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UniRand AS 
KO�SER�STYRETS BERET�I�G 2007 
 

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.  
 
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.  
 

 
 

Datterselskaper 
 
DigForsk  
 

Oppdrag og mål 
DigForsk  er et nasjonalt senter for digitalisering av vitenskapelige -, kulturhistoriske samlinger og arkiver med 
relevans for forskning, utdanning, forvaltning og allmennheten. 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  tilby et fleksibelt kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, 
med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet. 
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Hovedaktiviteter i 2007 
DigForsk  får i hovedsak digitaliseringsoppdrag fra universitetsmuseene. Disse oppdragene har frem til desember 
2006 blitt koordinert av Museumsprosjektet. Fra januar 2007 har DigForsk  arbeidet med å opprettholde kontakt 
og etablere avtaler direkte med det enkelte museum. $ytt i 2007 var at museene ble tilbudt registreringsarbeid mot 
betaling, noe som var kostnadsfrie tjenester under Museumsprosjektet.  
 
I 2007 har DigForsk  hatt betalte registreringsoppdrag fra $aturhistorisk museum ($HM) og Tromsø museum. 
Sentralene i Indre Finnmark har registrert botaniske krysslister for $HM fra april og startet med samisk samling 
ved Tromsø museum i oktober. Sentralene i Øst-Finnmark har registrert arkeologiske funn for Vitenskapsmuseet 
ved $T$U. Dette er et oppdrag som ble påbegynt under Museumsprosjektet og som Digforsk hittil ikke har tatt 
betalt for. Høsten 2007 fikk DigForsk  på plass avtale med Vitenskapsmuseet om betalt oppdrag fra januar 2008.  
 
I tillegg til å opprettholde kontakten med universitetsmuseene, jobber DigForsk  for å etablere kontakt med flere 
museer og andre potensielle oppdragsgivere. I 2007 inngikk DigForsk  en avtale med $RK Sami radio om 
registrering av radioprogrammer. Dette oppdraget vil bidra til å bygge opp DigForsks kompetanse på 
digitalisering av lydfiler. Prosjektet ved $RK Sami radio startet 22. oktober. Det ble rekruttert fire medarbeidere, 
tre direkte fra DigForsks sentral i Karasjok og en tidligere medarbeider ved sentralen. Gruppen på fire sitter i 
lokaler ved $RK Sami radio i Karasjok. Kontrakten med $RK gikk opprinnelig frem til 18. januar 2008, men er nå 
forlenget ut februar med mulighet for ytterligere forlengelse. Dette er et betalt oppdrag, og betalingen dekker i 
helhet utgiftene til lønn og administrasjon av prosjektet. 
 
Selskapet preges av endring i forhold til en mulig utvidelse og etablering av nye, faste arbeidsplasser i Finnmark 
og $ordland. I samarbeid med 8 kommuner i Finnmark og $ordland har det over flere år blitt arbeidet for å utvide 
selskapet og etablere faste arbeidsplasser. En omfattende lobbyvirksomhet fra kommunene over lang tid ga i 2007 
resultater.  I nasjonalbudsjettet for 2007 ble det oppfordret til å bruke DigForsk  når museer og forskningsmiljø 
trenger å få noe digitalisert, og DigForsk ble tildelt 2 mill. over statsbudsjettet for 2008. Bevilgningen må ses på 
som en engangsstøtte, og det kan ikke forventes videre bevilgninger. Det satses på at økende oppdrag fra museer 
og forskningsmiljø vil generere flere faste arbeidsplasser på sentralene og sikre mindre turnover og bedre kvalitet. 
I 2007 er det etablert én ny sentral, i Båtsfjord kommune i Finnmark. 
 
I 2007 har selskapet hatt sju sentraler i Finnmark, foruten hovedkontoret i Oslo. Pr. 31.12.07 er det ansatt tre 
personer i administrasjonen i henholdsvis 20 %, 30 % og 40 % stilling, to produksjonsledere i 100 % stilling, en 
daglig leder i 50 % stilling og en produksjonsassistent i 60 % stilling. Den siste stillingen er 50 % finansiert av 
$AV i form av lønnstilskudd. I tillegg er det leid inn to daglig ledere i til sammen 70 % stilling. I Finnmark er det 
50-60 arbeidssøkere som får arbeidstrening gjennom DigForsk . 
 

