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Selskapets virksomhet

UniRand AS ble etablert 4. November 2002 og er er 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 senterfor studier av problema~ferd og innovativ prak~i~ AS
(Atferdssenteret as) som ble stiftet 8. april 2003, Nasjonalt kunnskapssen ter om vold og traumatisk stress AS
(NKVTS as) som ble stiftet 17. november 2003 og DigForsk AS som ble st(fler 6. desember 2005. Nordisk Institutt
for Odontologiske Materialer AS (NIOM as) ble stiftet 26. oktober 2009. UniRand AS har aksjemajoriteten i
selskapet med 51 % og Helse- og Omsorgsdepartementet 49 %.

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.

I samarbeidsavtalen med Universitetet i Oslo går det fram at Selskapets hovedoppgaver er å fungere som
koordinatorfor randsonevirksomheter og UiO. Selskapet kan også utarbeide forslag til samarbeidsavtaler mellom
UiO og randsonevirksomhetene, og for Øvrig tilrertelegge for dr(ften av randsonevirkçomheten UniRand er et
tjenesteytende selskap som mot vederlag skal bistå nye og eksisterende rettssubjekter i randsonen med åfå på plass
administrative stØttefunksjoner.

Selskapet skal etter henvisning fra UiO behandle henvendelserfra offentlige og private instanser, herunder
henvendelserfra ansatte ved UiO om uçføring 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.

Styret og Generalforsamlingen har vedtatt en endring/harmonisering av vedtektene i UniRands datterselskaper og
samtidig vedtatt en endring av styreperioden til 3 år.

I samsvar med Retningslinjerfor ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Regjeringen
Stoltenberg 1131.3.2011) har Styret vedtatt «Hovedprinsipperforfastsertelse av lederlønninger i UniRand med
datterselskaper.

I oktober arrangerte Styre et styreseminarfor styreleder og daglig leder i datterselskapene hvor en gjennomgikk
aksjeloven, årsregnskap og Økononusk ansvar, revisors ansvar, riksrevisjonen arbeid og kontroll, eierstyring og
forholdet tilforskningsinstitusjoner i randsonen.
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Det har vært gjennomført de årlige strategi- og dialogniøter med universitetsledelsen og rektoratetpå Universitetet
i Oslo.

NØkkeltallfor UniRand AS 2012 (201] i parentes)

I UniRand NKVTS Atferds. NIOM DigForsk Konsern

Omsetning i MNOK 0.8 (0.7) ~ (47,6)~ 48.4(49.9)122.1(24.5)1 6.7(6,1) 129.9(125.3)

Antall FoU ansatte 31.12

Antall FoU prosjekter

Antall FoU rapporter

Artikler i bøker og tidsskrift
u/fagfellevurdering

1(1) 62 (55)

52 (47)

39 (42)

8(11)

51 (43)

10 (10)

53 (41)

24 (32)

52 (51)

46 (48)

28 (19)

3(1)

7(22)

21 (21)

18 (18)

44 (34)

6(5)

4(1)

5(5)

7 (0)

9 (9) 145(137)

116 (113)

111 (95)

1~ (17)

Antall ansatte 31.12

Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering

35 (37)

71 (91)

36 (39) 15 (16)

Presentasjon på internasjonale konferanser

Presentasjon på nasjonale konferanser

102(101)

21 (33)

93 (90)

102(136)

Doktorgradsstipendiater 14 (12) 3 (5) 4 (4) 21 (21)

Avlagte doktorgrader (ved Universitet) 4 (1) 0 (2) 1 (1) 5(4)

Datterselskaper

Norsk senterfor studier av problematj’erd og innovativ praksis AS
(Atferdssenteret as)
Selskapet er lokaliserr i Essendrops gate 3, 0368 Oslo, mens prosjektet Barns sosiale utvikling har midlertidige
kontorerfor intervjuere tilknyttet forskningsprosjektet i Drammen, Skien og Porsgrunn.

