan Aud Valborg Tønnessen, Det teologiske fakultet 
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Deloitte. Deloitte AS 
Lars Hilles gate 30 
Postboks 6013 Postterminalen 
N0-5892 Bergen 
Norway 

Tel: +47 55 21 81 00 
www.deloitte.no 

Til styret i Baroniet Rosendal / Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Baroniet Rosendal/ Den Weis-Rosenkroneske Stiftelses årsregnskap som viser et positivt 
aktivitetsresultat på kr 17.863.510. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 
aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

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

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for §rsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av §rsregnskapet 
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. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av 
Oen norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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Deloitte. side 2 
Uavhengig revisors beretning - 
Baroniet Rosendal / Den Weis 
Rosenkroneske Stiftelse 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshand linger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens 
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det 
at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, 
eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke 
fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også 
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle 
svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

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

Konklusjon om forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen 
er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. 

statsautorisert revisor 
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