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Selskapets virksomhet 
 
UniRand AS er et selskap heleid av Universitetet i Oslo (UiO). Morselskapet er lokalisert på Universitetet i Oslo, 
Problemveien 7, Blindern 0316 Oslo. 
 
Selskapet har tre heleide datterselskap, $orsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 
(Adferdssenteret AS) som ble stiftet 8. april 2003, $asjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS 
($KVTS AS) som ble stiftet 17. november 2003 og DigForsk AS som ble stiftet 6. desember 2005 med 
etableringsdato 01. januar 2006. Selskapene er lokalisert i Oslo.  
 
UniRands virksomhet består i å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innenfor 
universitetets formål, men som ikke hører inn under universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres som et 
eget rettssubjekt eller selvstendig prosjekt i universitetets randsone. Selskapet kan ha eierposisjoner i selskaper i 
universitetets randsone, det kan forvalte rettssubjekter og prosjekter i randsonen, samt yte tjenester til slik 
rettssubjekt og prosjekter. 
 
UniRand AS har inngått egen samarbeidsavtale med UiO hvor det går fram at UniRand AS skal fungere som 
koordinator for randsonevirksomheter og UiO. Selskapet skal etter henvisning fra UiO behandle henvendelser 
fra offentlige og private instanser, herunder henvendelser fra ansatte ved UiO om utføring av tjenester innenfor 
randsonen. Selskapet kan vurdere hvordan slike nye virksomheter skal organiseres, og lage anbefalinger om 
dette som UiO kan benytte når det fatter beslutninger. 
I tillegg kan UniRand AS etter avtale med UiO være eier av nye rettssubjekter som organiserer oppgaver det vil 
være naturlig å holde atskilt fra UiOs kjernevirksomhet, men som UiO likevel har særskilte strategiske interesser 
knyttet til. UniRand kan være tjenesteyter for rettssubjekter i randsonen.  

 
Selskapet aktivitet og oppgaver i 2007 har vært i samsvar med UniRands vedtekter og samarbeidsavtalen med UiO. 
UniRand AS har videreført arbeidet med å få til gode interne rutiner for rapportering, økonomistyring og 
kontroll, både for konsernet og datterselskapene. Det er gjort avtaler om nye støttetjenester og fellestjenester til 
konsernet med datterselskaper innenfor relevante administrative tjenester. Unirand med datterselskaper har nå 
avtaler med Universitetets Senter for Informasjonsteknologi for IT- og datatjenester, SIOs Helsetjeneste for 
Helsetjenester, SIOs Idrettsavdeling for mosjonsaktiviteter, Universitetsbiblioteket om bibliotektjester, 
Eurocard og Diners om korttjenester. Videre er det inngått avtale med $orsk 
Samfunnsvitenskapelig datatjeneste om personvernombudtjenester. Regnskapstjenester kjøpes av 
Amesto Regnskap AS og revisjonstjenester av Lundes revisjonsbyrå DA. 
 
UniRand AS med datterselskaper har en pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK). Pensjonsutgifter er et 
betydelig og et uforutsigbart element i personalkostnadene. Styret har vedtatt å videreføre tilknytning til SPK for 
nåværende selskaper og vil vurdere valg av pensjonsordning i lys av det enkelte selskaps konkrete situasjon. Ved 
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oppretting av DigForsk AS ble det gjennomført en delt ordning der daglig leder (ut fra tidligere langt medlemskap i 
SPK) er medlem av statens pensjonskasse og de øvrige ansatte innlemmes i en privat pensjonsordning. 
 
Universitetet besluttet at aktiviteten i Unireg som var en seksjon på UiO skulle gå inn som et datterselskap av 
UniRand AS fra 01.01.06 som DigForsk AS. 
 
Selskapets virksomhet består i å formidle arbeidskraft som skal digitalisere/konvertere arkiver og samlinger, med 
sikte på tilgjengelighet for forskning, undervisning og formidling. Videre skal Digforsk AS tilby et fleksibelt 
kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet.  
 