Oppdrag
Selskapets oppgaver er studier av hvordan problematferd oppstår og slike problemers omfang, utvikling av
metoderforforebygging av problemafferd, og vitenskapelig evaluering av slike metoder. Selskapet skal gjennom
sin virksomhet bidra til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer og deres familierfår bistand som er
forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv i forhold til dagens kunnskapsnivå. Senteret har
et nasjonalt nettverksansvarforforskning og kompetanseutvikling i arbeidet med atferdsvansker hos barn og unge.

Atferdssenteret mottar årlig tildelingsbrev fra Barne-, ungdoms- ogfamiliedirektoratet på vegne av Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet og
Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet.

Atferdssenterets virksomhet er unik i den forstand at det drives forskning i kombinasjon med implementering, og
dette fordeler seg på enforskningsavdeling, en utviklingsavdeling for ungdom og énfor barn.
Utviklingsavdelingenefor barn og ungdom har hovedansvaret for det faglige innholdet, for opplæring og
kvalitetssikring av metoder og program, mens forskningsavdelingen tar hånd om senteretsforskningsprosjekter.
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Forskning
iforskningsavdelingen har det vært særlig fokus på prosjektene «Tidlig innsats for barn i risiko» (TIB1R), «Positiv
atferdsstØtte i skolen» (PI4LS) og «Barns sosiale utvikling» (BONDS). Forskningen knyttet til prosjektet «Tidlig
innsats for barn i risiko» (TiBiR) har nå evaluert tre av modulene. Den siste, konsultasjon til ansatte i barnehage
og skole, gjennomføres nå. Evalueringen av «Funksjonell Familieterapi» (FFT) i en randomisert studie
gjennomføres i samarbeid med utviklingsavdelingen for ungdom.

Det er avsluttet en omfattende datainnsamling i prosjektet Positiv atferdsstøtte i skolen en longitudinell
evaluerings- og utviklingsstudie». Studier av den individuelle utviklingen hos en stor gruppe elever overflere
skoleår, og studier der en følger utviklingen i et større utvalg skoler over lengre tid, har ikke tidligere blitt gjort i
Norge. Dette er også den første omfattende norske evalueringen av et skolebasert programforforebygging av
alvorlige atferdsproblemer.

Forskningsprosjektet «Marginaliseringsprosesser og barnevern» fortsetter, samt delprosjektet «økningen i
tilmeldte saker til barnevernet» som analyserer utvikling i antall og sammensetning av barnevernsklienterfra tidlig
på 1990-tallet til 2008—2009.

Utviklingsavdeling barn
implementeringsvirksomhet av behandlingsmetoden Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO),
forebyggingsprogrammet Tidlig innsatsfor Barn i Risiko (TIBIR) og den skoleomfattende tiltaksmodellen Positiv
Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling (PALS) harfortsatt. PMTO implementeres i det statlige barne- og
familievernet og i psykisk helsevern for barn og unge. TIBIR og PALS implementeres i kommunene.

Ved utgangen av 2012 var det til sammen ca. 290 aktive sertifiserte PMTO-terapeuter i Norge. Tilbud om PMTO
behandling er nå tilgjengelig i S5fagkontor i den regionale barneverntjenesten (Bufetat), i 40 poliklinikker innen
psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og i 81 kommuner som en del av TIBIR-implementeringen.

iforebyggingsprogrammet «Tidlig innsatsfor barn i risiko» (T1BiR) har nå til sammen 1318 fagpersoner
gjennomført ulike opplæringer, og nye kommuner har kommet til i 2012. Utviklingen av det web-baserte systemet
for informasjon og kvalitetssikring av PMTO og TIBIR (pmto.no) er viderefØrt, og deler av systemet er tatt i bruk
våren 2012.