�KVTS  
 
Oppdrag og mål 
Selskapets formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Selskapets oppgaver er 
forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og rådgivning og 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 2007 
$KVTS  var  i 2006/2007 gjenstand for en virksomhetsevaluering. Evalueringen ble gjennomført av Rambøll 
Management på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet. $KVTS har i 2007 hatt fokus på å følge opp 
anbefalingene fra evalueringsrapporten, med særlig vekt på å utvikle senterets profilerings- og formidlingsarbeid. 
Kommunikasjonsrådgiver er ansatt for å styrke dette arbeidet. Formidlingsplan er iverksatt, temasider er lagt inn 
på senterets hjemmesider og synligheten i media har økt. 
 
Mange av senterets prosjekter ble avsluttet i 2007, bl. a. er de fleste av prosjektene i programmet knyttet til 
tsunamikatastrofen ferdigstilt.  Det er i siste halvår lagt vekt på å utvikle nye forskningsprogrammer på tvers av 
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fagseksjonene; m.a. et program for forskning rundt tidlig intervensjon under planlegging. Senteret prioriterer også 
behandlingsforskningsprosjekter – med særlig vekt på traumefokusert behandling. Et treårig prosjekt vedr. 
traumefokusert kognitiv behandling av barn ble startet opp høsten -07. Tilsvarende er under planlegging 
vedr.traumatiserte flyktninger. 

  
$KVTS har i samarbeid med Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging og Seksjon for kliniske 
rusmiddelproblemer ved Institutt for psykiatri videreført arbeidet med å etablere en mastergrad ved UiO. Søknad 
om opprettelse av mastergraden er under behandling ved UiO. 
  
$KVTS arrangerte høsten 2007 en nasjonal konferanse ”Fra tegn til tiltak. Vold og overgrep mot barn og unge”. 
Konferansen hadde drøyt 200 deltakere fra barne- og ungdomsfaglige institusjoner og etater over hele landet.  
  
$KVTS ble våren 2007 av styret i European Society for Traumatic Stress Studies tildelt arrangementet ”11th 
European Conference on Traumatic Stress 2009”.  Konferansen holdes annethvert år og regnes som den mest 
framtredende europeiske konferansen innen fagfeltet traumatisk stress.  
 
Samarbeidet med de regionale ressurssentrene om vold og traumatisk stress og selvmordforebygging (RVTS) er 
videreutviklet. Det er etablert felles utdanningsutvalg som har regelmessige møter. Tematisk orienterte 
nettverksgrupper er også startet opp. 
  
$KVTS har i 2007 videreutviklet internkontrollen og HMS-arbeidet. Det er utarbeidet en egen håndbok for 
kvalitetssikring av forskningsprosessen, samt et verktøy for elektronisk registrering og oppfølging av de rutiner og 
prosedyrer knyttet til personvern,  lagring av data og kvalitetssikring ,som skal gjennomføres for hvert 
forskningsprosjekt. Det er også utarbeidet en organisasjons- og personalhåndbok for senteret. 

 

 

Atferdssenteret  
 
Oppdrag og mål 
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 2007 
Implementering: Atferdssenteret videreutviklet, kvalitetssikret og implementerte i 2007 følgende metoder: 

Multisystemisk Terapi (MST) et behandlingstiltak for ungdom i alder 12 til 18 år med alvorlige atferdsproblemer. 
Det er 22 MST-team fordelt på alle regioner. Det er gjort en utredning om Utfordringer og barrierer i forbindelse 
med rekruttering av familier med ikke- vestlig, etnisk minoritetsbakgrunn til MST. Det er laget en prosjektskisse 
med forslag til strategier og tiltak.  

For denne ungdomsgruppen, som det er få gode behandlingstilbud for, har Atferdssenteret også startet utprøving 
av et nytt program, Functional Family Therapy. To behandlingsteam er under opplæring i denne metoden.  

