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UniRand AS 

ÅRSBERETNING 2009 
 

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 

(Atferdssenteret 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 ved 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 har særskilte strategiske interesser 

for UiO. UniRand kan være tjenesteyter for rettssubjekter i randsonen.  

 

Styret 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 tidligere organisert direkte under Nordisk Ministerråd. 

Selskapet ble stiftet på et stiftelsesmøte 26. oktober 2009. UniRand har aksjemajoriteten i selskapet 

med 51 % og HOD 49 %. Selskapet organiseres som et datterselskap, Nordisk Institutt for 

Odontologiske Materialer AS (NIOM AS) i konsernet fra 01. januar 2010. 
 

 

 

 

http://www.unirand.no/
mailto:erik.gulbrandsen@admin.uio.no
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Datterselskap 

Atferdssenteret 

Selskapet har foretningsadresse, Essendropsgt. 3, 0368 Oslo 

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  

Atferdssenteret mottar årlig tildelingsbrev fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på vegne av 

Barne- og likestillingsdepartementet, Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet og 

Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet. 

Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO) implementeres i samarbeid med det statlige 

barne- og familievernet, og psykisk helsevern for barn og unge.  

Ved utgangen av 2009 var det til sammen ca. 300 sertifiserte PMTO-terapeuter i Norge, fordelt på 

BUFetat, psykisk helsevern for barn og unge og kommunene.  Mellom 1500 og 2000 familier fikk 

behandling med PMTO-metoden i 2009. 

 

Implementeringen av forebyggingsprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) har fortsatt i 2009. 

Det er utdannet 420 rådgivere, 140 ferdighetstrener og 60 konsulenter i TIBIR, og 53 kommuner er 

involvert i TIBIR-programmet.  Fire moduler av programmet evalueres. Evalueringsprosjektet startet i 

2006 og går over 4 år. 

 

Skoleprogrammet PALS blir implementert i 152 skoler i 49 kommuner fra hele landet. Det omfatter 

35.000 elever i fem prosent av landets skoler. 41 ansatte i pedagogisk psykologisk tjeneste og Statped 

forestår opplæring og veiledning av skolene i samarbeid med Atferdssenteret. Det nasjonale ansvaret for 

PALS ligger hos Atferdssenteret. Gjennom forskningsprosjektet Positiv atferdsstøtte i skolen følges 

10.000 elever individuelt fra fjerde trinn i grunnskolen i perioden 2007– 2012. 63 skoler er med i 

prosjektet. 

 

I 2009 har Atferdssenteret i samarbeid med Bufetat og kommunale PMTO-terapeuter i Oslo avsluttet 

PMTO foreldrekurs for 120 småbarnsmødre med pakistansk og somalisk bakgrunn fra bydelene Grorud 

og Søndre Nordstrand. Familiene har barn under åtte år som viste tegn til begynnende eller alvorlige 

atferdsvansker. Evalueringen av ”PMTO-kurs for etniske minoriteter” er en pre-post randomisert 

kontrollert evalueringsstudie som ble påbegynt i 2007. Datainnsamlingen ble avsluttet i 2009. 

 

Det er 21 Mutisystemisk terapi (MST)-team og veiledere, 75 MST-terapeuter og fem MST-konsulenter 

fordelt over hele landet. I 2009 har 453 familier og unge startet opp med MST behandling. 

 

Funksjonell familieterapi (FFT) er et behandlingstilbud for ungdom i alderen 11-18, som viser alvorlige 

atferdsproblemer eller som står i fare for å utvikle dette. Ca 150 familier har fått tilbud om behandling i 

2009. Det er etablert til sammen fem (FFT)-team i region øst, region vest, region midt, og sør. Hvert team 

består av tre terapeuter.  

 

I Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) fosterhjemsbehandling av ungdom med alvorlige 

atferdsproblemer, foregår behandlingen parallelt i fosterhjem og i familien. Det er et alternativ til 



Side   

U N I R A N D  A S  

 

3 

institusjonsplassering med en varighet fra 9-12 måneder, der ungdommen flyttes gradvis hjem til familien 

i løpet av de første 9 månedene og bor hjemme de siste 3 månedene av behandlingen. Et MTFC team kan 

ta 6-8 familier og består av behandlingsleder, individualterapeut, familieterapeut, sosialferdighetstrenere 

for ungdommen og en fosterhjemskonsulent. I 2009 er det startet et forsøk med 2 behandlingsfosterhjem 

og 2 ungdommer som et prøveprosjekt. 

