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MEDLEMMER AV STYRET
I 2011

2. T
 he Thor Heyerdahl Institute
– formål

Knut Pihl,
Siviløkonom
Styreleder

The Thor Heyerdahl Institute(www.heyerdahlinstitute.no), er en stiftelse med formål å hedre Thor
Heyerdahl og videreutvikle ny prosjekter i hans
fotspor. Det ble stiftet i år 2000 av Vestfold
fylkeskommune og holder til i Heyerdahls fødeby,
Larvik.
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Styremedlem
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Dr. Ingjerd Hoem
Professor
Instituttleder, Sosialantropologisk institutt
Universitetet i Oslo
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Arne Hjeltnes
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Creuna A/S
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1.1. Instituttets administrasjon
Beate Bjørge
MM
Daglig leder

1.2. Revisor
Kai Holhjem
Statsautorisert revisor,
KPMG AS

Hovedformålet med The Thor Heyerdahl Institute er
å videreføre og videreutvikle Thor Heyerdahls ideer
og idealer innenfor tverrfaglig forskning,
internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og
beskyttelse av det globale miljøet.
Formålet for instituttet er beskrevet i vedtektene:
• Fremme kunnskap om og videreutvikle Thor
Heyerdahls forsknings- og utviklingsidealer
• Legge til rette for internasjonal samfunnsdialog og
debatt gjennom internasjonale konferanser mv.
• Synliggjøre og styrke Norges internasjonale rolle
Instituttets visjon er å bidra med nasjonale og
internasjonale prosjekter som kan være med på å
stimulere til et mer helhetstenkende samfunn,
preget av dialog og samhandling på tvers av
landegrensene. Dette kan skje gjennom stimulering
til og formidling av kunnskap.
Prosjektene og aktivitetene instituttet iverksetter
søker å være inspirerende, utfordrende, grenseoverskridende og brobyggende. De skal gjenspeile vår
tids globale utfordringer.
Thor Heyerdahl skrev i sin hilsen til instituttets
første internasjonale konferanse, med tittel
Heritage and Identity, shaping the Nations of the
North, 2001:
”I have neither the desire nor the right to set working
rules and plans for The Heyerdahl Institute, merely
because it bears my name. But there must be a
reason why the founders decided to acknowledge
my life`s work in this way. I hope and believe that
the basic reason is common belief in the unity of

mankind. To achieve such unity, there is an urgent
need for building bridges across ethnic diversity,
national borders and political and religious factions”.
“Any scientist, thinker and wise person with a global
vision, who seeks to contribute towards
disentangling this explosive situation, should be
encouraged to speak out. Indeed, the new institute
represents another forum for expressing such views”
“As a new forum for international exchange and
debate about such critical issues, I wish the
Heyerdahl Institute every success and many years
of creative work for the benefit of mankind globally.
I applaud your interdisciplinary working philosophy,
and endorse your emphasis on cross-cultural
understanding, reciprocity and mutual respect”
(Kilde: Thor Heyerdahl, Tenerife, 10.9.2001,
Heritage and Identity, Fladmark, 2002).

2.1. Oppnådde resultater og langsiktig strategi
Thor Heyerdahl-instituttet har gjennom mange år
arbeidet med nasjonale og internasjonale prosjekter.
I tillegg har instituttet igangsatt og gjennomført en
rekke regionale og lokale prosjekter. Instituttet har
gjennom perioden opparbeidet en prosjektportefølje
og har skaffet seg erfaring i å jobbe med ulike
tverrfaglige prosjekter i samarbeid med forskjellige
forvaltningsnivåer og organisasjoner.
Representanter for Heyerdahl-familien har hele tiden
vært aktive støttespillere for instituttet fra dets
etablering, og gjennom deltagelse i ulike tiltak.
Koordineringsbehovet i forhold til Kon-Tiki museet
har siden 2002 og fram til 2010 vært ivaretatt ved at
direktøren for museet har deltatt i stiftelsens styre.
Det har vært et strategisk valg å ha fokus på
utvikling av nytt innhold i de ulike prosjektene,
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3. I nstituttets konkretisering av arven
etter Thor Heyerdahl

samtidig som kontinuiteten ivaretas. Erfaringen så
langt er at kontinuitet som grunnlag, sammen med
utvikling av innholdet, er med på å understøtte
instituttets profil og omdømme.
Instituttet har ut fra de gitte forutsetninger jobbet
målrettet og søkt å utnytte alle muligheter for
resultater innen en tidsavgrenset periode. Samtidig
gir ikke ressurssituasjonen i dag mulighet for
ytterligere utvikling av kvantitet og kvalitet. Det
kreves en annen type arbeidsform og bemanning i
framtiden, for å ivareta instituttets utvikling og unike
potensiale. Strategien vil være å ivareta og bygge
videre på den kompetansen og grunnlaget som
allerede foreligger. Målet er fortsatt videreutvikling
av eksisterende prosjekter, initiering av nye
prosjekter og økt bemanning, sikrere økonomi og
eget tilholdssted.

2.2. Styrets arbeid
Styrets medlemmer representerer et ressurssterkt
nasjonalt team med betydelige nasjonale/inter
nasjonale nettverk og kompetanse. De jobber på
frivillig basis og er en styrke for instituttets profil
og videre utviklingsmuligheter. Stiftelsen har ikke
erverv som formål og ethvert overskudd skal
benyttes til virkeliggjøring av dets formål og til
videre oppbygging av organisasjonen.
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2011. Styret
har gjennom regnskapsrapportering fulgt den
økonomiske situasjonen nøye.
Parallelt med oppnådde resultater har det vært
viktig og stadig å utvikle organisasjonen og dets
profil. Instituttet har i 2011 gjennomført seminar
om organisasjonsutvikling.
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Det har i år vært vektlagt å diskutere videre utvikling
av instituttet i forhold til følgende strategiske valg:
• Hvordan oppnå økt nasjonal /internasjonal
aktivitet/påvirkning?
• Hvilke konkrete fremtidsideer/prosjekter må
utvikles?
• På hvilken måte kan instituttet gi Heyerdahlsatsningen i Norge et løft?
Styret har på dette grunnlaget planer om å vurdere
ulike alternativer for instituttets organisering i
framtiden. Styret arbeider kontinuerlig med å
opprettholde og øke nivået på driftstilskuddet lokalt,
regionalt og nasjonalt.

Thor Heyerdahl-instituttet legger vekt på å bygge
opp og utvikle instituttets flerfaglige profil. I den
faglige virksomheten har instituttet som et av sine
hovedmål å utvikle metodikken for flerfaglig
forskning og tilfredsstille vitenskapelig krav innenfor
det. Dette er nærmere utdypet gjennom prosjektet,
et 4-årig Thor Heyerdahl professorat (2008-2012)
og The Thor Heyerdahl International Summer School
for unge forskere fra hele verden (2011-2013).
En annen del av virksomheten søker å være en
nasjonal arena for global samfunnsdialog. Dette
ved å arrangere årlig konferanse om et globalt tema,
The Thor Heyerdahl International Day. Dagen er en
forskningspolitisk dag hvor alle som ønsker det kan
ta del i en konferanse med forelesninger av høy
kvalitet.

studenter til studiet. Mastergraden som blir tilbudt
fra 2011 er ifølge GCU unik i Europa og studenter
fra hele verden deltar på studiet.
I tillegg til nasjonale og internasjonal prosjekter
jobber instituttet med lokale og regionale prosjekter
hvor barn og unge er et prioritert satsningsområde.
Instituttets daglige arbeid er et eksempel på at arven
etter Larviksgutten og verdensborgeren Thor
Heyerdahl utvikles og lever videre.

