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Selskapets virksomhet

UniRand AS ble etablert 4. November 2002 og er et selskap heleid av Universitetet i Oslo (UiO). Morselskapet er
lokalisertpå 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 st~iet 8. april 2003, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS
(NKVTS as) som ble st(ftet 17. november 2003 og DigForsk AS som ble st(ftet 6. desember 2005. Nordisk Institutt
for Odontologiske Materialer AS (NIOM as) ble sttfiet 26. oktober 2009. UniRand AS har aksjemajoriteten i
selskapet med 51 % og Helse- og Omsorgsdepartementet 49 00.

UniRands virksomhet bestar i a koordinere og tilrettelegge virksomhet somfaller innenfor
universitetets formal, men som ikke hører inn under universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres som et
eget rettssubjekt eller selvstendigprosjekt 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 gar detfram at Selskapets hovedoppgaver er åfungere som
koordinatorfor randsonevirksomheter og UiO. Selskapet kan også utarbeide forslag til samarbeidsavtaler mellom
UiO og randsonevirksomhetene, ogfor øvrig tilretteleggefor drjften av randsonevirksomheten. UniRand er et
tjenesteytende selskap som mot vederlag skal bistå nye og eksisterende rettssubjekter i randsonen med åfå på plass
administrative stottefunksjoner.

Selskapet skal etter henvisningfra UiO behandle henvendelserfra offentlige og private instanser, herunder
henvendelserfra ansatte ved (RO om utforing 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 styreperiodenfra 2 til 3 år.

I samsvar med Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Regjeringen
Stoltenberg 1131.3.2011) har Styret vedtatt «Hovedprinsipperforfastsettelse av lederlonninger i UniRand med
datterselskaper. »

1mars arrangerte Styret et styreseminarfor styreleder og daglig leder i datterselskapene hvor en gjennomgikk
styrearbeid og styrets ansvar og roller.

Videre har styret i 2013 hatt fokus pa risikostyring og kapitalforvaltning i UniRand med datterselskaper
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Det ble i oktober gjennomført et styreseminar sammen med datterselskapene hvor en i tillegg til risikostyring og
kapitalforvaltning hadde fokus pa styring og dialog mellom konsernet og datterselskapene og regnskapsføring med
fokus pa oppdragsvirksomheten.

Riksrevisjonen har tilsvarende hatt en gjennomgang av: Kapitaloppbygging ogforvaltning av omløpsmidler i
selskaperforvaltet av universiteter og høyskoler, deriblant UniRand AS.

To av datterselskapene (NKVTS og Atferdssenteret) har vært involvert i en utredning om organisering av de ulike
kunnskapsentrene under departementene. Det forventes et vedtak i 2014.

Det har vært gjennomført det årlige strategi- og dialogmøter med universitetsledelsen og rektoratet på
Universitetet i Oslo hvor datterselskapene også deltok

Styret har vedtatt å øke drtfistilskuddetfra datterselskapenefra 0.5% til 0.6% av omsetningen fra 2014.

Nokkeltallfor UniRandAS 2013 (2012 iparentes)

I UniRand NKVTS Atferds. NIOM DigForsk Konsern

Omsetning i MNOK } 0.8(0.8) 166.2(51.9)157.9(53.7)124.3 (22~1)I 6.7(6.1) 154(129.9)

22 (21)

20 (18)

9 (9) 169 (145)

137(116)

Antall FoU prosjekter

Antall FoU rapporter

38 (39)

7 (8)

30 (28)

2 (3)

23 (44)

5(6)

91 (111)

14 (17)

13 (36)

10(7)

17 (15)

4(4)

73 (102)

26 (21)

Presentasjon på internasjonale konferanser

Presentasjon på nasjonale konferanser

11(5)

7(7)

Doktorgradsstipendiater 13 (14) 3 (3) 1 (4) 17 (21)

Avlagte doktorgrader (ved Universitet) 2(4) 0(0) 1 (1) 3(5)

Grunnen til at aktiviteten ser ut til å være noe mindre på noen områder i 2013 skyldes at selskapene harforsøkt å
engasjere seg i større prosjekter og samordnet de små prosjektene i større.

Norsk senterfor studier av problematferd og innovativ praksis AS
(Aferdssenteret as)

Selskapet er lokalisert i Essendrops gate 3, 0368 Oslo, mens prosjektet Barns sosiale utvikling har midlertidige
kontorerfor intervjuere tilknyttetforskningsprosjektet i Drammen, Skien og Porsgrunn.

