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UniRand AS 

KONSERNSTYRETS BERETNING 2008 
 

Selskapets virksomhet 

 
UniRand AS ble etablert 4. November 2002 og 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, Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 

(Adferdssenteret AS) som ble stiftet 8. april 2003, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS 

(NKVTS 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 har inngått egen samarbeidsavtale med UiO hvor det går fram at UniRand 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 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.  

 

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo vedtok på styremøte 25. November 2008 å opprette Nordisk Institutt 

for Odontologiske materialer (NIOM) som datterselskap under UniRand etter en henvendelse fra Helse- og 

omsorgsdirektoratet (HOD). Instituttet er organisert direkte under Nordisk ministerråd. UniRand skal ha 

aksjemajoriteten i selskapet og de nordiske landene de resterende aksjene. Det er nå et nært samarbeid mellom 

HOD, Nordisk ministerråd og UniRand med henblikk på å etablere selskapet våren 2009. 

 

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, 
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undervisning og formidling. Videre skal DigForsk tilby et fleksibelt kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, 

med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet. 

 

Hovedaktiviteter i 2008 

DigForsk har gjennomført flere registreringsoppdrag i 2008. Prosjektet ved NRK Sami radio, som begynte i 2007, 

ble avsluttet i mars. Vitenskapsmuseet ved NTNU, Naturhistorisk museum på Tøyen og Tromsø museum har 

benyttet DigForsks registreringssentraler gjennom hele 2008. 

 

I 2008 har det vært møter med flere potensielle oppdragsgivere, men det er vanskelig å ta flere oppdrag, da ingen 

av sentralene har ledig kapasitet. 

 

Arbeidet med å etablere NAV-kontor i alle kommuner, har krevd lang tid og store ressurser for NAV. De har derfor 

ikke klart å rekruttere nok deltagere til registreringssentralene i 2008. Registreringskapasiteten har blitt redusert 

betraktelig som et resultat av dårlig rekruttering. 

 

I nasjonalbudsjettet for 2007 ble DigForsk tildelt 2 mill. over statsbudsjettet for 2008. Dette har gjort det mulig å 

engasjere flere medarbeidere. 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 2008 er det etablert én ny sentral, i Beiarn kommune i 

Nordland. Etablering av sentraler i Tana, Tysfjord og Bø har blitt utsatt til 2009, siden det har vært vanskelig og 

rekrutterer medarbeidere i 2008. 

 

I 2008 har selskapet hatt sju sentraler i Finnmark, foruten hovedkontoret i Oslo. I Finnmark har det vært 50-60 

arbeidssøkere som får arbeidstrening gjennom DigForsk i 2008. 

NKVTS  

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 2008 

NKVTS har brukerperspektivet som et av sine sentrale perspektiver. I henhold til dette ble styret i 2008 utvidet med 

to representanter fra brukergruppene – kunnskapsbrukere og sluttbrukere - med personlige vararepresentanter.  

 

Et prosjekt for gjennomgang av senterets organisering ble satt i gang i slutten av august. Målsettingen er å få en 

organisasjon som gir optimal støtte for senterets kjerneoppgaver, som styrker det langsiktige strategiske arbeidet 

og som bidrar til bedre utnyttelse av senterets tverrfaglige kompetanse. Den nye organisasjonsmodellen skal 

implementeres i løpet av første halvår 2009.  

 

I samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og Seksjon for klinisk 

rusmiddelforskning er arbeidet med å etablere et mastergradsstudium ved UiO i Psykososialt arbeid - selvmord, 

rus og traumer, videreført. Mastergradsstudiet er godkjent av universitetet, og skal starte opp høsten 2009. 

  

Oppdragsdepartementene ga i 2008 senteret oppgaver knyttet til 8 av tiltakene under regjeringens Handlingsplan 

mot vold i nære relasjoner 2008-2011 (Vendepunkt). Regjeringen har også lagt fram en fireårig handlingsplan mot 

kjønnslemlestelse, og NKVTS skal gjennomføre tre av tiltakene i planen. Dette arbeidet skal gjennomføres i 

samarbeid med RVTSene, Helsedirektoratet, Barne- og likestillingsdepartementet og andre relevante fagmiljøer. 

 

Det er i løpet av året lagt vekt på å utvikle nye forskningsprogrammer på tvers av fagseksjonene. Senteret 

arrangerte våren 2008 en ”State of the art”  -workshop om forskning på tidlig intervensjon. Senteret prioriterer 

også behandlingsforskningsprosjekter – med særlig vekt på traumefokusert behandling. Et treårig prosjekt vedr. 

traumefokusert kognitiv atferdsterapi av barn og unge ble startet opp høsten 2007 finansiert av Helsedirektoratet. 
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Dette prosjektet har fått ytterligere tre års bevilgning fra Forskningsrådet og fra Helse og rehabilitering. Senteret 

har også i gang flere prosjekter innen epidemiologi i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helseundersøkelsen i 

Nord-Trøndelag (HUNT).  