Instituttet er tuftet på en skotsk arv. Samarbeidet
med Glasgow Caledonian University (GCU) i
Skottland har vært sentralt fra 2002. Så langt har
partnerskapet resultert i to mastergrader, tilbudt til
studenter fra hele verden, og et Buskerud-Telemark
og Vestfold prosjekt med analyse og rapporter for
10 kulturminnedestinasjoner.
I 2011 tilbyr instituttet og GCU, The Moffat Centre
mastergraden, MSc International Tourism
Management. Norske studenter har søkt studiet i
2011 og det er blitt innvilget to stipend fra Vestfold
fylkeskommune. Denne nye mastergraden følger
opp og viderefører tråden med den første mastergraden som ble tilbudt i regi av partnerskapet,
MSc Cultural Heritage Studies(2005-2008) Norske
studenter deltok med stipend fra Telemark fylkeskommune. Instituttet har søkt om og fått innvilget
stipendordning til begge mastergradene. Den skal
benyttes i forbindelse med rekruttering av norske
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4. P
 rosjektrapporter
– hva har skjedd i 2011?
Samlet prosjektoversikt
Nummer

Tittel

Tidsramme

1.

Et 4-årig Thor Heyerdahl professoratet i samarbeid med Universitetet
for miljø- og biovitenskap (UMB)

2008-2012

2.

The Thor Heyerdahl International
Summer School in Environmental
Governance

2011-2013

En sommerskole for unge forskere fra
hele verden.
Trening i analyse av miljøpolitiske
spørsmål.

3.

The Thor Heyerdahl I nternational
Day

Årlig konferanse

Vår tids globale utfordringer
2006 - Global identitet
2007 - Polarområdene og miljø
2008 - Urbefolkning i verden
2009 - Kampen for miljøet
2010 - Beskyttelse av det globale
miljøet
2011 - Klimapolitikk- må vi vente på
FN? A Polycentric approach to
climate change?

MSc International Tourism Management. En tverrfaglig mastergrad i
samarbeid med Glasgow Caledonian
University (GCU), The Moffat Centre.

2011-2013

Lokale/regionale tiltak: Instituttet
viderefører og har ansvaret for flere
prosjekter fra Larvik kommunes
prosjekt, Heyerdahl byen 2008-2010.

Årlig

Instituttets framtidige tilholdssted

Årlig

Instituttet som nasjonal/internasjonal
kompetanseaktør fra Larvik/Vestfold.

Thor Heyerdahls barndomshjem

Årlig

Synliggjøring av Larvik som Thor
Heyerdahls fødeby.

4.

5.
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Tema
Videreutvikling av forskning og
forskningsveiledning på miljøpolitikk.

Fremme internasjonalt utdannings
samarbeid
Instituttet som nasjonal/internasjonal
kompetanseaktør fra Larvik/Vestfold.
Instituttet som lokal og regional
bidragsyter.
Barn og unge er prioritert satsnings
område.

4. 1. Et 4-årig Thor Heyerdahl –
professorat i samarbeid med Universitet for miljø- og biovitenskap
(Umb)
INNLEDNING

Hovedinnsatsområdet for Thor Heyerdahl professoratet er forskning og forskningsveiledning på klimapolitikk. Etableringen av professoratet er tuftet på en
4-årig samarbeidsavtale med Universitet for miljøog biovitenskap (2008-2012). De økonomiske
konsekvensene for stillingen er delt med en halvpart
på hver av institusjonene.
Thor Heyerdahl professoren er PhD Arild Vatn.
Han ble ansatt i professoratstillingen høsten 2008.
Vatn har sitt virke på UMB og har doktorgrad i
landbruksøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole i
1983. Han har oppnådd internasjonal anerkjennelse
gjennom diverse publisering, og mottok Thorstein
Veblen prisen fra Forbudent for utviklingsøkonomi
(Association for Evolutionary Economics – AFEE) og
Europeisk forening for utviklingspolitisk økonomi
(European Association for Evolutionary Political
Economy – EAEPE) for boka ”Institutions and the
Enviromment”. Vatn er leder av Norges
forskningsråds programkomite ”Miljø 2015” og av
den Europeiske foreningen for økologisk økonomi
2006-2009 (European Society for Ecological
Economics – ESEE) og koordinator for Noragrics
masterprogram innen internasjonale miljøstudier.
Vatn fremholder at: ”aktivitetene som søkes ivaretatt
av professoratet både ha en tematisk og metodisk
fokus. Tematisk vil hovedinnsatsområdet for professoratet være knyttet opp mot feltet Environmental
goverance (miljøforvaltning) med stor vekt på
relasjonen mellom miljø og utvikling. Metodisk vil
fokuset være på tverrfaglighet. Målet er å videreutvikle kompetanse på samspill mellom sosial/
politiske prosesser i naturgitte systemer. Innenfor
denne brede rammen vil det legges spesielt vekt på

hvordan betingelser kan skapes for å endre atferd i
en mer miljøvennlig retning” (Kilde: Vatn, 2008)
Synlighet av Thor Heyerdahl-professoratet, både
nasjonalt og internasjonalt, er et mål. Så langt har
det vært vanskelig å få nasjonale media til å dekke
tiltaket. De fleste som kjenner til professoratet,
befinner seg allerede i tradisjonelle, akademiske
miljøer.
Målsettingen om bredere formidling opprettholdes
derfor i det videre arbeidet. Det er et mål at Thor
Heyerdahl-professoren skal være synlig både i og
utenfor akademiske miljøer. Det å ivareta idealene
etter folkeformidleren Thor Heyerdahl er sentralt.
Det søkes å videreføre arbeidet i professoratet til
et framtidig permanent professorat. Møter med
Kunnskapsdepartementet i 2010 og 2011 har vært
gjennomført, uten at det er blitt gitt løfter om ekstra
finansiering fra staten. Signalene derfra er at UMB
må finne rom for tiltaket innenfor sin ramme. Instituttet har hatt møte med UMB i 2011 om oppfølgingen av signalene fra departementet.

TEMA

Fire tematiske hovedområder i professoratet
innenfor environmental governance (miljøpolitikk) er
definert:
a) Klimapolitikk.
Empiriske og teoretisk forskning rettet mot tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser.
b) Institusjoner og atferd.
Gjennom forskningsprosjekter rette fokus mot hva
som motiverer mennesker til miljøvennlig atferd og
hvordan endringer i institusjonelle rammebetingelser
kan skape vilkår for økt miljøengasjement.
c) Helse og utvikling.
Planen er å utvikle økt fokus på politiske og
kulturelle aspekter ved helse og utvikling. Et annet
9

konkret tiltak er et forskingsprosjekt med en
postdoc kandidat innen policy for vann og sanitær
d) Miljøforvaltning
Alle forskningsområdene som er nevnt i a-d er tverrfaglige. Det er et mål å utnytte erfaringen fra denne
type forskning til å utvikle modeller og synteser for
gjennomføring av tverrvitenskapelig forskning.