UniRand AS har deltatt aktivt i prosessen med å tilrettelegge for virksomoverdragelsen fra Universitetet i Oslo til 
UniRand AS og etableringen av aksjeselskapet. 
 
Konsernets arbeidsmiljøutvalg ble etablert med virkning fra 1. september 2006. Utvalget er sammensatt av en 
arbeidsgiver- og en arbeidstakerrepresentant fra hvert datterselskap, hovedverneombudet samt konsernets 
administrerende direktør, og hadde i 2006 to møter. Aktiviteten i inneværende år har i stor grad vært knyttet til 
oppbygging av verneorganisasjonen og utforming av rutiner for systematisk oppfølging av krav til internkontroll. 
Det er formulert mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet, og utarbeidet en håndbok hvor det blant annet er 
definert konkrete rammer for ansvarsfordeling blant aktørene i HMS-arbeidet. 
 

Egenkapitalsituasjonen i alle statseide aksjeselskaper som har medlemskap i Statens Pensjonskasse får en negativ 
egenkapital som følger av aktuarberegningen av pensjonsforpliktelsen, dersom de ikke har en vesentlig aksjekapital 
eller egenkapital. Dette gjelder i stor grad for datterselskapene i UniRand AS da selskapene har en lav aksjekapital 
og ikke her erverv til formål. Aktuarberegninger ($RS6) er de langsiktige pensjonsforpliktelsene som 
datterselskapene har i Statens Pensjonskasse. Disse vil variere fra år til år ut fra personellsammensetningen og de 
parametrene som legges inn, bl.a. avkastningen av statsobligasjoner. Regnskapsmessig vil dette framstå som en 
forpliktelse som påvirker egenkapitalsituasjonen, men den er beheftet med en stor grad av usikkerhet. 
 

Datterselskaper 
 
DigForsk AS 
 
DigForsk AS er et nasjonalt senter for digitalisering av vitenskapelige -, kulturhistoriske samlinger og arkiver med 
relevans for forskning, utdanning, forvaltning og allmennheten. Selskapet ble etablert 1.januar 2006 som en 
videreføring og omorganisering av UniReg (Universitetenes registreringssentraler). Selskapet er i hovedsak 
finansiert av $AV som kjøper de tjenester som selskapet tilbyr.  
 
Digforsks oppdrag og mål i 2006 
Selskapets virksomhet består i å formidle arbeidskraft som skal digitalisere/konvertere arkiver og samlinger, med 
sikte på tilgjengelighet for forskning, undervisning og formidling. Videre skal DigForsk AS tilby et fleksibelt 
kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet. 
 
Hovedaktiviteter i 2006 
For DigForsk AS var 2006 preget av endring og usikkerhet, dels på grunn av at det var selskapets første driftsår, 
dels på grunn av at Museumsprosjektet, som koordinerte oppdragene til selskapet, var inn i sitt siste år og ble lagt 
ned 31.12.06. Museumsprosjektet fikk statlig støtte og tok for seg det praktiske og administrative rundt det å få 
museumssamlingene digitalisert. Utfordringen for DigForsk er å etablere kontakt og avtaler direkte med det 
enkelte museum. I tillegg til å opprettholde kontakten med universitetsmuseene, må det jobbes aktivt for å utvide 
kontakten med flere museer og andre potensielle oppdragsgivere. I 2006 har DigForsk AS innledet et samarbeid 
med $aturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og Tromsø museum ved Universitetet i Tromsø. 
 
Selskapet var også preget av usikkerhet i forhold til en mulig utvidelse og etablering av nye, faste arbeidsplasser i 
Finnmark. I Finnmark er det 60-70 arbeidssøkere som får arbeidstrening gjennom DigForsk AS. I samarbeid med 
8 kommuner i Finnmark og $ordland, jobbes det med å utvide selskapet og etablere nye, faste arbeidsplasser. 
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Utvidelsen er avhengig av statstøtte, og det har vært avholdt flere møter med den politiske ledelsen i 
Kunnskapsdepartementet. Hvis statsstøtten blir innvilget, vil det etableres en registreringssentral med 2 faste 
arbeidsplasser i hver av de 8 kommunene. Ved å etablere faste arbeidsplasser, vil kompetansen i DigForsk AS øke 
vesentlig, og siktemålet er at en skal bli et ledende nasjonalt senter for digitalisering av prioriterte forsknings- og 
kulturmateriale, bibliotek-, museums - og arkivsamlinger. 
 