Det er dessuten startet forsøk med en skolemodell (PALS) i ungdomsskolen. 
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Det gjøres forberedelser til å prøve ut Multidimentional Treatment Foster Care program for ungdom (MTFC). 

Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO) har team og terapeuter over hele landet. Tilbudet retter 
seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med alvorlige atferdsproblemer. 

”Tidlig innsats for barn i risiko - et kommunalt program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos 
barn” (TIBIR), er implementert i 58 kommuner. Programmet består i tillegg til PMTOs behandlingsmodell av fem 
korttidsintervensjoner; kartlegging, foreldrerådgivning, foreldregruppetilbud, sosial ferdighetstrening til det 
enkelte barn og konsultasjon til ansatte i barnehage og skole.  

Utvikling av gruppetilbud i PMTO for foreldre med minoritetsbakgrunn. 

90 skoler har implementert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS) Det er utdannet 
elleve PALS veiledere og flere nye er under opplæring.  

Forskning: Prosjekter som ble avsluttet med publikasjoner i 2007 omfatter MST, behandlingseffektstudien, 
evalueringen av PALS ved fire pilotskoler, og ”Lokalt samarbeid om barns sosiale læring og utvikling” (Lørenskog 
prosjektet). Blant forskningsprosjektene som videreføres er, PMTO behandlingseffekt- og implementeringsstudien, 
”Barns sosiale utvikling” (BO$DS), ”Tidlig innsats for barn i risiko” (TIBiR) og evalueringen av MST/CM 
prosjektet. I 2007 ble datainnsamlingen i forbindelse med PMTO implementeringsstudien avsluttet, og resultatene 
blir nå bearbeidet med tanke på publisering. Denne $IDA-finansierte studien er et samarbeidsprosjekt med Marion 
Forgatch, Gerald Patterson og deres kolleger ved Oregon Social Learning Center, og begge miljøer vil bidra i 
arbeidet med analyse og utskriving av resultatene.  

De første resultatene fra PMTO behandlingseffektstudien vil bli publisert i 2008, samtidig som arbeidet med 
analyse og utskriving av oppfølgingsdata blir påbegynt. På tilsvarende måte er prosjektfasten i MST med 
Contingency Management avsluttet, men arbeidet med utskriving vil først bli avsluttet i 2008.  

Blant nye forskningsprosjekter som startet i 2007 inngår et opplærings- og forskningsprosjekt knyttet til 
Contingency Management i rusbehandling av ungdom, en ny og mer omfattende evalueringsstudie av 
skoleprogrammet PALS samt et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til utprøving av PMTO i minoritetsfamilier 
og evaluering av de sentrale modulene i TIBiR-modellen. 

Atferdssenteret holdt også i 2007 $asjonal fagkonferanse: ”Utvikling av sosial kompetanse under ulike 
oppvekstvilkår”, med 665 påmeldte fra hele landet, samt Danmark, Sverige, Island og Russland. Konferansen ble 
åpnet av Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen 

PALS konferansen (den 4 i rekken) hadde 200 deltakere. Konferansens avslutningsforedrag ble holdt av 
kunnskapsminister Øystein Djupedal. 

 

 
Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær 
 
Arbeidsmiljø 
Virksomheten forholder seg til Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  
 
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 2007 tre møter. Aktiviteten i inneværende år har i stor grad vært knyttet til 
oppfølging og evaluering av etablerte rutiner med vernerunder, tiltaksplaner og aktive initiativ i forhold til 
synliggjorte forbedringspunkter. 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. 
 
Det har ikke vært rapporterte skader eller ulykker i selskapet. 
 
Likestilling 
Morselskapet har ansatt administrerende direktør i deltidsstilling og kjøper noe administrativ bistand på timebasis.  
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DigForsk har hatt 12 ansatte hvorav 6 er kvinner. Av styrets 6 medlemmer er 2 kvinner. Ved valg av nytt styre i 
2008 vil det bli sett til at kjønnsfordelingen i det nye styret tilfredsstiller aksjelovens krav. 
 