AKTIVITETER

Under beskrives aktiviteter ivaretatt av professor
Vatn i perioden august 2010–2011. Arbeidet har i
stor grad vært konsentrert om videreutvikling og
fordypning av aktiviteter startet opp i år 2008, som
Thor Heyerdahl professor. Vatn ønsker å framheve
følgende for perioden:
Det viktigste nye aktiviteten i det tredje året som
Thor Heyerdahl-professor har vært etableringen av
Thor Heyerdahl Summer School in Environmental
Governance (THSS). Det første kurset i serien Institutions for Sustainable Development gikk av
stabelen 20. juni til 1. juli 2011 på UMB. 27 unge
PhD/unge forskere fra 18 land deltok. Til sammen
14 forelesere fra utenlandske og norske universiteter
og forskningsinstituttet deltok som lærere.
Rapporten fra kurset viser at sommerskolen var en
suksess, med meget god evaluering.
Professor Vatn var og sterkt involvert i organiseringen av The Thor Heyerdahl International Day 2011
som kontaktperson for nobelprisvinner Elinor
Ostrom, som var arrangementets hovedtaler, og
som deltaker i den lokale planleggingen av arrangementet på UMB.
Når det gjelder andre aktiviteter i perioden, viser
professor Vatn til:
• Videreutvikling av aktiviteter innen klimaforskning.
Dette gjelder:
Forskning innenfor prosjektet Poverty and sustainable development impacts of REDD architecture;
Options for equity, growth and the environment.
REDD-arkitektur er arkitektur med siktemål å
redusere utslipp i tropiske områder. Dette
prosjektet strekker seg fra juni 2010 til juni 2013.
Prosjektet ledes av IIED, som er et internasjonalt
institutt for miljø- og utvikling i London. Noragric
ved professor Vatn er ansvarlig for analyser av 5
REDD pilotprosjekter, som utgjør den største
delen av prosjektet. Den første runden med
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datainnsamling fra pilotprosjektene, den såkalte
line studien, er avsluttet.
• Forskning i prosjektet REDD Architecture i
Tanzania: Assessment of REDD options for
Livelihood Security and Sustainable Development.
Dette prosjektet startet i januar 2011. Det er
organisert under programmet Climate Change
Impacts, Adaption and Mitigation (CCIAM) og
varer fra 2011 til ut 2013 med mulig forlengelse til
2015.
Når det gjelder andre forskningsprosjekter, nevner
professor Vatn spesielt prosjektet Environmental
policy and human action.
Av øvrige aktiviteter nevnes:
• Teoretiske studier innenfor governance har
resultert i to rapporter og bokkapittel (sistnevnte
er under publisering). En av rapportene er finansiert av NORAD og omhandler muligheter for bruk
av markeder til å verne biodiversitet.
• Veileder for to nye PhDer Maria Nantongo og
Raymond Samdon.
Pr. 15. august 2011 har professor Vatn veiledningsansvar for fire PhDer og er bi-veileder for
ytterligere fire. To av de sistnevnte er respektive
ved Humboldt universitetet (Berlin) og UFZ
(Leipzig).
• Arbeid med finansiering og faglige planer for en
videreføring av THSS
• Undervisning innenfor Noragrics masterprogram
innenfor Environmental Studies, og i og doktorgradskurs ved Noragric, i tillegg til sommerskolen.
• Veileder for 5 masteroppgaver og 1 bacheloroppgave
• En rekke foredrag ved ulike internasjonale og
nasjonale konferanser, workshops og møter. Den
viktigste var en keynote på den 9.konferansen til
The European Society of Ecological Economics
ved Bogazici University, Istanbul (14-17 juni 2011)
med tittelen: Advancing Ecological Economics.
Theory and Practice.
• Kontrakt med to engelske forlag, Edward Elgar
og Routledge om bokprosjekter. Den første av de
aktuelle bøkene, innen Environmental Governance, vil etter planen komme ut på Edward Elgar
i 2013.
Det er et mål å informere om professoratets virke
og resultater til den norske allmennheten. I dag har
det først og fremst vært markedsført i Vatns faglige
nettverk.

4.2. Etableringen av The Thor
Heyerdahl International Summer
School in Environmental Governance
INNLEDNING

The Thor Heyerdahl International Summer School in
Environmental Governance ble arrangert for første
gang I 2011. Dette er et nytt tiltak inn under Thor
Heyerdahl professoratet.
Ifølge Thor Heyerdahl professor Vatn er dette den
viktigste nye aktiviteten i det tredje året i professoratet. Det første kurset i serien Institutions for
Sustainable Development gikk av stabelen 20.juni til
1.juli 2011 på UMB. 27 unge PhD/unge forskere fra
18 land deltok. Til sammen 14 forelesere fra
utenlandske og norske universiteter og forsknings
instituttet deltok som lærere. Rapporten fra kurset
viser at sommerskolen var en suksess, med meget
god evaluering.

TEMA

Ifølge professor Vatn vil deltakerne ved å delta på
The Thor Heyerdahl International Summer School in
Environmental Governance få økt innsikt både om
prosessene som skaper miljøproblemer og sterke
og svake sider ved ulike strategier for å løse dem.
Et viktig mål med sommerskolen er og nettverksbygging og utvikling av møteplass for undervisningspersonell, stipendiater og forskere, spesielt
fra Afrika og Europa. En rekke internasjonale og
nasjonale eksperter har sagt ja til å forlese på
sommerskolen. Sommerskolens oppstart var en
viktig grunn til å legge årets TheThor Heyerdal
International Day 2011 til UMB.

AKTIVITETER

The Thor Heyerdahl International Summer School er
etablert fra 2011-2013. Dette er en sommerskole
hvor målgruppen er doktorgradsstipendiater og
unge forskere fra hele verden. Tiltaket er økonomisk
støttet av Forskningsrådet, UMB, Fridthjof Nanseninstituttet og Thor Heyerdahl-instituttet. Formålet er
å utvikle deltakernes ferdigheter i analyse av miljøpolitiske spørsmål.
Nobelprisvinner i økonomi i 2009 professor Ellinor
Ostrom, Indiana University, USA (www.wikipedia)
startet opp sommerskolen i 2011. Arrangementet

skjedde i år i samarbeid med The Thor Heyerdahl
International Day 2011 i regi av Thor Heyerdahl Instituttet og UMB, hvor professor Ostrom og skulle
forelese.

4.3. Instituttet har seks år på rad
(2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011) arrangert The Thor Heyerdahl
International Day, med internasjonal foreleser, om et globalt tema
INNLEDNING

Det er sjette gangen at instituttet arrangerer The
Thor Heyerdahl International Day med et vellykket
resultat. Målsettingen med en årlig konferanse om et
globalt tema, The Thor Heyerdahl International Day
er todelt. Det er sentralt å hedre Thor Heyerdahls
virke og engasjement for globale løsninger, samt
synliggjøre instituttet som et forum for internasjonal
samfunnsdialog.
Instituttet arrangerte i 2011 The Thor Heyerdahl
International Day i samarbeid med UMB.
Dagen har fram til nå hatt følgende titler:
2006 Global identitet. Internasjonal foreleser var
forfatteren Amin Maalouf, Frankrike/Libanon.
2007 Polarområdene og miljø. Internasjonal
foreleser var Dr. Robert Corell, USA.
2008 Urbefolkning i verden. Internasjonal foreleser
var Dr. Mary May Simon, Canada.
2009 Kampen for miljøet. Internasjonal foreleser var
Dr. Robert Corell, USA.
2010 Kampen for beskyttelse av det globale miljøet.
Internasjonal foreleser var Tom Steinberg (UK)
grunnlegger av my Society. Arrangementet ble
arrangert i samarbeid med Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU).
2011 Klimapolitikk- må vi vente på FN? A polycentric approach to climate change? Internasjonal foreleser var tidligere nobelprisvinner i
økonomi, professor Ellinor Ostrom. Indiana
University, USA. Arrangementet ble holdt i
samarbeid med UMB.