209 grunnskoler i 73 kommuner implementerer skoleprogrammet PALS gjennom opplæring veiledning og
oppfølging fra 72 PALS-veiledere ansatt i kommunal/interkommunal PP-tjeneste, spesialpedagogisk ressurssenter
eller Statped. I tillegg er 17 skoler i 4 kommunerfortsatt aktive med den såkalte «PALS-komprimert»-modellen.
Det er i 2012 sertifisert seks PALS-veiledere etter gitte kriterier og kvalitetssikringsdimensjoner.

Utviklingsavdeling ungdom
Hovedfokus for virksomheten til Utviklingsavdeling ungdom har vært å ivareta kvalitetssikring av 24 MST-team
(Multisystemisk terapi) i Norge, følge opp kvalitetssikring av og koinpetanseutvikling ifem FFT-team (Funksjonell
fanulieterapi) og videreføre implementeringen og kvalitetssikringen av ett MTFC-team (Multidimentional
Treatment Foster Care) i samarbeid med Bufetat. Arferdssenteret erfaglig ansvarlig for metodene og for
kvalitetssikring av gjennomføring av metodene, mens teamene dr~ftes av Bufetat. i samarbeid med
forskningsavdelingen og Bufetat er det igangsatt en intervensjonsstudie av FFT. Det har vært et intensivt arbeid
med å utvikle en database for rapportering knyttet til MST, FFT og MTFC. Utviklingsavdeling ungdom driver
kontinuerlig utvikling av norsk materiell knyttet til opplæring, konsultasjon og kvalitetssikring innenfor metodene
MST, FFTog MTFC.

Det er 24 MST-team med til sammen ca. 100 ansatte, fordelt på samtlige regioner i Norge. i 2012 startet ca. 550
familier med behandlingstiltaket.

I 2012 har I I4familierfått behandling gjennom Funksjonellfamilieterapi (FFT). Det er FFT-team i Region øst,
Region vest, Region midt og Region sør (fem i alt).

Det har vært arbeidet systematisk for å legge til rette lovmessig slik at Behandlingsfosterhjem, Multidimentional
Treatment Foster Care (MTFC), kan iniplementeres i større skala. i løpet av 2012 har Ilfamilierfått behandling i
MTFC. i MTFC bor ungdommen en kort periode i et behandlingsfosterhjem, for så å gradvis flytte hjem igjen.
Samarbeid med Bufetat, Bufdir og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er videreført.
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Arferdssenteret har ansvarfor teoretisk og metodisk opplæring og kvalitetssikring av alle som er involvert i MST
FFT- og MTFC-arbeidet. Kvalitetssikring innebærer også konsultasjon til Bufetats ledelse om organisatoriske
forhold som er viktige for MST.

Konferanser
I november ble også Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse avholdt, medforedrag av ansatte ogfagpersonerfra
andre instanser. Den første europeiske MST-konferansen ble avholdt i mai 2012.

Stipendiater og postdoc
Det er ikke avlagt doktorgraderfra Atferdssenterets i 2012. Atferdssenteret har tre ph.d. -stipendiater, én knyttet til
TIB1R og konsultasjonsstudien og to til BONDs-prosjektene, som ôg har to post.doc-stillinger knyttet til seg.

Planer
implementering og utviklingsarbeid på de metoder som allerede blir implementert og utviklet, vilfortsette som i
2012, og alle pågående forskningsprosjekter vilfortsette. Atferdssenterets styre vedtok tidlig i 2012 Strategisk plan
2012—2016 som trekker opp formål, visjon og målsettinger.

For at det skal være mening i utsagn knyttet til kvalitet i tjenestene; at tiltak skal være virkningsfulle, at de skal
være tilgjengelige og rettferdig fordelt, forutsettes det at tilbudet kan være tilgjengelig i kommunenes eget
tjenestesystem så vel som i spesialisttjenesten. . En av Atferdssenterets utfordringerframover, vil være å tilpasse og
få støtte for en implementeringsstrategi som ivaretar målsettingen om kvalitet i tjenestene. Da vil spredningen
kunne fortsette, det forebyggende perspektivet opprettholdes og kvaliteten i tilbudene kunne utvikles gjennom
praksisnærforskning.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og fraumatisk stress AS (NKVTS as)
Selskapet er lokalisert ved Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166, 0450 Oslo.