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

Antall ansatte 31.12

Antall FoU ansatte 31.12

1(1) 79 (62) 57 (52)

65 (52) 52(46)

Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering

Artikler i bøker og tidsskrift
u/fagfellevurdering

43 (51)

12 (10)

36 (53) 35 (35)

24 (24) 71 (71)

82 (93)

102 (102)

2



UNIRAND AS

får bistand som erforskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv iforhold til dagens
kunnskapsniva.

Senteret har et nasjonalt nettverksansvarforforskning og kompetanse utvikling i arbeidet med atferdsvansker hos
barn og unge. Senteret skal være internasjonalt orientert

Atferdssenteret mottar årlig tildelingsbrevfra Barne-, ungdoms- ogfamiliedirektoratetpa vegne av Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet og
Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet.
Atferdssenterets virksomhet er spesiell i den forstand at det drives forskning i kombinasjon med implementering, og
dette fordeler seg på enforskningsavdeling, en utviklingsavdelingfor ungdom og énfor barn.
Utviklingsavdelingene har hovedansvaretfor utvikling av det faglige innholdet, for opplæring og kvalitetssikring av
metoder og program, inensforskningsavdelingen tar hånd om senteretsforskningsprosjekter.

Implementering og utvikling
Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO) implementeres i samarbeid med det statlige barne- og
familievernet og psykisk helsevern for barn og unge. Det er ca. 291 aktive PMTO-terapeuter i Norge som arbeider
ved 5sfagkontor i den regionale barneverntjenesten (Bufetat), i 40poliklinikker innen psykisk helsevern for barn
og unge (Barne -og undomspsykiatriskpolieklinikk (BUP)) og i 93 kommuner som også implementerer (Tidlig
innsatsfor barn i risiko (TIBIR)).

Til sammen har nå 1546fagpersoner gjennomført ulike opplæringer i TIBIR gjennom de siste ti årene, 913 er
fremdeles aktive. 26 nye kommuner startet implementeringen av TIBIR. Det web-baserte systemetfor informasjon
og kvalitetssikring av PMTO og TIBIR vil bli tatt i bruk i løpet av 2014. Systemet er todelt; 1) å gi generell
informasjon til befolkningen og 2) a kvalitetssikre utovelsen av intervensjonene. Den åpne nettsiden er ved
utgangen av 2013 oversatt til nynorsk, samisk, engelsk og polsk Foreldremateriellet i PMTO er kvalitetssikret og
gjort tilgjengelig på nynorsk, samisk, engelsk, polsk, somali og urdu.

211 grunnskoler i 66 kommuner implementerer den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS gjennom opplæring Det
nasjonale ansvaretfor PALS ligger hos Atferdssenteret.

Det er 22 MST-team (MST Multisystemisk terapi) med til sammen ca 100 ansatte. Atferdssenteret har ansvar for
teoretisk og metodisk opplæring og kvalitetssikring av alle som er involvert i MST-arbeidet.

Det er FFT-team (FFT Funksjonellfamilieterapi) i Region Øst, Region Vest, Region Midt-Norge og Region Sør
(fem i alt).

Etter lengre tids arbeid ble de nødvendige juridiske rammenefor videre implementering av Behandlingsfosterhjem
(Multidimensional Treatment Foster Care MTFC) fastlagt gjennom Prop 106 L (212 2013). I løpet av 2013 har
det vært utført et omfattende arbeid medplanlegging av oppstart av nytt team i Region Sør. Teamet vil være i drjfi i
løpet av 2014.

Forskningsprosjekter
Den skoleomfattende PALS-modellen avsluttet datainnsamlingen, og arbeidet med å analysere data og skrive ut
resultater er påbegynt Studier av den individuelle utviklingen hos en stor gruppe elever (12 050) overflere
skoleår, og studier der enfølger utviklingen i 65 utvalgte skoler over lengre tid, har ikke tidligere blitt gjort i
Norge. 3 555 skoleansatte og 2 750foreldre har også deltatt.

Iprosjektet « Tidlig innsatsfor barn i risiko?? (TIBIR) er evalueringen av modulenfor konsultasjon til lærere og
førskolelærere godt i gang, og tilgangen påforskningsdata har vært god

Etforskningsprosjekt knyttet til Funksjonell Familieterapi (FFT) startet i 2013. I studien vil cirka 250familier med
ungdom inkluderes.