TEMA

UMB og instituttet har samarbeidet i tre år om Thor
Heyerdahl-professoratet og har i den perioden
utviklet et godt klima for å samarbeide og om andre

11

AKTIVITETER

Oppstarten av The Thor Heyerdahl International
Summer School var og en viktig grunn for å legge
årets konferanse, The Thor Heyerdahl International
Day 2011, til UMB. Professor Vatn var sterkt
involvert i organiseringen av The Thor Heyerdahl
International Day 2011 som kontaktperson for
nobelprisvinner Elinor Ostrom, som var arrangementets hovedtaler, og som deltaker i den lokale
planleggingen av arrangementet på UMB.

Hovedprogrammet foregikk i Auditoriet. Det var
fullt. Programmet bestod av korte kulturinnslag og
Professor Ostroms foredrag; A POLYCENTRIC
APPROACH TO CLIMATE CHANGE? Foredraget var
forskningsbasert, unikt og engasjerende. Etter
foredraget var det åpent for spørsmål i salen, og det
ble mange innspill og spørsmål til foredragsholder.
Resultatet ble et solid hovedprogram med høyt
faglig innhold og stort engasjement fra deltakerne.

Det er andre gangen instituttet arrangerer The Thor
Heyerdahl International Day i samarbeid med et
universitet. Det ble igjen en positiv opplevelse og er i
samsvar med vedtatte strategier for konferansens
profil. Det fremgår av UMBs nettsider at universitet i
sin 150-årige historie har sentrert sin virksomhet om
alt som lever og gror rundt oss. Universitet søker å
være et forskningsintensivt universitet som fremmer
fri og uavhengig forskning til beste for samfunnet
(Kilde: www.umb.no). Disse intensjonene er i tråd
med instituttets formål.
The Thor Heyerdahl International Day 2011 gav flere
synergier enn tidligere år. Det at en internasjonal
foreleser, Professor Ellinor Ostrom ble brukt både til
konferansedagen og The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance, var vellykket og er i tråd med instituttets
vedtatte strategier.
For framtiden er det vedtatt at The Thor Heyerdahl
International Day skal arrangeres i Norge og
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utlandet, ved ulike universitet, i Oslo og Larvik.
Dagen har så langt vært arrangert i Larvik to ganger
(2004 på Larvik Museum og 2009 på Kulturhuset
Bølgen).

tiltak. I 2011 ble derfor The Thor Heyerdahl International Day gjennomført i samarbeid med UMB.
Temaet for dagen var miljø. Internasjonal foreleser
var professor Ellinor Ostrom, nobelprisvinner i
økonomi. Det var meget godt oppslutning om
dagen, og som i 2010 var mange nasjonaliteter
representert. Temaet for konferansen i år var Klimapolitikk – må vi vente på FN? A polycentric approach
til climate change? Målet med konferansen var å
rette søkelyset mot de muligheter stater og lokalsamfunn har for å sette i verk klimatiltak uavhengig
av at en mer omfattende internasjonal avtale er
vedtatt.

The Thor Heyerdahl International day 2011 bestod
av to programposter, mottagelse og hovedprogram.
Dagen startet med mottagelse i den ærverdige
kantinen på UMB. Styreleder Pihl ønsket ca. 200
personer og et høyt antall ulike nasjonaliteter
velkommen.

4.4. En ny mastergrad, MSc International Tourism Management, med
vekt på tverrfaglighet, fra 2011
INNLEDNING

Mastergraden, MSc International Tourism
Management er en tverrfaglig mastergrad som tilbys
som og fulltids, heltids- eller online tilbud til
studenter fra hele verden. Instituttet har tidligere
søkt og fått innvilget stipendordning fra Vestfold
fylkeskommune som skal benyttes i forbindelse med
rekruttering av norske studenter til studiet fra 2011.
Norske studenter har søkt studiet i 2011 og det er
blitt innvilget to stipend. Studiet representerer teori,
praksis og globalt nettverk og vil kunne være med
på å stimulere tverrfaglig arbeid innenfor området
kulturarv og turisme i Norge.
Denne nye mastergraden følger opp og viderefører

tråden med den første mastergraden som ble
tilbudt i regi av partnerskapet Glasgow Caledonian
University (GCU) og instituttet, MSc Cultural
Heritage Studies (2005-2008). Den bygget bl.a. på
erfaringene fra internasjonale samlinger med temaet,
kulturminner, turisme og verdiskapning. På
samlingene var representanter fra ulike kulturminnedestinasjoner i Vestfold, Telemark og Buskerud
fylkeskommune representert.
Satsingen på mastergradene har som intensjon
å følge opp Kvalitetsreformen for høyere utdanning
i Norge (St. melding nr. 27, Gjør din plikt og krev din
rett). Den vektlegger omfattende utveksling av
kunnskap på tvers av landegrensene.

TEMA

MSc International Tourism Management er et unik
studie i Europa. Den representerer den tradisjonen
som Storbritannia har på partnerskap mellom
offentlige og private aktører, koblet opp mot og FoU
miljøer. Det igjen representerer en annen måte å
utvikle og markedsføre kulturminnedestinasjoner og
turisme på enn hva som er tilfelle i Norge. Den
nasjonale kulturminne- og turismepolitikken i Norge
har vært og er i en omstillingsprosess. I denne
sammenheng blir mastergraden møtt med både
nysgjerrighet og positive tilbakemeldinger fra ulike
organisasjoner og forvaltningsnivå, deriblant
Riksantikvaren.

AKTIVITETER

I 2011 har arbeidet med mastergraden bestått i
dialog mellom instituttet og GCU om innholdet i
mastergraden og hvordan den skal gjennomføres
med norske studenter med stipendordning. Mastergraden har blitt lyst ut og videreformidlet i ulike fora
og to stipend har blitt tildelt så langt.
Representant fra Høgskolen i Vestfold har og blitt
involvert i spørsmålet om benyttelse av dets fasiliteter til samlinger i Larvik i løpet av studieperioden
(2 år). Det stiller høgskolen seg positiv til. En videre
involvering av Høgskolen i Vestfold og Larvik

kommune i gjennomføringen av lokal mastergradssamling vil være relevant.
Instituttet er ikke kjent med at det finnes en
tilsvarende mastergrad i Norge fra før av. Den er
ifølge GCU unik i europeisk sammenheng. Tilbakemeldingene fra de norske studentene som er
uteksaminert fra tidligere mastergradstilbud i regi av
partnerskapet er positive. De har alle fått relevante
jobber i Norge i etterkant av studiet. Samtlige
bemerker at gradens tverrfaglighet, den internasjonale vinklingen og vektlegging av eksempler på
partnerskap mellom offentlige, private og FoU
miljøer var et sentralt faglig bidrag.
Mastergraden vil bli gjennomført ved studiesamlinger online, ved GCUs campus i Skottland
(Glasgow) og England (London), samt Høgskolen i
Vestfolds fasiliteter i Larvik.