Oppdrag
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 tvert-faglig 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 harforankring i praksisfeltet.
NKVTS mottar årlige oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet samt ForsvarsdepartementeL Senterets virksomhet
er i samsvar med departementenesføringer når det gjelder prioriterte temaer og prosjekter.

Forskning
Det ble i 2011 igangsattflereforskningsprosjekter knyttet til terrorangrepene 22 juli: en undersøkelse rettet mot
overlevende og berørte fra Utøya, - en undersøkelse rettet mot overlevende og berørte i Regjeringskvartalet samt
en befolkningsundersøkelse. i 2012 er disse prosjektene videreført; datainnsamltnger (TI og (2) er gjennomført og
prosjektene er i analyse- og publiseringsfasen når det gjelder disse dataene. Det er gitt midler til videreføring av
prosjektene i 2013, og det søkes NFR om finansiering. Et skoleprosjekt oni traumer og læring hos traumatiserte
elever etter Utøya er igangsatt i 2012.
Det harfor øvrig vært lagt vekt på gjennomføring av andre pågående prosjekter, m.a. prosjekter knyttet til
departementenes handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Flere større prosjekter er i gang, herunder en
omfangsundersøkelse av vold i nære relasjoner. Prosjekt om behandling og rehabilitering av traumatiserte
flyktninger er i analyse- og publiseringsfasen.
Flere prosjekter vedr. seksuelle og fysiske overgrep mot barn er videreført, herunder epideiniologiske studier på
traumatiske hendelser hos unge, og studier på små barn utsattforfysisk mishandling og skade.
Behandlingsprosjektet «Traumefokusert kognitiv aq’erdsterapi hos barn (TF-CBT)» skal avsluttes i 2013. Det er
gitt finansiering av prosjektet «Implementering av TF-CBTi klinikk» (2012—2017).
NKVTS har også fått midler til videreføring av arbeidet som nasjonalt kompetanseenhet om kjØnnslemlestelse.

Flere prosjekter er i startfasen; det ble sent i 2012 gitt midler til prosjekter knyttet til tiltak 19 i Handlingsplan mot
vold i nære relasjoner «Kunnskap om ulike grupper barn og unge som utsettesfor vold og overgrep».
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Undervisning
Første kull i det treårige mastergradsstudiet ved UiO i Psykososialt arbeid - selvmord, rus og traumer har levert
mastergradsoppgave og avlagt avsluttende eksamen i 2012. Det var nytt opptak til studiet høsten 2011, og opptak
til kull tre skal være våren 2013. Mange av senteretsforskere underviser og gir veiledning til masterstudentene.

Internasjonal virksomhet
Daphne 11!- sekretariat. Senteret driver på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet et
midlertidig sekretariatfor EU-programmet Daphne III (2007-2013). Dette arbeidet avsluttes i 2013. NKVTS
deltar i et nordisk nettverk vedrforskning på enslige mindreårige flyktninger, samt i et NORA D-finansiert arbeid
for å utvikle et internasjonalt forskningssamarbeid om utviklingsmessige, medisinske og psykososiale følger av
genital mutilering. Sentret deltar også i arbeid med å utvikle prosjekter om «Domestic Violence» i Slovakia og
Estland under E0S-finansieringsmekanismen.

Planer
Det skal i 2013 utarbeides ny strategisk plan for sentret (2013 —2016). Styret har forlenget senterets strategiplan
(2008-201 1) fram til ny plan kan vedtas høsten 2013, og har godkjent prosessplanfor dette arbeidet.
Strategiprosessen skal omfatte både en intern og ekstern analyse som skal danne grunnlagetfor de videre
beslutningene om sen terets mål og prioriteringer. Senteret gjennomgikk en organisasjonsendring i 2009.
Organiseringen vil bli drøftet som en del av strategiarbeidet.