Det longitudinelle prosjektet Barns sosiale utvikling, er delfinansiert av Norges Forskningsråd (NFR) kan notere
høy deltakelse (svarprosent) både blantfamilier og lærere. Datainnsamlingen iforbindelse med skolestart og i
andre klasse pågårfremdeles, og arbeidet med klargjøring, bearbeiding og publisering av data er i rute.

Utviklings- og samarbeidsprosjekter
Samarbeidet med RBUP Øst og Sør om implementering av den mulsimodale generalistmodellen !vL4 TCH er
videreført avforskningsavdelingen og utviklingsavdelingen for barn.
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Et tilsvarende samarbeidsprosjekt er startet med Spedbarnsnettverket ved RBUF om tidlig intervensjonfor barn og
utsatte familier (Family Nurse Partnership).

Utvikling av en Familie- og nett’.’erkskomponentfor MultiFunc- og Rusbehandlingsinstitusjonene i samarbeid med
Bufdir og utvalgte ansatte fra institusjonene.

Publikasjons- ogforedragsvirksomhet
I løpet av 2013 harflere av prosjektene bidratt med data til internasjonale publikasjoner, både i bok- og
artikkelform, og det erpublisert kap ittelbidrag til internasjonale antologier. Det har også vært høy aktivitet når det
gjelder bidrag på internasjonale og nasjonale forsknings- ogfagkonferanser, blant annet på den internasjonale
konferansen om implementering i Linköping, på SRCD-konferansen (Societyfor Research on Child Development),
SPR (Societyfor Prevention Research) og GIC (Global Implementation Conference).

Atferdssenterets FALS-konferansen 2013 i september hadde 900 deltakere 12. og 13. september. Den årlige
Nasjonalfagkonferanse 2013 i november hadde 400 deltakere. Tema var « Tidlig innsats utsatte barn har dårlig
tid!».

Kommunikasjon ogformidling
Atferdssenterets hjemmesider, intranett og ekstranett harfortløpende blitt vedlikeholdt og oppgradert.

Atferdssenteret apnet i 2013 en ny nettside med tips tilforeldre, pmto.no. Siden er nå tilgjengelig på nynorsk,
samisk, engelsk, polsk, og somali. Pmto.no skal i løpet av 2014 ogsåfungere som etfelles rapporteringssystemfor
TIBIR og PMTO aktiviteter.

Ansatte ved senteret har i 2013 hatt 50 konferansebidrag nasjonalt og 28 internasjonalt og hatt 91
undervisningsoppdrag. Medarbeiderene har i 2013 utført 40 veiledninger og konsultasjoner. I tillegg har de
ansatte hatt 10 faglige oppdrag iforbindelse med komitéarbeid, fagfellevurdering og sensorvirksomhet.

Planer
Atferdssenteret vil i 2014 etablere en egne kurs- og konferanseavdeling som har som hovedmål å bidra til
kunnskapsformidling til praksisfeltet i kommunene. Tiltaksutviklingen vil være i forhold til barn og unge med
sammensatte problemer og hvordan tiltakene som er utviklet bedre kan virke overfor deler av målgruppen. Det vil
også være innsatser overfor grupper som tiltakene i dag ikke nar. Intitativene vil være i samarbeid mellom
forsknings- og utviklingsavdelingene. Det vil også være flere intiativer der det er samarbeid med andre kunnskaps
og kompetansesentre (bl.a. RBUP og RKBU). Særlige utfordringer er knyttet til utforming av nye
implementeringsstrategier ifht. omlegginger i spesialisttjenestene somfremover i mindre grad vil bidra inn
ikvalitetssikringsvirksomheten iJht. programmene PALS og TIBIR.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS as)
Selskapet er lokalisert ved i Nydalen, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Oppdrag
Selskapets formål er a styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Selskapets oppgaver er
forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og rådgivning ogformidling. Arbeidet skal ha et tverrfaglig og
interdis,~linært 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 ipraksisfeltet.
NKVTS mottar årlige oppdragsbrevfra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet samt Forsvarsdepartementet Senterets
virksomheter i samsvar med departementenesføringer nar det gjelder prioriterte temaer og prosjekter.