�KVTS har pr 31.12.2007 50 ansatte. Av disse er 40 kvinner. 4 av 5 seksjonsledere er kvinner. Av styrets 5 
medlemmer er 1 kvinne. Ved valg av nytt styre i 2008 vil det bli sett til at kjønnsfordelingen i det nye styret 
tilfredsstiller aksjelovens krav. 

 

Atferdssenteret har totalt 52,7 årsverk fordelt på 70 ansatte. Disse stillingene fordeler seg på 34 faste stillinger 
som tilsvarer 33,6 årsverk og 13 midlertidige stillinger som tilsvarer 10,9 årsverk og 23 timeansatte som tilsvarer 
8,2 årsverk Av selskapets 70 ansatte er 44 kvinner. 2 av 3 avdelingsledere er kvinner. Av styrets 7 medlemmer er 4 
kvinner. 
 
Selskapet har en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er ikke 
iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området. 
 
Sykefravær 
Morselskapet har ikke hatt sykefravær. 
 
DigForsk har hatt et sykefravær på ca 3 % mot 4% i 2006.  
 

�KVTS har hatt et sykefravær i 2007 på ca 2,8 %, mot 5,6 % i 2006. $edgangen beror i det vesentlige på at det i 
2007 ikke har vært langtidssykmeldinger 

Atferdssenteret har hatt et sykefravær på 3,6 % mot 3 % i 2006.  
 

Ytre Miljø 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
Atferdssenteret har kjøpt klimakvoter for 80 tonn co2. 
 
 

Årsoppgjøret 
Årsoppgjøret avlegges etter regnskapslovens bestemmelser og viser etter styrets oppfatning et rettvist bilde av 
selskapets drift. 
.   
Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet, kr 68 136 overføres annen egenkapital. For konsernet er 
årsresultatet pluss 5 870 348 kroner. 
 
DigForsk har et positivt årsresultat på kr 812 008, Atferdssenteret har et positivt årsresultat på kr 1 695 182 og 
$KVTS et positivt årsresultat på kr 3  295 022.  Sum egenkapital for konsernet er etter dette pluss kroner 4 910 845 
(minus kroner 1 959 503 i 2006) og for morselskapet pluss 3 587 918 krone (pluss kr 2 713 787 i 2006). 
 
Styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift 
 
Likviditeten i konsernet er god da de finansierende departementer bevilger midler forskudds kvartalsvis. 
 
 

Framtidig finansiell situasjon 
Atferdssenteret og $KVTS er i det vesentligste finansiert gjennom basisbevilgning fra flere departement gjennom 
oppdragsbrev. I tillegg gjennomfører sentrene konkrete tilleggsoppdrag fra departementene. Selv om 
basisbevilgningen gis årlig er det en intensjon om å se virksomheter ved sentrene i et 5. års perspektiv. Det 
arrangeres dialogmøter og statusmøter hvor både de langsiktige og kortsiktige planen blir diskutert. Sentrene har 
således en god dialog med departementene for eventuelt å fange opp endrede rammevilkår i tide. 
Sentrene har i tillegg et strategisk fokus på andre oppdragsgivere. 
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Digforsk har en delfinansiering gjennom $AV hvor en utvikler kvalifiseringsprogram for arbeidssøkende som i 
tillegg utfører registreringsoppdrag. Ulike vitenskapelige museer er oppdragsgivere og disse representerer en 
stabil oppdragsmengde. Det er således godt samsvar mellom aktivitetsnivå og rammevilkår. 
Det arbeides videre med etablering av faste arbeidsplasser, men dette forutsetter statsstøtte. 
 
 
 
 
 
Blindern 15. februar 2008 
 
 
 
    Bjørn Hol                             Lisbeth Dyrberg                          Asbjørn Rødseth 
  styrets leder       styremedlem        styremedlem 
 
 
 
                                                                                                               Erik Gulbrandsen 
                                                                                                                 adm. direktør 
   

        

 

 

 

 

 

 

 

 