DigForsk AS
Selskapets hovedkontor er lokalisert på Universitetet i Oslo, Problemveien 7, Blindern 0316 Oslo.
Selskapet har 6 registreringssentraler i Finnmark- Kautokeino, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, og Vadsø.

Oppdrag
DigForsk AS er et nasjonalt senterfor digitalisering av vitenskapelige 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). Selskapets virksomhet består i å formidle
arbeidskraft som skal digitalisere/konvertere arkiver og samlinger, med sikte på tilgjengelighetforforskning,
undervisning og formidling. Videre skal DigForsk AS tilby etfieksibelt kvalifiseringsprogram tilpasset
arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet.
Selskapet er i hovedsakfinansiert av NA Vsom kjøper de tjenester som selskapet tilbyr.

Hovedaktiviteter
2012 har vært et uçfordrene årfor DigForsk AS. Etterflere år med negativt resultat har DigForsk hatt
digitaliseringsoppdrag som harfinansiert årets drjft med et overskudd. Frammuseet, Kulturhistorisk museum ved
(RO, Billedkunst Norge, Samisk arkiv, Interkommunalt arkiv i Finnmark samt 3 lokale museer i Finnmark harfått
gjennomført oppdrag innen printing og skanning.

Mange små oppdrag krever større adminstrative ressurser enn større oppdrag, men for medarbeiderne ved
sentralene oppleves disse som mer motiverende da de kan gjennomføres i et mer overskuelig tidsrom enn større
oppdrag som går overflere måneder. De fleste oppdrag i 2012 harfått støtte fra Norsk kulturråd. Ledelsen i Oslo
jobber aktivt med å veilede museer og arkiver i hvordan de kan få finansiert deres digitaliseringsoppdrag.

Planer
NAV Finnnzark ønsker at arbeidstrening og utdanning ved DigForsk AS blir mer fokusert på åfå medarbeiderne ut
i arbeid. Lederne på sentralene vil derfor rapportere regelmessig angående statusfor medarbeiderne og
oppmuntre dem til jobbsøking mens de er i bedrj/ten. Styret og ledelsen i DigForsk vil fortsette med å gjennomføre
tiltak for å sikre en robust økonomi. Innhenting av nye oppdrag vil være svært viktig i 2013, dette gjelder spesielt
de oppdrag som gir godt og variert arbeidfor medarbeiderne. DigForsk vil ha et sterkere fokus på digitalisering
av samisk materiale ved å utvide virksomheten ved sen tralen i Kautokeino. I tillegg er det planer om å etablere en
ny sentral i Oslo.
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Nordisk Instituttfor Odontologiske MaterialerAS (NIOM as)
Selskapet harforretningsadresse, Sognsveien 70 Å, 0805 Oslo

Oppdrag
Selskapet opptrer som nordisk samarbeidsorgan eiet av UniRand as og Helse- og omsorgsorgsdepartementet i
Norge. Selskapet skalfremme og videreføre det nordiske samarbeidet innenfor mandat og raminekontrakt mellom
selskapet og Nordisk Min isterråd. Selskapet skal tilstrebe en høy nordisk profil og skape en merverdi ut over det
faglige samarbeidet. Selskapets formål er å sikre at medisintekniske produkter, som benyttes innen tannpleien i
Norden, oppfyller de helsemessige og tekniske krav som kan stilles med hensyn til utviklingen innen området.
Selskapets oppgaver er forskning, materialprøving, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet til de nordiske
lands helsemyndigheter og tannhelsetjenesten i de nordiske land. Selskapets forsknings- og informasjonsvirksomhet
skal baseres på vitenskapelig grunn og være praktisk anvendelig i klinisk virksomhet.