Forskning
12013 ble forskningsprosjekter 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 videreført. Det er gitt midlerfra NFR til Utøya-prosjektet ogfra NFR og Exstrast~fielsen
til Regjeringskvartalprosjektet i perioden 2014-2017.
Det harfor øvrig vært lagt vekt på gjennomføring av andre pågående prosjekter, m. a. prosjekter knyttet til
departementenes handlingsplaner mot vold i nære relasjoner Et større prosjekt «Omfangsundersøkelse av vold i
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nære relasjoner» er under sluttrapportering. Prosjekt om behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger
er i analyse- ogpubliserings-fasen. Flere prosjekter vedrrørende seksuelle ogfrsiske overgrep mot barn er
videreført Behandlingsprosjektet «Traumefokusert kognitiv atferdsterapi hos barn (TF-CBT)» er avsluttet
Prosjektet «Implementering av TF-CBT i klinikk» harfåttfinansieringfra Helsedirektoratetfor perioden 2012
2017. Prosjektet er godt i gang og har ved årssktftet avtaler med 23 poliklinikker.
NKVTS har ogsåfått midler til videreføring av arbeidet som nasjonalt kompetanseenhet om kjønnslemlestelse i
perioden 2013-2016. Det ble høsten 2013 gitt tilsagn om midlerfra .Justis- og beredskapsdepartementet og
Helsedirektoratet til etfemarigforskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Undervisning
Det treårige mastergradsstudiet ved UiO i Psykososialt arbeid - selvmord, rus og traumer hadde opptak til kull
nummer tre varen 2013. Mange av senteretsforskere underviser og gir veiledning til masterstudentene.

Internasjonal virksomhet
Sentrets funksjon som sekretariatfor EU-programmet Daphne III (200 7-2013) ble avsluttet i 2013. NK VTS deltar i
et nordisk nettverk vedrørende forskningpa enslige mindreårige flyktninger. 12013 deltok NKVTS i en NORAD
finansiert anbudskonkurranse om å utvikle et internasjonalt forskningssamarbeid om utviklingsmessige, medisinske
og psykososialefølger av genital mutilering. Sentret deltar også i arbeid med å utvikle prosjekter om «Domestie
Violence» i Slovakia og Estland under EØS-finansieringsmekanismen.

Planer
Styret har i 2013 vedtatt ny strategiskplan for sentret (2014-2018).
Iplanperioden er det et mål a igangsette langsiktige og longitudinelle studier innenfor alle de tre overordnede
tematiske kategorienefor sentrets forskning: Vold og overgrep i nære relasjoner, Katastrofer og stressmestring og
Tvungen migrasjon, traumatisering ogflyktningehelse.
NKVTS har som mål a styrke sin posisjon som en sentral aktør iforskningsformidling om vold og traumer i Norge.
Senteret skal bidra aktivt til at den kunnskap som formidles skal kunne komme praksisfeltet til nytte. Iplanperioden
vil NKVTS ta et mer samlet grep omforskningsformidling, kommunikasjon og dialog med målgruppene. Både
vitenskapelig og populærvitenskapeligformidling skal stimuleres og være meritterendeforforskerne. Formidling
skal være en integrert del avforskningsprosessen fra begynnelse til slutt

Samarbeid med andre fagmiljøer er en viktigforutsetningfor at NKVTS’ kunnskapsproduksjon skal være nasjonalt
ledende. NKVTS skal utvikle samarbeidet medforskningsinstitutter, universiteter og hogskoler, nasjonale og
regionale ressurs- og kompetansemiljøer, kliniske miljøer og praksisfeltet.

DigForsk AS
Selskapets hovedkontor er lokalisert i Forskningsparken, Gaustaalleen 21, 0349 Oslo.
Selskapet har 6 registreringssentraler i Finnmark; Kautokeino, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, og Vadsø.

Oppdrag
DigForsk AS er et nasjonalt senter for 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 åformidle
arbeidskraft som skal digitalisere/konvertere arkiver og samlinger, med sikte på tilgiengelighetforforskning,
undervisning ogformidling Videre skal DigForsk AS tilby etfieksibelt kvaljflseringsprogram tilpasset
arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet
Selskapet er i hovedsakfinansiert av NA Vsom kjøper de tjenester som selskapet tilbyr.