2008 var det første året i ny strategisk planperiode (2008-2011). Den nye strategiske planen følger opp og spisser 

prioriteringene fra forrige planperiode.  Styret ønsker at forskningen prioriteres i strategiperioden, og at det legges 

stor vekt på å videreutvikle teoretisk og metodisk kvalitet.  Styret ser det også som viktig at den forskningen som 

utføres er internasjonalt orientert og at man setter seg som mål at alle forskningsprosjekter skal publisere 
resultater gjennom minst en artikkel i vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering. 

Samtidig ser styret det som viktig at NKVTS framstår som en sentral enhet for formidling av fagkunnskap. 

Massemediene har vist stor interesse for senterets arbeid i 2008, og senteret har vært godt synlig både for 

allmennheten, myndigheter og fagmiljøer gjennom intervjuer, deltakelse i debatt- og aktualitetsprogrammer i radio 

og TV, kronikker og debattinnlegg i aviser samt pressekonferanser. Strategisk plan har som et mål at senterets 

internett skal være den viktigste nasjonale inngangsporten til informasjon om vold og traumatisk stress, og det er 
lagt stor vekt på at nettsidene skal utvikles videre. 

 For at nasjonal kunnskapsspredning skal være god og effektiv, er det imidlertid nødvendig at fagmiljøene 

samarbeider godt, og det er svært gledelig at samarbeidet med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging (RVTS-ene) er videreutviklet også i 2008. Alle de fem regionale sentrene er nå 

etablert, og det arbeides kontinuerlig med å finne fram til gode modeller for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

dem og NKVTS. Det skal i 2009 bl.a. utarbeides en felles strategi for samarbeid om kompetanseutvikling der 

NAKMI, RVTSene og NKVTS inngår. 

 

Atferdssenteret  
Oppdrag og mål 

Selskapet skal gjennom sin virksomhet bidra til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer og deres familier 

får bistand som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv i forhold til dagens 

kunnskapsnivå. 

 

Senteret har et nasjonalt nettverksansvar for forskere og miljøer som arbeider med forskning og 

kompetanseutvikling i arbeidet med atferdsvansker hos barn og unge. 

 

Hovedaktiviteter i 2008 

Atferdssenteret får hvert år et tildelingsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet på Helsedirektoratet/Helse og 

omsorgsdepartementet, Utdanningsdirektoratet/Kunnskaps-departementet og Barne- og likestillingsdepartementet. 

 

I samsvar med tildelingsbrevet er: 

Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO) implementert i samarbeid med det statlige barne- og 

familievernet og psykisk helsevern for barn og unge.  

Ved utgangen av 2008 er det til sammen ca. 250 sertifiserte PMTO-terapeuter i Norge, fordelt på BUFetat, psykisk 

helsevern for barn og unge og kommunene.  

De første resultatene fra PMTO behandlingseffektstudien ble publisert i 2008, samtidig som arbeidet med analyse 

og utskriving av oppfølgingsdata ble påbegynt.  

 

Videreføringen av forebyggingsprogrammet ”Tidlig innsats for barn i risiko – TIBIR” har fortsatt i 2008. 

Hovedfokus har vært på oppfølging av de første 26 kommunene og bydelene. Til sammen har nesten 500 

fagpersoner gjennomført opplæringen.  

Det gjennomføres en randomisert studie av hver intervensjonsmodul, (1) Rådgivning til foreldre, (2) Sosial 

ferdighetstrening, (3) Konsultasjon til pedagogisk personale, (4) PMTO-foreldregruppe og (5) PMTO behandling. 

Det gjøres en datainnsamling pre, post og et halvt år etter avslutning av intervensjon, med unntak av (5)PMTO 

som har blitt evaluert i en egen studie. I løpet av våren 2007 begynte rekrutteringen av familier til evalueringen av 

rådgivning og sosial ferdighetstrening, og pr. desember 2008 var alle familier rekruttert og omtrent 90 % av 

familiene hadde gjennomført post-datainnsamling.  
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Videreføring og implementering av skolemodellen Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen 

(PALS).  Nå deltar 102 grunnskoler i 48 kommuner i PALS og får opplæring, veiledning og oppfølging fra PALS-

veileder ansatt i PP-tjenesten eller Statped. 