Forskning og informasjon
NIOM har arbeidet med biologisk og klinisk relevante spørsmål relatert til keramer, metaller og polymere
biomaterialer samt biomaterialer generelt (bløtvevs- og hardvevsimplanteteter og ernæringssonder). I 2012 har
NIOM hatt 44forskningsprosjekter på ulike stadierfra planlegging, via gjennomføring til publisering. Ti av disse
prosjekter er knyttet til gjesteforskere. Ni prosjekter er i avslutningsfasen, og det er utgitt li
forskningspublikasjoner internasjonale tidsskrWer. NIOM har hatt et tverrvitenskapelig og nordisk samarbeid, med
samarbeidspartnere som Åbo akademi, Universitetet i Oulo, Københavns universitet, Chalmers tekniska högskola,
Göteborgs universitet, Malmø högskola, Tandvårdens kompetenssentrum i Luleå, Islands universitet, Nasjonalt
folkehelseinstitutt og Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Arbeid utført på NIOM har utgjort deler av fire
doktograder i 2012. kandidatene har disputert i henholdsvis København, Åbo, Kaunas og Oslo.
NIOM har besvart en rekke henvendelserfra tannleger og privatpersoner om spørsmål knyttet til dentale
materialer. NlOMsforskere har vært intervjuet i fjernsyn, dags- og ukepresse med spørsmål om dentale materialer
og tannblekemidler. NlOMsforskere har deltatt på de nordiske tannlegeforeningens
landsmøte/riksstämnma/årskursus med materialrelaterte foredrag og holdt pesentasjoner på vitenskapelige
kongresser.
NIOM har hatt regelmessig kontakt med helsemyndighetene i Sverige og Norge og gjennomført 8 ulike prosjekter
for disse. Kontakten med Øvrige lands helsemyndigheter har vært mer sporadisk.

Standardisering
Norske helsemyndigheterfinansierer NIOMs engasjement i europeisk og internasjonal standardisering.
Hovedmåletfor N1OMs aktivitet er å sikre at standardene har relevante krav til bruksegenskaper og at de gir
pasientene en høy grad av sikkerhet. Dette oppnås blant annet ved å kreve at de tester som inngår i
produktstandardene, er relevante i denne sammenheng. Eksperter vurderer og bedØmmer utkast til standarderpå
alle trinn i utviklingen av en standard. For åfå gjennomslag for nordiske synspunkter blant internasjonale og
europeisk nasjoner kreves grundige forberedelse og dokumenterbare data, som er tidskre vende arbeid. N1OMs
forskere har sentrale posisjoner som gruppeledere både innen tannhelse og biomaterialer generelt, og har gitt
viktige bidrag til utarbeidelsen av europeiske og internasjonale standarder.

Materialprøving og annen oppdragsvirksomhet
Mindre interessefra produsenters side har gitt en lavere omsetning, og som medførte at totalregnskapetfor 2012
ble gjort opp med underskudd. Det erforetatt ulike markedsføringstiltak for å øke interessen for NIOMs
materialprøveaktiviterer. For nordisk helsemyndigheter kan NIOM være behjelpelig med markedskontroll av
dentale produkter, noe som norske helsemyndigheter har satt fokus på i Stortingsmelding nr 10 2012/2013 om
Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, og statsbudsjettet 2013.

Planer
Det er utarbeidet strategisk plan 2012-16 og handlingsplan 2012-13. N1OM skal hafokus på pasientsikkerhet. Den
nordiske profilen skal opprettholdes og NIOM skal bli mer synlig blant praktiserende tannleger. Det skal legges
vekt på Økt informasjon via NIOMs hjemnmesider og med nyhetsbrev til nordisk tannhelsepersonell.
Gjesteforskeraktiviteten og samarbeidet med nordiske institusjoner skal opprettholdes.
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Forskningsaktiviteten har tre hovedinnretninger; trygge og velfungerende materialer, nye materialer og metoder
og materialegenskaper. Viktige materialgrupper er resinbaserte materialer, keramer og titan. NIOM skal styrke
klinisk forskning og samarbeide med kompetansesentra for tannhelsetjenesten i Norge og Øvrige nordiske land.
Dette er muliggjort gjennom midler til å ansette nye forskere med odontologsik bakgrunn.