I 2006 har selskapet hatt seks sentraler i Finnmark, foruten hovedkontoret i Oslo. Pr. 31.12.06 er det ansatt to 
personer i administrasjonen i henholdsvis 30 % og 40 % stilling, to produksjonsledere i 100 % stilling og en daglig 
leder i 30 % stilling. I tillegg er det leid inn to daglig ledere i til sammen 150 % stilling.   

 
Atferdssenteret 
 
Senteret er i det vesentligste finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet, Helsedepartementet, Sosial- og 
helsedirektoratet, Utdannings- og forskningsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.  
 
Atferdssenterets oppdrag og mål i 2006 
Senterets oppdrag er formulert i vedtektenes § 4 og tildelingsbrevet fra Barne- og likestillingsdepartementet for 
2006. For å nå målet skal Atferdssenteret: Studere årsaker til atferdsproblemer og omfanget av atferdsproblemer i 
familier med barn og unge. Utvikle metoder for forebygging og behandling. Utvikle metoder for forskningsbasert 
evaluering av tiltak og metoder. Styrke forbindelsen mellom forskning og praksis. Inkludere rusperspektivet i 
studier av problematferd. 

Atferdssenterets mål er å sørge for best mulig behandling av barn og ungdom med alvorlige atferdsvansker 
gjennom evidensbasert praksis. Derfor er det viktig for Atferdssenteret å utføre og å stimulere til tverrfaglig 
forskning knyttet til atferdsvansker, og å styrke forbindelsen mellom forskning og praksis. Evidensbasert praksis 
bruker både evalueringsforskning og forskning om barns atferd og utvikling på en forpliktende måte. Tanken bak 
er at barn med atferdsproblemer skal kunne få en omsorg som ivaretar deres behov, og som bygger på den best 
mulige tilgjengelige forskningskunnskap. 

Hovedaktiviteter i 2006 
I 2006 har Atferdssenteret utvidet sin landsomfattende virksomhet. Multisystemisk terapi (MST) og Parent 
Management Training Oregon-modellen (PMTO) har team og terapeuter over hele landet. I tillegg ble ”Tidlig 
innsats for barn i risiko - et kommunalt program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn”, 
implementert i 26 kommuner. Programmet består i tillegg til PMTOs behandlingsmodell av fire 
korttidsintervensjoner; foreldrerådgivning, foreldre-gruppetilbud, sosial ferdighetstrening til det enkelte barn og 
konsultasjon til ansatte i barnehage og skole. Videre har 54 nye skoler kommet med i Positiv atferd, støttende 
læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS), og 18 PALS-veiledere fra hele landet er i gang med opplæring. 

Det har i 2006 blitt publisert flere artikler fra Multisystemisk behandling, behandlingseffektstudien. Foreløpige 
resultater fra pilotstudien om PALS har blitt offentliggjort gjennom foredrag og artikler, og det er blitt gitt ut en 
bok om PALS. 

Den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling (BO$DS) arrangerte i 2006 en åpningskonferanse for sine 40 
samarbeidspartnere. Konferansen markerte at pilotperioden i prosjektet er over, og at hovedprosjektet nå er i 
gang. 

Atferdssenteret holdt også i 2006 $asjonal fagkonferanse: Forebyggende intervensjoner. Hovedforelesere var Tom 
Sexton, professor Indiana University, Håkan Stattin, professor Ørebro universitet og Jeff Sprague, professor 
University of Oregon. Det var 550 deltakere på den to dagers lange konferansen. 

I 2006 gjennomførte Atferdssenteret pilotprosjektet ”Lavterskel tilbud for foreldre med barn med 
minoritetsbakgrunn bygget på PMTO prinsipper” i samarbeid med bydel Grorud i Oslo. Prosjektet har hatt som 
mål å prøve ut ulike rekrutteringsstrategier for å kunne tilby PMTO gruppeintervensjonsmodell overfor ulike 
etniske minoritetsgrupper.   