4. 5. Lokale og regionale tiltak
INNLEDNING

Det er en prioritert aktivitet av instituttet å være en
nasjonal/internasjonal utviklingsaktør lokalt og
regionalt. Instituttet er etablert av Vestfold fylkeskommune. Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune har fra starten av vært med på å bygge
opp og støttet opp om instituttet. Det har vært
grunnleggende viktig i etablerings- og utviklingsfasen og noe instituttets administrasjon og styre
er svært takknemlige for.

TEMA

Thor Heyerdahl-instituttet er idag et nasjonalt/
internasjonalt institutt som gjennom mange år har
arbeidet med nasjonale og internasjonale prosjekter.
I tillegg har instituttet igangsatt og gjennomført en
rekke regionale og lokale prosjekter. Instituttet har
gjennom perioden 2002-2011 opparbeidet en
prosjektportefølje og har skaffet seg erfaring i å
jobbe med ulike tverrfaglige prosjekter i samarbeid
med forskjellige forvaltningsnivåer og organisa-
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sjoner. I framtiden vil det være nødvendig å bygge
det videre opp med økte personalressurser og eget
tilholdssted.

Videre har instituttet vært i dialog med Nasjonal
biblioteket om ett av arkivene, bevaring av Sebra
Films filmsamling. Det stiller nasjonalbiblioteket seg
positiv til.

AKTIVITETER

I 2011 har instituttet i samarbeid med Larvik
kommune arrangert miljødag.

Inneværende år har det vært jobbet med en rekke
lokale/regionale prosjekter.
Larvik kommune har tidligere år gjennomført et lokalt
prosjekt kalt Heyerdahl-byen (2008-2010). Målet
med det har vært å synliggjøre at Larvik er Thor
Heyerdahls fødeby. Finansieringen har skjedd ved
bidrag fra Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune. Heyerdahl byen er tuftet bla. på instituttets handlingsplan for Larvik, som styret vedtok i
2005. I løpet av prosjektperioden har de fleste mål
som ble skissert i Thor Heyerdahl-instituttets
prosjektplan blitt realisert. Instituttets styreleder har
vært en aktiv bidragsyter i styringsgruppen til
Heyerdahlbyen.
Etter Heyerdahlbyens prosjektslutt i 2010 har instituttet hatt ansvaret for videreføring av ulike tiltak i
2011:
• Videreføring av arbeidet med Heyerdahl-samlingen
på Larvik bibliotek
• Ivaretakelse av Sebra Films filmsamling
• Ivaretakelse av Bjørn Heyerdahls arkivmateriale
på Colla Micheri, Italia.
Svenske Sebra Film ABs filmsamling av Thor Heyerdahls arbeid på ulike ekspedisjoner over en 20 års
periode er av nasjonal/internasjonal verdi. Det
samme gjelder for sønnen til Thor Heyerdahl, Bjørn
Heyerdahls familie arkiv på Colla Micheri i Italia. Det
inneholder et omfattende materiale av brev, bilder,
dokumenter, manuskript mm.
I 2011 har det vært prioritert å søke å få en oversikt
over materialet i Sebra Films og Bjørn Heyerdahls
arkiver. Arkivar fra Kon-Tiki museet ble engasjert
til å utarbeide en oversikt for Sebra Films materiale.
forhold til Bjørn Heyerdahls arkiv ble to arkivarer og
en it-ansvarlig engasjert til å vurdere og delvis
dokumentere materialet som finnes der. For begge
arkivene er det nå utarbeidet en oversikt som finnes
på instituttet.
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Møter angående nasjonal skulpturkonkurranse,
samt utlysning og utvelgelse av kunstverk ble
gjennomført i prosjektet Heyerdahlbyen i 2010.
I 2011 ble kunstverkene bygget og to store Thor
Heyerdahl skulpturer reist. De er nå plassert ved
innfartsveien til byen og indre havn. Skulpturene
markedsfører på en storslagen måte at Larvik er
byen hvor verdensborgeren Thor Heyerdahl
ble født.
Eget tilholdssted for instituttet i Larvik har i år har
vært diskutert under ideen om utviklingsprosjekter i
Indre havn i 2010. En sak som har vært behandlet i
Larvik kommunestyre. I 2011 har instituttet blitt
invitert inn som partner i den videre idedugnads
prosessen sammen med Larvik kommune.
I 2011 har instituttet deltatt i utvikling av en
bruksplan for og åpningen av Thor Heyerdahls
barndomshjem i Larvik. Instituttet har forært en
større boksamling til barndomshjemmet, samt et
portrett av Thor Heyerdahl utarbeidet av en italiensk
kunstner.
Barndomshjemmet vil kunne være en framtidig
arena som er attraktivt for instituttet å ta i bruk ved
framtidig årlig konferanse, The Thor Heyerdahl International Day, seminarer og foredrag.

5. Eget Heyerdahl rom på Larvik bibliotek

Siden år 2000 har instituttet samarbeidet med Larvik
bibliotek om en Thor Heyerdahl samlingsutvikling.
I år 2009, i samarbeid med det lokale prosjektet
Heyerdahl byen og Larvik bibliotek ble det utformet
et eget Heyerdahl rom på det lokale biblioteket med
egen samling og rekvisitter. I 2011 har instituttet
ytterligere supplert dette rommet med bøker og ting.

Oppkjøp av bøker til instituttets Heyerdahlboksamling skjer i samarbeid med engasjert medarbeider tilknyttet instituttet. Vedkommende er aktiv i
forhold til Heyerdahl-bøker utenom de ordinære
kanalene, så både loppemarkeder, bruktbutikker og
antikvariater i Norge blir trålet i jakten på best mulig
bredde, pris og utvalg til instituttets samling.

Ifølge biblioteket er rommet ofte besøkt av barnehaver og skoler. Heyerdahl rommet består av instituttets og bibliotekets mangfoldige samling av Thor
Heyerdahl bøker, videoer og Dvd-er.

I 2011 har instituttet gitt flere Heyerdahlbøker
i gave til åpningen av Thor Heyerdahls barndomshjem i Larvik. Bøkene står i bokhyllene i barndomshjemmet og er markert med plakett at de er en gave
fra instituttet.

Instituttets boksamling består i dag av ca. 500
bøker. Det blir gjort innkjøp til den hvert år og den
gjenspeiler utviklingen av instituttets historie fra år
2000 og fram til i dag, 2011.
Først i 2003 startet arbeidet med å kjøpe bøker
som er i tråd med overordnet målsetting om å
fremme og videreutvikle Thor Heyerdahls
forsknings- og utviklingsidealer.
Det blir kjøpt inn bøker i forhold til to type
samlinger i samarbeid med Larvik bibliotek:
• En samling av og om Thor Heyerdahl sett i
sammenheng med bibliotekets lokalsamling.
Biblioteket har en god lokalsamling som i tillegg til
bøker har en unik samling av avisartikler fra flere
tiår tilbake. Lokalsamlingen er under kontinuerlig
oppbygging og er en verdifull ressurs for
instituttets profil.
• En basissamling som dekker de fagområdene
som grenser opp til instituttets satsningsområder

I 2009 fikk alle barnehavene i Larvik og ny videregående skole, Thor Heyerdahl videregående,
Heyerdahl bøker av instituttet. I 2011 fikk Fregatten
KNM Thor Heyerdahl en Heyerdahlboksamling til sitt
nye skip.
En dialog om hvor instituttets samlingsutvikling
endelig skal plasseres i framtiden blir først aktuell
problemstilling når instituttet får permanent
tilholdssted.
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6. S
 atsningsområder i framtiden
(2011–2014)

Fra 2002 og fram til 2011 har instituttet hatt høy grad av måloppnåelse på vedtatte
strategier. På bakgrunn av arbeidet i denne perioden har instituttet en målsetting om
å utvide ambisjonsnivået og oppnå følgende resultater i framtiden:

• Thor Heyerdahl professoratet omgjort til et
permanent professorat.
• Videreføring av Thor Heyerdahl International
Summer School in Environmental Governance
under professorate.
• Arrangere årlig The Thor Heyerdahl International
Day, konferanse med globalt tema. Arrangementssted i Norge, utlandet, ved et universitet
i Norge, Oslo eller Larvik.
• Arrangere The Thor Heyerdahl Competition,
konkurranse for videregående skoler i Norge,
knyttet opp mot temaet til The Thor Heyerdahl
International Day.