NIOM skalfortsette i standardiseringskomiteene for tannpleie, biologisk vurdering av medisinsk utstyr, sporbarhet
og analyser av allergener, samt CENs rådgivende styre for helsetjenesten. NIOM skal opprettholde lederskapet i
aktuelle arbeidsgrupper, og bidra med kompetente medlemmer på relevante områder.

NIOM skalfortsette med eksternt finansiert materialprøving og andre inntektsbringende aktiviteter.
Markedsføringen av disse aktiviteter skal intensiveres. Helsemyndighetene har ansvaret for markedskontroll, og
NIOM kan bidra med undersøkelse av produkters kvalitet og sammensetning, eksempelvis av importerte
tanntekniske arbeider og av dentalefyllingsmaterialer.

Arbeidsmiljø, likestilling, diskriminering og sykefravær

Arbeidsmiijø
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 konsern ets
administrerende direktør, og hadde i 2012 to mØter. NJOM as har et eget arbeidsmiljøutvalg som har hatt 3 møter.
Samtlige selskap har bekreftet god oppfølging av etablerte rutiner og aktive initiativ i forhold til synliggjorte
forbedringspunkter
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.
Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker.

Likestilling
UniRand har en policy som tar sikte på at det ikke forekommerforskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er ikke
iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området.

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

Atferdssenteret har hatt 52 fast ansatte hvorav 30 er kvinner og 22 er menn. Av styrets 8 medlemmer er 4 kvinner
og 4 er menn.

NKVTS har hatt 62 ansatte hvorav 46 er kvinner og 16 menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinne og 3 er menn.

DigForsk har hatt 9 fast ansatte hvorav 7 er kvinner og 2 er menn. Av styrets 5 medlemmer er 2 menn og 3 er
kvinner.

NIOM har hatt 2lfast ansatte hvorav 11 er kvinner og 10 er menn.
Blant gjesteforskerne var det 7 kvinner og 3 menn.
Av styrets 10 medlemmer er 4 kvinner og 6 er menn.

Diskriminering og trakassering
Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området. NKVTS har gjennomfØrt en omfattende
arbeidsnnljøundersøkelses medfokus på det psykososiale arbeidsmiljøet ved sentereL

Sykefravær
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Morselskapet har ikke hatt sykefra vær i 2012.

Atferdssenteret har hatt et sykefravær i på 1,55 % i 2012 mot 2.05 % i 2011. Sykefraværet varfordelt på 0,83 %
korttidsfravær og 0,72 % langtidsfravær

NKVTS har hatt et sykefra vær på 4.3 % i 2012, mot 4.1 % i 2011. 3,5 % avfraværet var legemeldt, 0,8% var
egenmeldt.

DigForsk har hatt et sykefraværpå ca. 18 % i 2012 mot ca. 11,2 % i 2011. Fraværet skyldes i hovedsak at to
ansatte har vært langtidssykemeldt. Tiltak som er iverksatt for åfå ned sykefraværet erfieksibel arbeidstid og et
godt støtteapparat på jobben medfokus på det psykososiale og ergonomiske arbeidsmiljøet.

NIOM har hatt et totalt sykefraværpå 1,9 % i 2012 mot 5,4 % i 2011.

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

Årsregnskapet
Årsoppgjçiret avlegges etter regnskapslovens bestemmelser. Styretforeslår at årsresultatet i morselskapet på pluss
91 908 kroner (149 429 kroner i 2011) overføres annen egenkapitaL For konsernet er årsresultatet minus
2 888 345 kroner (4 834 799 kroner pluss i 2011)

Atferdssenteret har et negativt årsresultat på 4 262 958 (pluss 3 865 815 kroner i 2011), NKVTS et positivt
årsresultat på I 278 429 kroner (pluss 991 197 i 2011, DigForsk har et positivt årsresultat på 450 355 kroner
(minus 785 040 kroner i 2011), og NIOM negativt årsresultat på 446 078 kroner (pluss 613 398 kroner i 2011).