 

Den longitudinelle studien ”Barns sosiale utvikling” følger utvikling av sosial kompetanse og 

atferdsproblemer hos en stor gruppe barn i Norge fra seks måneders alder. Prosjektet belyser blant annet 

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. Antall deltakende barn er 1150. Prosjektet samarbeider med 

Høgskolen i Vestfold om et barnehageprosjekt, og Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo 

om prosjektet Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling. 

 

Ansatte ved senteret har hatt 122 undervisningsoppdrag, gitt 91 konferansebidrag, veiledet 16 hovedfags, 

mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater. I tillegg har de ansatte hatt 56 faglige oppdrag i 

forbindelse med komitéarbeid, sensorvirksomhet, oppdrag som opponent, fagfellevurderinger for 

internasjonale og nasjonale tidsskrifter og oppdrag som gjestredaktør for internasjonale tidsskrifter.  Det 

er publisert 15 artikler i tidsskrifter med fagfellevurderinger, og en faglig artikkel uten fagfellevudering. 

Til sammen er det publisert 13 bokkapitler og bøker. Det er gitt sju intervjuer til nasjonale medier. 

Planer videre 

Atferdssenteret vil arbeide for å få drift av metodene ut fra senteret.  PALS vil fra 2010 driftes i større 

grad fra Statlig spesialpedagogisk støttestystem. Flere store forskningsprosjekter er i gang, og det 

igangsettes nye. 

NKVTS  
Selskapet er lokalisert ved Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166, 0407 Oslo.  

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 

NKVTS mottar årlige tildelings- og oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og 

likestillingsdepartementene, Justis- og politidepartementet og Forsvarsdepartementet, og senterets 

virksomhet er i overveiende grad i samsvar med departementenes føringer.  

 

NKVTS har videreført og avsluttet flere forskningsprosjekter knyttet til departementenes handlingsplaner 

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2004-2007 og 2008-2011. Et prosjekt vedrørende 

Kartlegging av voldserfaring hos gravide, en studie av vold mot menn i nære relasjoner samt tre 

prosjekter om krisesentrene er avsluttet. Det er for øvrig lagt vekt på gjennomføring av effektstudier av 

Alternativ til Volds behandlingsmodell for menn med voldsproblematikk; en prospektiv studie er 

igangsatt.  

 

Flere prosjekter er i arbeid eller avsluttet under Plan mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn (2005-

2009), herunder to doktorgradsprosjekter- små barn utsatt for skade, og forekomst av vold og ulykker i 

ungdomsbefolkningen. Prosjektet traumefokusert kognitiv atferdsterapi hos barn er videreført. 
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Senteret har videreført prosjektene under Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) der senteret 

er tildelt tre av tiltakene. 

  

Senteret har lagt økt vekt på Flyktninghelse og traumatiserte flyktninger som prioritert forskningsområde. 

Et prosjekt vedr. behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger er videreført, og tre prosjekter 

vedrørende enslige mindreårige flyktninger pågår eller er i oppstartfasen. 

 

I samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og Senter for rus- og 

avhengighetsforskning er det satt i gang et mastergradsstudium ved UiO i Psykososialt arbeid - selvmord, 

rus og traumer. Studiet ble offisielt åpnet 7. september 2009, og er et treårig deltidsstudium for studenter 

med yrkesbakgrunn fra helse-, sosial- og pedagogiske fag. Første kull har 62 studenter.  

I henhold til strategisk plan har senteret prioritert universitets- og høgskolesektoren også når det gjelder 

annen undervisning. 

 

15. - 18. juni var NKVTS vertskap for konferansen 11th European Conference on Traumatic Stress. 

Konferansen samlet i overkant av 700 deltakere fra 33 land.  

Senteret har i oppdrag å drive et sekretariat for EU-programmet Daphne III (2007-2013).  Programmet 

er rettet inn mot arbeid med vold mot barn, ungdom og kvinner.  

 

Det er i 2009 implementert en ny organisasjonsmodell for senteret. Modellen har som formål å styrke 

gjennomføringen av senterets kjerneoppgaver, det langsiktige strategiske arbeidet og gi bedre utnyttelse 

av senterets tverrfaglige kompetanse.  