• Arrangere internasjonale seminarer/workshops
og tilby mastergrad i partnerskap med Glasgow
Caledonian University.
• Være partner i utviklingen av et nasjonalt og
internasjonalt kompetansesenter i Larvik.
• Være en aktiv verdiskaper i utviklingen av Larvik
kommune og Vestfoldregionen
• Utvikle Heyerdahl-medalje/Heyerdahl-pris/
Heyerdahl-stipend

7. Økonomi

The Thor Heyerdahl Institutes driftsgrunnlag er
årlig tildeling fra Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune og midler over statsbudsjettet. Instituttet
har mottatt midler over statsbudsjettet fra 2006.
Instituttets økonomi består av bevilgninger til drift
og frie fondsmidler. I 2011 styrket instituttet sin
økonomi vesentlig ved at søknad om råde- og
disposisjonsrett over bundne fondsmidler ble
innvilget av Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune, til sammen 4 millioner kroner. Dette
utgjør en reserve i instituttets grunnkapital og dets
framtidige oppbygging.
Larvik kommune har av hensyn til kommunens
svake økonomi ikke innvilget driftstilskudd for 2012,
men planlegger å bevilge midler for perioden
2013-2015, i henhold til formannskapsvedtak
30.11.2011.
Vestfold fylkeskommune har innvilget årlig drifts
tilskudd på kr. 500 000 i økonomiplanperioden
2012-2015.
For året 2012 utgjør reduksjonen av driftstilskuddet
på kr. 500 000 fra Larvik kommune en vesentlig
sum. Instituttet vil i denne situasjonen tære på
oppsparte midler samtidig som utgifter til arrangementer og markedsføring i 2012 vil bli søkt redusert.
Tidligere vedtak om bruk av reserverte fondsmidler
har så langt blitt brukt på etableringen av 4-årig Thor
Heyerdahl-professorat(2008-2012) i samarbeid med
Universitet for miljø og biovitenskap(UMB). Begge
institusjonene betaler 50 % av professoratet.
Det økonomiske resultatet for 2011 er negativt og
krever en kommentar.
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Resultatet viser et underskudd på kr. 127 578.
Selve driften går med et overskudd på kr. 165 722.
De frie fondsmidlene ble i 2010 inntektsført.
Kostnadene til professoratet og stipend er tatt av de
frie fondsmidlene, og fører til at det blir et underskudd.
I 2011 har det vært sentralt å sikre framdriften i ulike
prosjekter og fokusere på fortsatt resultatoppnåelse,
med noe inndekning fra oppsparte midler.
Det vil for framtiden være gunstig at instituttet
styrkes med midler til flere områder. Det er behov for
tilgang på ytterligere kompetanse enn den som
finnes ved instituttet i dag og eget tilholdssted.
Budsjettsøknader til Larvik kommune, Vestfold
fylkeskommune og statsbudsjettet tar utgangspunkt
i visjonen om instituttets unike mulighet og
vekstpotensial for framtiden.
I 2011 ble Thor Heyerdahls arkiv på Kon-Tiki museet
oppført på UNESCOS register over verdensminner.
Det var et stort framskritt for organisasjonene som
jobber i Thor Heyerdahls fotspor, både i Norge og
utlandet.
”Utenfor Norges grenser var Thor Heyerdahl en av
våre mest berømte, beundrede og respekterte
menn. Samtidig var han utvilsomt kontroversiell,
spesielt i det vitenskapelige miljø. Thor Heyerdahl
arbeidet utrettelig med å finne svar på en rekke av
historiens gåter. Hans meritter er utallige, han fikk
folk med seg på de mest hasardiøse prosjekter, og
han nådde de mål han satte seg hvor utopiske de
enn måtte fremstå for andre” (kilde: Kock Johansen,
2003).
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Regnskap
og Noter

8. REGNSKAP 2011

Stiftelsen Heyerdahl Instituttet, all aktivitet
8.1.
Resultatregnskap

Note

31.12.11

31.12.10

Driftsinntekter				
Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune
3
500 000
Tilskudd fra Larvik kommune
3
500 000
Tilskudd fra Staten
3
1 159 000
Andre inntekter		
60 000
Sum driftsinntekter		
2 219 000
				

500 000
500 000
1 150 000
0
2 150 000

500 000
500 000
1 124 000
4 000 000
6 124 000

Lønn og sosiale kostnader
2
Engasjementer		
The Thor Heyerdahl Int.Summer School		
Proffesorat		
Honorar revisjon
2
Honorar regnskap		
Kontorkostnader/møter/kurs		
Reise og diett		
Stipendordning, Mastergrad		
Thor Heyerdahl international Day		
Markedsføring/Web/materiell		
OU-prosess/omdømmestrategi		
Andre driftskostnader		
Sum driftskostnader		

800 000
350 000
0
0
35 000
70 000
95 000
150 000
0
350 000
250 000
0
50 000
2 150 000

789 679
340 598
0
0
32 250
102 248
56 606
30 852
466 600
249 532
273 797
60 083
22 739
2 424 984

0

3 699 016

150 000
1 000
149 000
149 000

209 219
250
208 969
3 907 985

Avsatt til annen egenkapital
3
-138 798		
Avsatt egenkap. med ekst. pålagte begrensninger 3			
Sum oppskrivninger og overføringer		
-138 798		

4 374 584
-466 600
3 907 984

Foto: Odd Fostervoll

Driftskostnader				
825 532
271 899
200 000
233 300
37 062
73 030
47 974
220 982
60 000
288 430
244 860
0
75 919
2 578 988

Driftsresultat		
-359 988
				

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter		
Finanskostnader		
Netto finanskostnader		
Årets resultat
3
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Budsjett 2011

221 925
735
221 190
-138 798
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Stiftelsen Heyerdahl Instituttet, all aktivitet

Oslo, 20. mars 2012

8.2.
Note

31.12.11

31.12.10

Omløpsmidler
Andre fordringer		
Bankkto DNB 7058.06.70847		
Bankkto Skattetrekk		
Plasseringer DnB
3
Sum omløpsmidler		
Sum eiendeler		

0
117 694
31 129
6 772 754
6 921 577
6 921 577

26 972
446 694
68 047
6 570 281
7 111 994
7 111 994

Balanseregnskap

Eiendeler

Gjeld og egenkapital
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital
3
Sum innskutt egenkapital		

200 000
200 000

200 000
200 000

Annen egenkapital
3
Egenkapital med ekstern pålagt restriksjon
3
Sum opptjent egenkapital		
Sum egenkapital		

6 358 993
67 787
6 426 780
6 626 780

6 264 490
301 087
6 565 577
6 765 577

70 155
31 086
0
100 000
953 556
294 797
294 797
6 921 577

17 821
28 277
0
160 000
140 319
346 417
346 417
7 111 994

Knut Pihl
Styreleder

Hilde Lise Lindhjem Borgir
Nestleder

Erling Storm
Styremedlem

Liv Arnesen
Styremedlem

Willy Østreng
Styremedlem

Arne Hjeltnes
Styremedlem

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Skattetrekk og andre trekk		
Skyldige fondsmidler
3
Tilskudd Stipendordning/Mastergrad		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		
Sum gjeld		
Sum gjeld og egenkapital		

Ingjerd Hoem
Styremedlem

Beate Bjørge
Daglig leder
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8.3. Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter

Note 3 - Egenkapital

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar
med stiftelseslovgivning, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr.
31.desember 2011. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av
eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og
presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare
juridisk form.