Sum egenkapital for konsernet er etter dette pluss 29 920 712 kroner (32 809 057 kroner i 2011) og for
morselskapet pluss 4084530(3992622 kroner i 2011).

Likviditeten i konsernet er god da definansierende departementer og bevilger midlerforskudds kvartalsvis og
selskapet har en solid egenkapitaL

Fortsatt drift
Å rsregnskapetfor20l2for konsernet med datterselskaper er satt opp underforutsetning av fortsatt drjfl, og styret
bekrefter at denne forutsetning er til stede.

Finansiell situasjon

Morselskapet UniRand AS
Morselskapet har en solid egenkapital og driftsutgjftene sams varer i stor grad med driftsinntektene
(driftstilskuddenefra datterselskapene). Selskapet er derfor ikke utsatt for likviditetsrisiko.

Atferdssenteret as
Atferdssenteret er i hovedsak finansiert gjennom basisbevilgning fra Barne-, ungdoms- ogfamiliedirektoratet på
vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet
og Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet gjennom oppdragsbrev. De har årlige dialogmøter med disse
hvor senterets drift og oppgaver blir diskutert.

Å rst egnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet i 2012. Det er ingen finansiell risiko knyttet
til selskapets eiendeler. Videre drift vil være avhengig av fortsatt bevilgning. Grunn et reduserte inntekter, viser
årsregnskapet et negativt resultat på kr4 369 346, sOiII dekkes inn av egenkapitalen. De reduserte inntektene
skyldes at de bevilgende departementene motregnet tidligere bevilgede midler grunnet lavere aktivitet enn planlagt
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KVTSas
Selv om basisbevilgningen gis årlig er det en intensjon om å se virksomheter ved sen trert i etfierårig perspektiv.
Det arrangeres dialogmøter og statusmØter hvor både de langsiktige og kortsiktige planene blir diskutert. Sen teret
har således en god dialog med departementenefor eventuelt å fange opp endrede rammevilkår i tide.
Det er ingen finansiell risiko knyttet til selskapets eiendeler. Selskapets drift finansieres i hovedsak av fire
departementer: Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og
politidepartementet og Forsvarsdepartementet. Selskapet er derfor ikke utsatt for vesentlig markeds-, lik viditets
eller kredittrisiko.

DigForsk as
DigForsk har en delfinansiering gjennom NÅ V hvor en utvikler kva4fiseringsprogram for arbeidss~kende som i
tillegg utfører registreringsoppdrag. DigForsk er avhengig av en stabil oppdragsportefØlje for å sikre full
finansiering av sin årlige drift.

NIOM as
Regnskapet viser et negativt årsresultat på kr 446 079. Selskapet har en rammefinansieringfra Nordisk ministerråd
(tre-års kontakt 2010-12), og støtte til husleie, standardisering og enke lteforskningsprosjekterfra
Helsedirektoratet i Norge. En ny kontrakt med Nordisk ministerrådfor 2013 erfremforhandlet med tilsvarende
bevilgning som i 2012. Norske helsemyndigheter har i Statsbudsjettetfor 2013 avsatt NOK I mill til produkttesting
av tannbehandlingsmaterialer. Det er ~kt fokus på markedsfØring av NIOMs inntektsbringende tjenester. Det er
også avklart at NlOMfårfullfradrag for inngående merverdi på husleie og innkjøp av varer og tjenester.
Situasjonen for den inntektsbringende aktiviteten er således noe bedret for kommende år.

Blindern 08. mars 2013

Benedicte Rustad Lisbeth Dy rg ÅsWØrn RØdseth
styrets leder styremedlem styremedlem

adm.