Evalueringsstudien ”Positiv atferdsstøtte i skolen”, En longitudinell studie av PALS-modellen ble igangsatt våren 

2007 for å studere modellens korttids-, langtids- og differensielle effekter, samt å studere hvilken betydning 

implementering og kvalitetssikring har for utbytte og praksis i skolen. Evalueringsutvalget består av 28 skoler som 

implementerer PALS, 18 sammenligningsskoler og 17 skoler som implementerer en enklere PALS versjon, kalt 

”PALS Komprimert”. 

 

I 2008 har Atferdssenteret i samarbeid med Bufetat og kommunale PMTO terapeuter gjennomført PMTO 

gruppeintervensjon rettet mot 96 småbarnsfamilier med innvandrerfamilier med pakistansk og somalisk 

minoritetsbakgrunn fra Grorud og Søndre Nordstrand. Familiene har barn under åtte år som viste tegn til 

begynnende eller alvorlige atferdsvansker. 

Evaluering av ”PMTO-Foreldregrupper for etniske minoriteter” er en pre-post randomisert kontrollert 

evalueringsstudie som ble påbegynt i 2007.  

 

Som ledd i implementeringen av MST i Norge ble det i 2008 etablert en egen seksjon i Bufdir: Seksjon for 

evidensbaserte atferdsmetoder, som skal ivareta driften av MST-teamene i samarbeid med Atferdssenteret.  

Arbeidet med å styrke rusintervensjonene innenfor MST er intensivert, og det er avholdt et to dagers kurs 

(”booster”) med kursholdere fra MST Services for alle MST teamene med rusintervensjoner som tema. 

Datainnsamling fra forskningssstudien MST med Contingency Management i Norge er avsluttet og arbeidet med 

utskriving var avsluttet i 2008. 

 

Det er igangsatt et opplærings- og forskningsprosjekt knyttet til Contingency Management i rusbehandling av 

ungdom utenfor MST.  

 

Atferdssenteret har i 2008 tilrettelagt for videre opplæring og kvalitetssikring av Funksjonell Familie Terapi (FFT) 

teamene i Skien og Stavanger. Det er også gjort et omfattende forarbeid for oppstart av et Multidimensional 

Treatment Foster Care (MTFC)-team. Det er foretatt stedsevalueringer av flere mulige steder (”siter”) for 

oppstart av en pilot. Oppstart av det første MTFC-teamet er besluttet lagt til Akershus. 

 

Prosjektet Gjengproblematikk og alvorlige voldsutøvere (kronikere), arbeider med utvikling av et måleinstrument 

som viser ulike typer aggresjon hos voldsutøvere. Instrumentet er konstruert til bruk i behandling og utredning av 

ungdom med alvorlige atferdsproblemer og er utprøvd i en engelsk versjon. Utprøving av en norsk versjon er nå i 

gang, samtidig som utvikling av et kartleggingsinstrument for medlemskap i ulike typer antisosiale gjenger er 

under utprøving i det samme prosjektet.  

 

"Barns sosiale utvikling" – er en longitudinell studie som følger utvikling av sosial kompetanse og 

atferdsproblemer i en stor gruppe barn i Norge fra 6 måneders alder. Prosjektet vil bl.a. belyse fedres betydning 

for barns utvikling, utvikling av atferdsproblemer hos jenter og gutter, samt tidlige forløpere til utvikling av sosial 

kompetanse og atferdsproblemer. Prosjektet startet i 2006, og datainnsamlingen vil pågå til medio 2012. 

Rekruttering og datainnsamling for prosjektet har pågått hele 2008 i fem kommuner - Drammen, Porsgrunn, Skien, 

Bamble og Tinn. Familiene er rekruttert gjennom helsestasjonene, og rekrutteringen ble avsluttet 31.12.2008. Det 

endelige antallet deltakende barn blir ca. 1150 Professor Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk, 

Universitetet i Oslo, startet i 2007 opp et søsterprosjekt, Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling, som skal 

følge 200 internasjonalt adopterte barn og deres familier fra kort tid etter ankomst og frem til barna er 4 år.  

Adopsjonsprosjektet vil i all hovedsak bruke de samme metodene og måleinstrumentene som Barns sosiale 

utvikling. Et nært samarbeid er etablert mellom prosjektene. 

 

"Barnehagen og barns sosiale utvikling", undersøker barnehagens betydning for utvikling av sosial kompetanse og 

atferdsproblemer innenfor rammene av prosjektet ”Barns sosiale utvikling”. Dette gir muligheter for å fremskaffe 

unik og etterspurt kunnskap om betydningen av barnehagen for barns sosiale utvikling. En pilotstudie ble 

gjennomført i 2007-2008 for å utarbeide metoder for datainnsamling i barnehagen. 
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Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær 

 
Arbeidsmiljø 
Virksomheten drives etter 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 2008 fire møter. 
 