Fristilt bundne fondsmidler

Inntektsførings-og kostnadsføringstidspunkt- sammenstilling

Årsresultat

For ideelle organsisasjoner sammenstilles inntekten med aktiviteten. Med dette menes at inntekten
inntektsføres i den perioden aktiviteten for å skaffe inntekt gjøres. Tilskudd som gis for det enkelte år
inntektsføres i det året tilskuddet gis.
Kostnaden sammenstilles med den aktivitet som medfører bruk av midlene. Kostnader som ikke kan
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Note 2 - Lønnskostnader, ant. ansatte, godtgjørelser, pensjoner m.m.
Gjennomsnittlig antall årsverk: 1
Lønnskostnader mm. 01.01–31.12:
Lønninger
Folketrygdavgift
Andre personalkostnader
Lønnskostnader
Ytelser til ledende personer
Lønninger
Annen godtgjørelse
Sum			

2011
635 148
101 996
88 388
825 532

2010
602 510
97 958
89 211
789 679

Daglig leder
625 152
6 000
631 152

Styret

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr. 37 063
inkl. konsulentbistand
Beløpene er inklusiv merverdiavgift.
Engasjementer
Posten engasjementer består av honorarer til personell på engasjementskontrakt.

Egenkapital:
Egenkapital 01.01.2011

Egenkapital 31.12.2011

Stiftelses
kapital

EK med
binding KUF

Annen EK
inst.drift

200 000

301 087

6 264 490

-233 300

233 300
-138 798

200 000

67 787

6 358 992

Stiftelseskapital
Vestfold fylkeskommune har skutt inn stiftelseskapitalen. Fylkeskommunen har krav på dette beløpet
ved eventuell oppløsning av stiftelsen.
Egenkapital med eksternt pålagt restriksjon
Det er gitt tilskudd fra Det Kongelige Utdannings- og forskningsdepartementet på opprinnelig
kr. 5.000.000,-. Tilskuddet og bruken av tilskuddet har som formål å styrke Norges internasjonale rolle,
stimulere til kunnskapsutvikling innenfor tverrfaglig forskning, forsvare retten til den frie ytring og spre
kunnskap om Thor Heyerdahls liv og virke.
Riksrevisjonen har adgang til å foreta kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen. Det er gitt
tilskudd fra Regionsamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold, samt Vestfold Fylkeskommune og Larvik
kommune. Kr. 500.000,- i året fra hver bidragsyter frem til og med 2011. Tilskuddene inntektsføres i det år
tilskuddet gis fra Regionsrådet. Tilskuddet er gitt til prosjektet “Utvikling av partnerskap i fellesskap i en
internasjonal ramme”. Tilsagnet utbetales mot revisorbekreftet prosjektregnskap. i 2011 er det utbetalt
kr. 1.159.000,- i tilskudd fra kultur-og kirkedepartementet.
Vestfold Fylkeskommune bevilget i 2008 et tilskudd på kr. 200.000,- til stipendordningen for mastergraden
MSC Cultural Heritage Studies, hvorav kr. 40.000,- ble utdelt som stipend i 2008, og 60.000,- er utbetalt i
2011. Rest til utdeling er 100.000,-. Fylkesrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet
nyttes etter de forutsetninger som fremkommer av bevilgingssaken.
Det er opprettet en samarbeidsavtale mellom Stiftelsen og Universitet for miljø og biovitenskap
som går over fire år fra 2008 tom 2011. Stiftelsen har for 2008, 2009, 2010 og 2011bevilget et tilskudd til
proffesoratet på kr. 2.333.333,-.
For øvrig vises det til vedlagte prosjektregnskaper.

Pensjon			
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon som tilfredstiller kravet i loven.
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8.4. Stiftelsen Heyerdahl Instituttets drift
Instituttets drift 		

8.5. Thor Heyerdahls minnefond, prosjektregnskap
31.12.11

500 000
500 000
1 159 000
2 159 000

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader		
Engasjementer/andre honorar		
The Thor Heyerdahl Int. Summer School		
Honorar revisjon 		
Honorar regnskap		
Kontorkostnader/møter/kurs		
Reisekostnader		
Markedsføring/Web/materiell		
Andre driftskostnader		
Sum driftskostnader		
Driftsresultat		

31.12.11

Driftsinntekter

Driftsinntekter
Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune		
Tilskudd fra Larvik kommune		
Tilskudd fra Staten		
Andre inntekter		
Sum driftsinntekter		

Thor Heyerdahls minnefond, prosjektregnskap		

825 523
271 899
200 000
37 062
73 030
47 974
220 982
244 860
75 919
1 997 249
161 751

Bevilgning Det Kongelige Utdannings- og Forskningsdepartementet		
Innesteående minnefond, ikke benyttet			
Sum driftsinntekter			

0
0
0

Driftskostnader
Professorat 2011		
233 300
(inkluderer lønn, indirekte kostnader og drift)		
0
Sum kostnader i forbindelse med professorat		
233 300
Sum driftskostnader			
Årets resultat			
				
Innestående minnefond 1.1.2011			
Akkumulert innestående minnefond 31.12.2011		

233 300
233 300
-233 300
301 087
67 787

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter		
221 925
Finanskostnader		
735
Netto finanskostnader		
221 190
Årets resultat		
382 941
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8.6. The Thor Heyerdahls International Day, Prosjektregnskap
The Thor Heyerdahls International Day, Prosjektregnskap

8.7. Stipendordning Mastergrad
31.12.11

Sum driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		

0
0

Driftstilskudd Stipendiat			
Sum driftsinntekter			

Driftskostnader

Driftskostnader
159 757
0
75 007
0
0
26 520
27 146
0
288 430

Sum driftskostnader
Årets resultat		
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31.12.11

Driftsinntekter

Driftsinntekter

Adm.arrangement Heyerdahl-dagen lønn og sosiale kostnader
Markedsføring/materiell
The Thor Heyerdahl Competition
Diverse engasjementer
Arrangementssted
Mottakelsen
Middag, internasjonal foreleser
Internasjonal foreleser, reise
Diverse andre kostnader
Sum kostnader i forbindelse med Heyerdahldagen

Stipendordning Mastergrad			

288 430

0
0

			

Lønn og sosiale kostnader			
0
Utdelt Stipend			
60 000
Møte- og kurskostnader			
0
Reiseutgifter			 0
Andre kostnader			
0
Sum driftskostnader			
60 000
Resultat			
-60 000
				
Innestående, til disposisjon 2011			
160 000
Akkumulert resultat til disposisjon pr. 31.12.2011		
100 000

288 430
-288 430
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ÅRSberetning
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Foto: Odd Fostervoll

Foto: Odd Fostervoll

Arbeidsmiljø

Ytre miljø

Instituttets administrasjon har en fast ansatt,
daglig leder i 100 % stilling. I tillegg til det er
personer engasjert på timebasis, til ulike deloppgaver, i løpet av året.