Nye it-løsninger for senteret er implementert med Sharepoint som plattform. Plattformen skal bidra til å 

bedre senterets interne kommunikasjon gjennom et intranett og den eksterne kommunikasjon gjennom 

brukervennlige løsninger for web-sidene. 

 

Planer videre 

Den nye organiseringen vil virke positivt for å utvikle større prosjekter på tvers av seksjoner og 

faggrenser og kan bidra til videreutvikling av teoretisk og metodisk kvalitet. NKVTS skal i enda større 

grad enn før framstå som en sentral enhet for formidling av fagkunnskap til praksisfeltet i Norge og til 

allmennheten. Senteret skal legge økt vekt på formidling til praksisfeltet gjennom artikler i norske 

tidsskrifter og gjennom senterets egen nettside. Strategisk plan (2008-2011) har som et mål at senterets 

internett skal være den viktigste nasjonale inngangsporten til informasjon om vold og traumatisk stress. 
Videre legges det vekt på at samarbeidet med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS-ene) videreutvikles også i fortsettelsen 

DigForsk  
Selskapets hovedkontor er lokalisert på Universitetet i Oslo, Problemveien 7, Blindern 0316 Oslo. 

Selskapet har 9 registreringssentraler i Finnmark og Nordland: Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Vardø, 

Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Beiarn og Bø.  

 

Oppdrag og mål 

DigForsk AS er et nasjonalt senter for digitalisering av vitenskapelige 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 

AS tilby et fleksibelt kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig 

tilbakeføring til arbeidslivet. 

 

 

 



Side   

U N I R A N D  A S  

 

5 

Hovedaktiviteter  

2009 har vært et år med mange endringer for DigForsk. Året vært preget av utvidelse av virksomheten 

med tre ny sentraler, DigForsk Beiarn, Bø og Tana. Videre ble sentralen i Masi nedlagt på grunn av 

dårlig rekrutteringsgrunnlag. I løpet av året er det blitt ansatt lokal ledelse ved alle sentralene. 

 

I Finnmark er det årlig 50-60 arbeidssøkere som får arbeidstrening gjennom DigForsk og i Nordland er 

det 12-14. 

  

I 2009 har DigForsk fortsatt med fire registreringsoppdrag fra 2008 og startet opp to nye. I Vardø, 

Berlevåg og Båtsfjord fortsatte selskapet på et flerårig oppdrag for Vitenskapsmuseet som startet alt 

under Unireg-tiden. I Karasjok og Kautokeino fortsatte selskapet med et oppdrag for Naturhistorisk 

museum, som startet i 2008 og ved sentralen i Masi fortsatte registreringsoppdrag for Tromsø museum 

inntil sentralen ble nedlagt i juni. Det fjerde oppdraget som selskapet videreførte var registreringen av 

Norsk Allkunnebok for Universitetet i Oslo. Av nye oppdrag startet sentralen i Lakselv med registrering 

for Frammuseet i april. Bergen museum har kommet inn med nytt oppdrag til Beiarn.  

 

Planer videre 

DigForsk har hatt kontakt med flere potensielle oppdragsgivere i 2009, men det har vært utfordringer i å 

få på plass registreringsoppdrag for 2010. De to store oppdragsgiverne, Vitenskapsmuseet og 

Naturhistorisk museum, trekker seg ut fra samarbeidet fra nyttår. Museene, spesielt universitetsmuseene, 

venter et stamt økonomisk år i 2010. Universitetsmuseene har i flere år fått statlige midler til 

digitalisering av sine samlinger gjennom prosjektet Revita (Revitalisering av samlingene). I 

statsbudsjettet for 2010 har ikke Revitaprosjektet blitt videreført. Det betyr at flere av selskapets 

oppdragsgivere ikke har midler til å bruke registreingsoppdrag.  I 2010 må derfor DigForsk regne med å 

ta noen ubetalte oppdrag. 

 

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 2009 to møter. 

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

synliggjorte forbedringspunkter.  

 

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

konsernet.  

Dokumentet skisserer overordnede personalpolitiske rammer som følges opp av alle datterselskapene. 

Utgangspunktet er at selskapet vil være en attraktiv arbeidsplass i hele livsfasen som har fokus på 

inkluderende arbeidsliv generelt og seniorpolitikk spesielt. 