Samtlige selskaper har bekreftet god oppfølging av etablerte rutiner og aktive initiativ i forhold til synliggjorte 

forbedringspunkter. Både Atferdssenteret og NKVTS har blant annet involvert UiOs fysioterapeut. DigForsk har 

tatt initiativ i forhold til bedre brannvern og Atferdssenteret har hatt mye fokus mot flytting til nye lokaler. For 

NKVTS har også pågående omorganiseringsprosess fått en del oppmerksomhet. HMS-håndbok og 

internkontrollrutiner fungerer etter intensjonen. 

  

AMU tok i 2008 initiativ til at UniRand-konsernet etablerte et personalpolitisk rammedokument for konsernet. 

Personalpolitikken ble vedtatt av UniRands styre 6. juni 2008. 

Dokumentet skisserer overordnede personalpolitiske rammer. Utgangspunktet er at selskapet vil være en attraktiv 

arbeidsplass. 

 

Intensjoner knyttet både til inkluderende arbeidsliv generelt og seniorpolitikk spesielt omfattes av 

personalpolitikken. 

Det er forutsatt at endelig beslutning om lokale personalpolitiske føringer må tas av de respektive selskaper selv, 

og tilpasses lokale behov, særegne forhold, variasjon i utfordringer, rammevilkår og lignende. 

 

 

Likestilling 

Morselskapet har ansatt administrerende direktør i deltidsstilling og kjøper noe administrativ bistand på timebasis.  

 

DigForsk har hatt gjennomsnittlig 9 ansatte hvorav 6 er kvinner og 3 er menn. Av styrets 7 medlemmer er 3 

kvinner og 4 er menn. 

 

NKVTS har hatt gjennomsnittlig 49 ansatte hvorav 38 er kvinner og 11 menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinne 

og 3 er menn.  

 

Atferdssenteret har hatt gjennomsnittlig 51 ansatte hvorav 31 er kvinner og 20 er menn. Av styrets 7 medlemmer er 

2 kvinne og 5 er menn. Kjønnssammensetningen har endret seg i perioden grunnet valg av ny ansatterepresentant. 

 

UniRand AS har en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er ikke 

iverksatt eller planlagt spesielle tiltak. 

 

Sykefravær 

Morselskapet har ikke hatt sykefravær i 2008. 

 

DigForsk har hatt et sykefravær i 2008 på 7.2%, mot 3% i 2007.  

 

NKVTS har hatt et sykefravær i 2008 på 4,4 %, mot 2,8 % i 2007 

 

Atferdssenteret har hatt et sykefravær i 2008 på 2.8 %, mot 3,6 % i 2007.  

 

Ytre Miljø 

 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over reisevirksomhet. 

Atferdssenteret har kjøpt klimakvoter for 90 tonn co2. 
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Årsoppgjøret 

 
Årsoppgjøret avlegges etter regnskapslovens bestemmelser og styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet i 

samsvar med forutsetningen om fortsatt drift.  Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet på pluss 30 244 kroner 

(kr 68 136 i 2007) overføres annen egenkapital. For konsernet er årsresultatet på pluss 4 716 257 kroner  

(kr 5 870 348 i 2007). 

 

DigForsk har et positivt årsresultat på 1 603 454 kroner (kr 812 008 i 2007), Atferdssenteret har et positivt 

årsresultat på 1 545 902 kroner(kr 1 695 182 i 2007) og NKVTS et positivt årsresultat på 1 536 658 kroner  

(kr 3 295 022 i 2007).  

Sum egenkapital for konsernet er etter dette pluss 9 627 102 kroner (kr 4 910 845 i 2007) og for morselskapet pluss 

3 618 162 kroner (kr 3 587 918 for 2007). 

 

Likviditeten i konsernet er god da de finansierende departementer og NAV bevilger midler forskudds kvartalsvis. 

 

 

Finansiell situasjon 

 
Atferdssenteret og NKVTS 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. 

 

Digforsk har en delfinansiering gjennom NAV hvor en utvikler kvalifiseringsprogram for arbeidssøkende som i 

tillegg utfører registreringsoppdrag. Ulike vitenskapelige museer og andre kulturinstitusjoner 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 en permanent statsstøtte. 

 

 

 

Blindern 20. februar 2009 

 

 

 

    Bjørn Hol                             Lisbeth Dyrberg                          Asbjørn Rødseth 

  styrets leder    styremedlem     styremedlem 

 

 

 

                                                                                                               Erik Gulbrandsen 

                                                                                                                 adm. direktør 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 