Hovedaktiviteter
Frammuseet, Kulturhistorisk museum ved UiO, Samisk arkiv, Interkommunalt arkiv i Finnmark, Kon-Tiki museet
samt 2 lokale museer i Finnmark harfatt gjennomført digitaliseringsoppdrag. I siste kvartal har Digforsk As
transkribert herbari arkfra Naturhistoriske museum i Oslo. Dette er et samarbeid med Universitetet i øst Finland,
som har ansvar for skanning av museets herbarium.
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Defleste oppdrag i 2013 harfått stofte fra Norsk kulturråd. Ledelsen i Oslo jobber aktivt med å veilede museer og
arkiver i hvordan de kan fafinansiert deres digitaliseringsoppdrag.

Planer
NA V Finnmark ønsker at arbeidstrening og utdanning ved DigForsk AS blir mer fokusert på åfå medarbeiderne ut
i arbeid Lederne på sentralene vil derfor rapportere regelmessig angaende statusfor medarbeiderne og
oppmuntre dem tiljobbsøking mens de er i DigForsk. Styret og ledelsen i DigForsk vilfortsette med a gjennomføre
tiltakfor å sikre en robust okonomt Innhenting av nye oppdrag vilfortsatt være svært viktig i 2014, dette gjelder
spesielt de oppdrag som gir godt og variert arbeidfor medarbeiderne. DigForsk vil ha et sterkerefokus på
digitalisering av samisk materiale ved a utvide virksomheten ved sentralen i Kautokeino. 1 tillegg er det planer om
å etablere en ny sentral i Oslo.

Nordisk Instituttfor Odontologiske MaterialerAS (NIOM as)
Selskapet har forretningsadresse, Sognsveien 70 A, 0805 Oslo

Oppdrag
Selskapet opptrer som nordisk samarbeidsorgan eiet av UniRand as og Helse- og omsorgsorgsdepartementet i
Norge. Selskapet skalfremme og viderefore det nordiske samarbeidet innenfor mandat og rammekontrakt 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 erforskning, materialproving, 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 sporsmal relatert til keramer, metaller og polymere
biomaterialer samt biomaterialer generelt (blotvevs- og hardvevsimplantater og ernæringssonder). 12013 har
NIOM hatt 23forskningsprosjekterpå ulike stadierfra planlegging, via gjennomføring til publisering. NIOM har
hatt et tverrvitenskapelig og nordisk samarbeid, med samarbeidspartnerefra de nordiske landene. Tre
gjesteforskere komfra institusjoner i Finland, Sverige og Island. Arbeid utført på NIOM har utgjort
forskningsdeler av en doktorgrad hvor kandidaten disputerte i Bergen i 2013. NlOMsforskere veileder dr.
gradskandidater, spesialistkandidater og masterstudenter. To ansatte ved NIOM har avlagt mastergrad i
cellebiologi.
NIOM har besvart en rekke henvendelser fra tannleger og privatpersoner om spørsmål knyttet til dentale
materialer. NlOMsforskere har deltatt på de nordiske tannlegeforeningenes møter med materialrelaterte foredrag
og holdt presentasjoner og seminarer pa vitenskapelige kongresser. NIOM har publisert 21 artikler i
internasjonale og nordiske tidsskrjfter av dette fire Nytt fra NIOM/Spor NIOM i de nordiske tannlegetidsskr~/iene,
og utgitt 9 nyhetsbrev til nordiske tannleger. NIOMs hjemmesider er videreutviklet. NIOMs ledelse og
styremedlemmer holder kontakt med nordisk lands helsemyndigheter.

Standardisering
Norske helsemyndigheterfinansierer NIOMs engasjement i europeisk og internasjonal standardisering.
Hovedmålet for NIOMs aktivitet er a sikre at standardene har relevante krav til bruksegenskaper og at de gir
pasientene en høy rad av sikkerhet. Dette oppnås blant annet ved å kreve at de tester som inngar i
produktstandardene, er relevante i denne sammenheng. Eksperter vurderer og bedommer utkast til standarder på
alle trinn i utviklingen av en standard. For åfå gjennomslagfor nordiske synspunkter blant internasjonale og
europeisk nasjoner kreves grundigeforberedelse og dokumenterbare data, som er tidskrevende arbeid. NIOMs
forskere har sentrale posisjoner som gruppeledere bade innen tannhelse og biomaterialer generelt, og har gitt
viktige bidrag til utarbeidelsen av europeiske og internasjonale standarder.
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Materialproving og annen oppdragsvirksomhet. Produsenter av dentale materialer har vært hovedkunderfor
NIOMs materialprøveaktiviteter i 2013. Det er foretatt ulike markedsføringstiltakfor å øke interessenfor NIOMs
materialprøveaktiviteter, og NIOM har hatt besøk hos produsenter i forbindelse med IDS (International Dental
Show). Det er utarbeidet et program, «NIOM TESTED», hvor produsentene etter testing ved NIOM kan benytte
dette kvalitetsmerket om produktet tilfredsstiller krav til de egenskaper som vi har satt opp som relevante..