 

For å forebygge sykefravær gjennom belastningsskader legges det vekt på ergonomisk tilpassede 

kontormøbler og – arbeidsutstyr. Det er gjennomført HMS-undersøkelse om det fysiske og psykososiale 

arbeidsmiljøet, og det er gjennomført vernerunde.  

 

Undersøkelsene avdekket ikke alvorlige feil eller mangler. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker.   
 

Likestilling  

UniRand har en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. 
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Morselskapet har ansatt administrerende direktør i deltidsstilling og kjøper noe administrativ bistand på 

timebasis.  

 

Atferdssenteret har hatt 36 ansatte hvorav 22 er kvinner og 12 er menn. Av styrets 7 medlemmer er 3 

kvinne og 4 er menn.  

 

NKVTS har hatt 48 ansatte hvorav 38 er kvinner og 10 menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinne og 3 er 

menn. 

 

DigForsk har hatt 14 ansatte hvorav 6 er kvinner og 8 er menn. Av styrets 7 medlemmer er 3 kvinner og 

4 er menn. 

 

Sykefravær 

 

Morselskapet har ikke hatt sykefravær i 2009. 

 

Atferdssenteret har hatt et sykefravær i 2009 på 3,1 %, mot 2,8 % i 2008.  

NKVTS har hatt et sykefravær i 2009 på 4,6 %, mot 4.4 % i 2008. 3,5 % av fraværet var legemeldt, 1,1 % 

var egenmeldt.  

 

DigForsk har hatt et sykefravær i 2009 på 6,7 % mot 7,2 % i 2008. Fraværet skyldes i hovedsak at en 

ansatt har vært langtidssykemeldt. 
 

Ytre Miljø 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over reisevirksomhet. 

 

Årsregnskapet   
Årsregnskapet er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser.  

 

Styret foreslår at årsresultatet i Morselskapet på pluss:  8 843 kroner (30 506 kroner i 2008)  

overføres annen egenkapital.  

 

For konsernet er årsresultatet pluss:                         4 690 039 kroner (4 716 257 kroner i 2008).  

 

Atferdssenteret har et positivt årsresultat på:           3 031 368  kroner (1 545 902 kroner i 2008),  

NKVTS et positivt årsresultat på:                             1 231 379 kroner (1 536 658 kroner i 2008) og  

DigForsk har et positivt årsresultat på:                      418 450 kroner (1 603 703 kroner i 2008).  

 

Sum egenkapital for Konsernet er etter dette pluss  14 317 393 kroner (9 627 102 kroner i 2008) og sum 

egen kapital for Morselskapet pluss  4 091 356 kroner (3 618 162 kroner i 2008).  
 

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

 

 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2009 for konsernet med datterselskaper er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, 

og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. 
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Finansielle situasjon 
 

Morselskapet 

Morselskapet har en solid egenkapital og har en aktivitet som samsvarer med driftsinntektene 

(driftstilskuddene fra datterselskapene). Ved oppretting av et nytt datterselskap fra 2010 vil 

driftsinntektene øke uten at det skal medføre tilsvarende økning av driftsutgiftene.  

 

Atferdssenteret  

Atferdssenteret er i det vesentligste finansiert gjennom basisbevilgning fra flere departement gjennom 

oppdragsbrev. De har årlig tre dialogmøter med disse hvor senterets drift og oppgaver blir diskutert. 

 

NKVTS 

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. Senteret har således en god dialog med departementene for eventuelt å fange opp endrede 

rammevilkår i tide. 

Senteret har i tillegg et strategisk fokus på andre oppdragsgivere. 

 

DigForsk 

DigForsk har en delfinansiering gjennom NAV hvor en utvikler kvalifiseringsprogram for arbeidssøkende 

som i tillegg utfører registreringsoppdrag. Ulike vitenskapelige museer er oppdragsgivere og disse skal 

representere en stabil oppdragsmengde. Lavere produksjon i 2009 har resultert i noe lavere inntekter fra 

museer dette året. Det er samsvar mellom aktivitetsnivå og rammevilkår.  

 

 

 

 
 

Blindern 19. februar 2010 

 

 

 

    Benedicte Rustad                             Lisbeth Dyrberg                          Asbjørn Rødseth 

       styrets leder              styremedlem    styremedlem 

 

 

 

                                                                                                               Erik Gulbrandsen 

                                                                                                                 adm. direktør 

   

        

 

 

 