Instituttets virksomhet disponerer ett kontor i Larvik
kommunehus. Det har ingen forurensende effekt på
det ytre miljø.

Larvik kommune har stilt ett kontor til disposisjon for
instituttet i kommunehuset.

Redegjørelse for årsregnskapet

Arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende. Instituttet er
ikke gitt et permanent kontor og har i 2011 blitt
flyttet på for sjette gang som følge av Ou-prosesser i
kommuneorganisasjonen. På sikt er det ønskelig og
nødvendig at det blir et permanent tilholdssted for
instituttet.

9. Årsberetning 2011

I 2011 har instituttets styre bestått av 3 kvinner og
4 menn. Likestilling mellom kjønnene er representert
ved styrets målsetting om framtidig sammensetning.

Opplysninger om arten av virksomhet og hvordan virksomheten
drives
Thor Heyerdahl-instituttet holder til i Thor Heyerdahls fødeby. Instituttet er etablert av Vestfold
fylkeskommune i år 2000.
Hovedformålet med instituttet er å videreføre og
videreutvikle Thor Heyerdahls ideer og idealer innen
tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell
samhandling og beskyttelse av det globale miljøet.
I stiftelsens vedtekter står blant annet følgende:

Stiftelsens formål er å:
• Fremme kunnskap om og videreutvikle Thor Heyerdahls forskningsog utviklingsidealer
• Legge til rette for internasjonal
samfunnsdialog og debatt gjennom
internasjonale konferanser m.v.
• Synliggjøre og styrke Norges inter
nasjonale rolle
Stiftelsen jobber med lokale-, regionale, nasjonale
og internasjonale prosjekter innenfor fagområdene
kompetanse, kultur og næring. De har en flerfaglig
profil og en bredere faglig forankring i overordnet
målsetting for instituttet.
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Redegjørelse for forutsetningen
om fortsatt drift
Thor Heyerdahl-instituttets driftsgrunnlag er årlig
tildeling fra Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune og midler over statsbudsjettet. Instituttets
økonomi består av bevilgninger til drift og frie fondsmidler. I 2011 styrket instituttet sin økonomi
vesentlig ved at søknad om råde- og disposisjonsrett over bundne fondsmidler ble innvilget av
Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune, til
sammen 4 millioner kroner.

Årsregnskapet gir etter styrets og administrasjonens
oppfatning et rettvisende bilde av stiftelsens stilling
pr. årsskiftet. Det er et bilde av en organisasjon som
etter en omfattende kursendring i 2002-2003, har
hatt høy grad av måloppnåelse i forhold til vedtatt
strategier fram til 2011.
Resultatet i 2011 gjenspeiler et negativt årsresultat.
Dette til tross for at selve driften går med overskudd.
Bakgrunnen for dette er at kostnadene til professoratet og stipend er tatt av de frie fondsmidlene, og

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert
alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året,
som har resultert i store materielle skader eller
personskader.

Midlene er ikke tenkt benyttet til å dekke løpende
drift, men til aktiviteter i tråd med styrking av fondsstrategien.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det
at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for
utarbeidelse av regnskapet. Instituttets styre og
administrasjon har kvartalsvise regnskapsrapporter
til gjennomgang og vurdering. Parallelt med
oppnådde resultater har det vært viktig å stadig
utvikle organisasjonen og dets profil. Det har i 2011
vært vektlagt å diskutere videre utvikling av organisasjonen i forhold til følgende strategiske valg:
Hvordan oppnå økt internasjonal aktivitet/
påvirkning? Hvilke konkrete fremtidsideer/prosjekter
må utvikles? På hvilken måte kan instituttet gi
Heyerdahl-satsingen i Norge et videre framtidig løft?
Seminarene med styret har omfattet brainstorming,
gruppearbeid og diskusjoner. Styret har på dette
grunnlaget planer om å vurdere ulike alternativer
for instituttets organisering i framtiden.
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Oslo, 20. mars 2012

at denne disponeringen regnskapsteknisk fremstår
som et underskudd. Dette skyldes at de frie fondsmidlene ble inntektsført i 2010.

Kortfattet omtale av langsiktige
strategier og planer fram mot 2014
Instituttet har ut fra gitte forutsetninger jobbet
målrettet og søkt å utnytte alle muligheter for resultater innen en tidsavgrenset periode. Instituttet har
visjon om å være en aktiv samfunnsaktør og ivaretar
prosjekter på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Det har fra 2002 til 2011 opparbeidet en prosjektportefølje, og har skaffet seg erfaring i å jobbe med
ulike tverrfaglige prosjekter i samarbeid med
forskjellige forvaltningsnivå og organisasjoner. Det
har vært et strategisk valg å ha fokus på utvikling
av nytt innhold i de ulike prosjektene, samtidig som
kontinuiteten ivaretas. Erfaringene så langt er at
kontinuitet som grunnlag, sammen med utvikling
av innholdet, er med på å understøtte instituttets
profil og omdømme.

Redegjørelse som gir grunnlag
for å vurdere stiftelsens framtidige
utvikling
Året 2011 har vært et stabilt godt år for instituttet.
Etter styrets og administrasjonens vurdering er
stiftelsens finansielle stilling tilfredsstillende. Videre
strategiarbeid ved instituttet vektlegger samtidig
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ytterligere spissing av temaområder og angrepsvinkler med tanke på å bedre driftsinntjeningen og
framtidig finansielle stilling.
Det vil i framtiden være ønskelig at instituttet
styrkes med midler til flere ansatte innenfor ulike
oppgaver. Ressurssituasjonen i dag gir ikke
mulighet for utvikling av ytterligere kvantitet og
kvalitet. Det kreves en annen type bemanning og
arbeidsform i framtiden, for å ivareta instituttets
gode utvikling og unike potensial. Strategien vil
være å ivareta og bygge videre på den kompetansen og grunnlaget som allerede foreligger.
Målet for framtiden er økt bemanning, sikrere
økonomi og eget tilholdssted. Budsjettsøknaden til
statsbudsjettet 2013 tar utgangspunkt i at det er
behov for en opptrapping som følge av oppnådde
resultater.
På bakgrunn av inneværende års iverksatte tiltak,
samt stiftelsens omdømme og stilling for øvrig,
legger styret til grunn at stiftelsen bør ha en positiv
resultatutvikling i årene fremover. Det er et framtidig
mål å øke tilskuddet til instituttets drift og avkastningsfond.

Knut Pihl
Styreleder

Hilde Lise Lindhjem Borgir
Nestleder

Erling Storm
Styremedlem

Liv Arnesen
Styremedlem

Willy Østreng
Styremedlem

Arne Hjeltnes
Styremedlem

Ingjerd Hoem
Styremedlem

Beate Bjørge
Daglig leder
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www.metro.as
Foto: Sebra Film AB

Les mer på www.heyerdahl-institute.no
Kontakt oss på heyerdahlinstituttet@larvik.kommune.no