Planer
Det er utarbeidet strategisk plan 2012-16 og handlingsplan 2014. NIOMskal hafokus på pasientsikkerhet. Den
nordiske profilen skal opprettholdes og NIOMskal bli mer synlig blant praktiserende tannleger. Det skal legges
vekt på økt informasjon via NIOMs hjemmesider og med månedlige nyhetsbrev til nordisk tannhelsepersonell.
Gjesteforskeraktiviteten og samarbeidet med nordiske institusjoner skal opprettholdes.

NIOM skalprioritere nordiskforslcningssamarbeidpåfølgendefire hovedinnretninger; trygge og velfungerende
materialer, nye materialer og metoder, materialegenskaper og kliniskforskning. Fremover vil enkeltprosjekter
innen hver av dissefire områdene bli mer samkjert. Viktige materialgrupper er resinbaserte materialer, keramer
og titan. NIOM har styrket den kliniske forskningen og samarbeidet med kompetansesentrafor tannhelsetjenesten i
Norge og etter hvert i øvrige nordiske land Dette er muliggjort ved ansettelse av nye forskere med odontologisk
bakgrunn ved at norske helsemyndigheter har bidratt med tilleggsbevilgninger. Det planlegges i løpet av de neste
årene utskjfining og utvidelse av større analyseutstyrfor ca 3. mill NOK

NIOM skalfortsette i standardiseringskomiteenefor tannpleie, biologisk vurdering av medisinsk utstyr, sporbarhet
og analyser av allergener, samt CENs rådgivende styrefor helsetjenesten. NIOMskal opprettholde lederskapet i
aktuelle arbeidsgrupper, og bidra med kompetente medlemmer på relevante omrader. NIOM skalfortsette med
eksternt finansiert materialprøving og andre inntektsbringende aktiviteter.

Arbeidsmiljo, likestilling, diskriminering og sykefravær

Arbeidsmiljo
Virksomheten drives etter Arbeidsmiljelovens bestemmelser.
Konsernets arbeidsmiljøutvalg ble etablert med virkningfra 1. september 2006. Utvalget er sammensatt av en
arbeidsgiver- og en arbeidstakerrepresentant fra hvert datterselskap, hovedverneombudet samt konsernets
administrerende direktør, og hadde i 2013 to møter. NIOMas 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 aforebygge sykefravær gjennom belastningsskader legges det vekt på ergonomisk tilpassede kontormøbler og

arbeidsutstyr. Det er gjennomført 1-IMS-undersøkelse om det frsiske ogpsykososiale arbeidsmiljøet, og det er
gjennomført vernerunde.
Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker.
Det vedtatt at detfra 2014 skal opprettes egne arbeidsmiljøutvalg i datterselskapene.

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

Morselskapet har en ansatt administrerende direktør i deltidsstilling og kjøper noe administrativ bistandpå
timebasis.

Atferdssenteret har S7fast ansatte hvorav 35 er kvinner og 22 er menn. Av styrets 8 medlemmer er 4 kvinner og 4
er menn.

NKVTS har 79 ansatte hvorav 61 er kvinner og 18 menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinner og 3 er ~nenn.

DigForslc har 9fast ansatte hvorav 7 er kvinner og 2 er menn. Av styrets 5 medlemmer er 2 menn og 3 er kvinner.
(Fra november 3 menn og 2 kvinner).
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NIOM har 22fast ansatte hvorav 11 er kvinner og 11 er menn. Blant gjesteforskerne er det 5 kvinner og 2 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 omradet.

Sykefravær
Morselskapet har ikke hatt sykefravær i 2013.
Atferdssenteret har hatt et sykefraværpå 1,41 % i 2013 mot 1.55 % i 2012.

NKVTS har hatt et sykefraværpå 4.2 % i 2013, mot 4.3 % i 2012

DigForsk har hatt et sykefraværpå 3.95 % i 2013 mot ca. 18% i 2012.
NIOM har hatt et totalt sykefraværpå 1,3 % i 2013 mot 1.9 % i 2012.