Evalueringen av de fire skolene som var med i pilotstudien til Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling 
i skolen (PALS) viste at PALS hadde positiv effekt på fremmedspråkselevers sosiale kompetanse. 
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Ungdom med atferdsproblemer som også har rusproblemer får behandling med MST. Enkelte MST team har 
dessuten forsterket sin terapi med Multisystemisk terapi med ’contingency management’ (CM), som innebærer 
kognitive- og atferdsterapeutiske intervensjoner rettet mot ungdommens rusmisbruk. Programmet medfører 
intensiv kvalitetssikring for å opprettholde behandlingsintegritet. Prosjektet representerer en forsterket innsats i 
hjemmebasert behandling av ungdom med rusproblemer og gjennomføres i samarbeid med Family Services 
Research Center.  

 

�KVTS 
 
Fem departementer, Helse- og omsorgsdepartementet, Sosialdepartementet, Justisdepartementet, Barn- og 
familiedepartementet og Forsvarsdepartementet står bak opprettelsen av selskapet og finansierer i hovedsak 
driften.  
 
�KVTSs oppdrag og mål i 2006 
Senterets formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Selskapets oppgaver er 
forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og rådgivning samt formidling. Arbeidet skal ha et tverrfaglig og 
interdisiplinært perspektiv og omfatte helse- og sosiale, kulturelle, rettslige, biologiske og psykologiske forhold og 
tilnærminger. Virksomheten skal ha et internasjonalt akademisk nivå og være internasjonalt orientert. Selskapet 
skal ikke drive klinisk virksomhet, men det er en forutsetning at virksomheten har forankring i praksisfeltet. 
  
Hovedaktiviteter i 2006 
Virksomhetens prioriteringer og innretning og aktiviteter i 2006 baserer seg bl.a. senterets vedtatte strategi og på 
oppdragsbrev fra de finansierende departementene.  
 
Det er i 2006 satt fokus på å utvikle virksomhetens forskning og samarbeid med regionale kompetansemiljøer, 
universiteter og høgskoler. 
 
Det er arbeidet med å planlegge og å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er lagt vekt på å utvikle 
nye og videreføre gamle prosjekter som er prioritert i oppdragsbrevet. Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for 
behandling av personopplysninger som del av internkontroll av forskningsdata. Det er også igangsatt et arbeid 
med kvalitetssikring av forskningen og forskningsprosessen. 
 
Virksomheten har hatt fortsatt fokus på gjennomføring og avslutning av et forskningsprogram knyttet til 
Tsunamikatastrofen. Flere av prosjektene i programmet er avsluttet eller er i avslutningsfasen, mens to av 
prosjektene videreføres som treårige stipendiatløp, og ett er i gjennomføringsfasen. Alle senterets fagseksjoner har 
deltatt i programmet. Alle seksjoner deltar også i et Samarbeidsprosjekt med Folkehelseinstituttet. Prosjektet 
inngår i et program for epidemiologisk forskning; en bred undersøkelse av forekomsten av vold og overgrep i 
$orge. Prosjektet omfatter både barn og voksne. Det gjort formell samarbeidsavtale med Folkehelseinstituttet. 
 
Det er også lagt vekt på å etablere samarbeidsavtaler med psykiatriske poliklinikker i Oslo og omland vedr. 
gjennomføringen av prosjektet ”Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger”. Det er foreløpig 
inngått avtaler med to poliklinikker. Prosjektet er godt i gang og intervjuer med pasienter gjennomføres.  
 
Det er inngått samarbeidsavtale med Institutt for psykiatri og Institutt for spesialpedagogikk, UiO. To av senterets 
medarbeidere er førsteamanuensis i bistilling (20 %) ved henholdsvis Institutt for psykiatri og Psykologisk institutt, 
begge UiO. Det er innledet samtaler med Psykologisk institutt om samarbeidsavtale og eksternfinansiert 
førsteamanuensis i bistilling. 
Samarbeidsavtale med R-Bup Sør og Øst vedr forskning og utdanning er under inngåelse. 
 