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

Årsregnslcapet
Årsoppgjøret avlegges etter regnskapslovens bestemmelser. Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet påpluss
13 700 kroner (91 907 kroner i 2012) overføres annen egenkapital. For konsernet er årsresultatet
2 156 123 kroner (minus 2 888 345 kroner 12012)

Atferdssenteret har et årsresultat på 919 017 (minus 4262 958 kroner i 2012), NKVTS har et negativt årsresultat
på 221 547 kroner (pluss 1 278 429 i 2012), DigForsk har et positivt arsresultatpå 128 993 kroner (pluss 450 355
kroner i 2012), og NIOM et positivt arsresultatpå 1 315 960 kroner (minus 446 078 kroner i 2012).

Sum innskutt og opptjent egenkap ital for konsernet er pluss 32 076 835 kroner (pluss 29 920 712 kroner i 2012) og
for morselskapet pluss 4 098 230 (pluss 4 084 530 kroner i 2012).

Konsernet har samlet sett relativt store bankinnskudd. Det må ses på bakgrunn av behovetfor trygg dekning av
relativt store forpliktelser.
Det erfor datterselskapene Atferdssenteret AS og NKVTS AS overført ubenyttet bevilgning til videre bruk i 2014
for ikke avsluttede prosjekter.
Overforte midler utgjør kr. 24 308 234. Hoveddelen er ubenyttede prosjektmidler i NKVTS AS med kr. 22 878 994,
og resten er overføring av basismidlerfordelt mellom de to selskapene. Det erfor konsernet avsatte midlerfor
pensjon med kr. 20 053 923,-, samt øvrige paløpte kortsiktige forpliktelser på kr. 25 116.767. Resterende
bankinnskudd skal i stor grad dekke forpliktelser som påløper deførste periodene pafølgende år, før majoriteten av
bevilgningfor gitt år innbetales.

Likviditeten i konsernet er god da dejlnansierende departementer normalt bevilger midlerforskuddsvis.

Alle datterselskapene er avhengig av at offentlige bevilgninger blir videreførtfra ar til år.

Fortsatt drift
Årsregnskapetfor2ol3 for konsernet med datterselskaper er satt opp underforutsetning avfortsatt drjfi, og styret
bekrefter at denneforutsetning er til stede.

Finansiell situasjon

Morselskapet (IniRandAS
Morselskapet har en solid egenkapital og dr~ftsutg~fiene samsvarer i stor grad med dr{/isinntektene
(drtftstilskuddene fra datterselskapene). Selskapet er derfor ikke utsatt for likviditetsrisiko.
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f dssenteret us
Atferdssenteret er i hovedsakfinansiert gjennom basisbevilgningfra Barne-, ungdoms- ogfamiliedirektoratet på
vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet
og Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet gjennom oppdragsbrev. De har arlige dialogmøter med de
bevilgende departementer hvor senterets drfft og oppgaver blir diskutert.

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet i 2013

NKVTS us
Selskapets drjfifinansieres i hovedsak avfire departementer: Helse- og omsorgsdepartementet, Barne
likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Forsvarsdepartementet. Selv om
basisbevilgningen gis årlig er det en intensjon om å se virksomheter ved sentrert i etfierårigperspektiv. Det
arrangeres dialogmøter og statusmøter hvor bade de langsiktige og kortsiktige planene blir diskutert Senteret har
således en god dialog med departementenefor eventuelt åfange opp endrede rammevilkår i tide.

DigForsk us
DigForskfinansieres gjennom digitaliseringsoppdrag og har en delfinansiering gjennom NA V, hvor en utvikler
kvaflfiseringsprogramfor arbeidssokende som i tillegg utfører registreringsoppdrag. DigForsk er avhengig av en
stabil oppdragsportefoljefor å sikre fullfinansiering av sin årlige dr(fi

NIOM us
Selskapet har en rammefinansieringfra Nordisk ministerrad, og støtte til husleie, standardisering og enkelte
forskningsprosjekterfra norske helsemyndigheter. Tilgangen på oppdrag til materialprøving har vært
nedadgående, men synes å ta seg opp i 2014 ved at det er gjort avtaler om oppdrag Den økte fokus pa
markedsføring av NIOMs inntektsbringende tjenesterfortsetter. Situasjonen for den inntektsbringende aktiviteten
er således noe bedretfor kommende år.

Datterselskapene har ikke erverv tilformal og deler derfor ikke ut utbytte.

Blindern 10. mars 2014
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