Det er startet et planmessig arbeid med å gi større oppmerksomhet til senterets formidlingsvirksomhet; en egen 
formidlings- og publiseringsplan vil være ferdigstilt i løpet av februar 2007.  
 
Senteret har også videreført arbeidet med å få etablert fagområdet vold og traumatisk stress som del av 
undervisningstilbudet på universitet og høgskoler.  Samarbeid med Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging 
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og Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer ved Institutt for psykiatri om en mastergrad ved UiO er godt i gang, og 
det arbeides med pensum- og undervisningsplaner for studiet.  
 
Senteret har forøvrig hatt fokus på dialog og system for samhandling med de regionale ressurssentrene om vold og 
traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Det er gjennomført planleggingsmøter vedr utviklingen av 
samarbeidsrelasjoner og arbeidsfordeling. 
 
Senteret har i 2006 vært gjenstand for en virksomhetsevaluering. Evalueringen ble gjennomført av Rambøll 
Management på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet. 
 
Senteret fikk sommeren 2006 utvidede lokaler, noe som har gitt en vesentlig forbedring av senterets muligheter til å 
kunne tilby gode arbeidsforhold for gamle og nye medarbeidere.  
 

Årsoppgjøret 
 
Årsoppgjøret avlegges etter regnskapslovens bestemmelser og styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet i 
samsvar med forutsetningen om fortsatt drift.  Styret forslår at årsresultatet i morselskape, minus kr 17 864 
overføres annen egenkapital. For konsernet er årsresultatet pluss 1 013 505 krone, som styret foreslår overføres 
annen egenkapital. 
DigForsk har et negativt årsresultat på kr 318 631, Atferdssenteret har et positivt årsresultat på kr 1 350 000 og 
$KVTS et årsresultat på kr 0. Sum egenkapital for konsernet er etter dette minus 1 959 503 kroner og for 
morselskapet pluss 2 519 782 kroner. 
 
Konsernets egenkapital er negativ og styret vil ta et initiativ overfor selskapets eiere og de bevilgende myndigheter 
for å få styrket egenkapitalen slik at virksomheten har en tilstrekkelig egenkapital i forhold til virksomhetens 
størrelse.  
 
Av den negative egenkapitalen i konsernet utgjør den aktuarberegnet framtidige pensjonsforpliktelser fra SPK 
($RS6) på kr 7 357 31, som er balanseført mot annen egenkapital. Endringen i pensjonsforpliktelsene i 2006 på kr 
1 707 431 er ført i resultatregnskapet. For Atferdssenteret er endringen på kr 602 642 og for $KVTS kr 1 104 789.  
 
Likviditeten i konsernet er god da de finansierende departementer bevilger midler forskudds kvartalsvis. 

  
Arbeidsmiljø og likestilling 
 
Virksomheten drives etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  
Morselskapet har hatt en ansatt i 20 % stilling og kjøpt noe administrativ bistand på timebasis. Adferdssenteret har 
hatt 57 ansatte hvorav 40 er kvinner, $KVTS har 50 ansatte hvorav 37er kvinner og DigForsk har hatt 5 ansatte 
hvorav 4 er kvinner. 
 
Selskapet har en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. 
Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak på dette området. 
 
Sykefraværet for Atferdssenteret AS var på 3 % mot 5.3 % i 2005, $KVTS har hatt et sykefravær 5.6 % mot 6.2 % i 
2005 og DigForsk har hatt et sykefravær på i underkant av 4 %. Tiltak som er iverksatt for å få ned sykefraværet er 
fleksibel arbeidstid og et godt støtteapparat på jobben med fokus på det psykososiale og ergonomiske 
arbeidsmiljøet. Det har ikke vært noen arbeidsulykker. 
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Ytre Miljø 
 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 
Blindern 08. mars 2007 
 
 
 
Hanne Harlem                             Lisbeth Dyrberg                          Asbjørn Rødseth 
  styrets leder       styremedlem       styremedlem 
 
 
 
                                                                                                               Erik Gulbrandsen 
                                                                                                                 adm. direktør 


