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UniRand AS 

ÅRSBERETNING 2018 
 
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 to heleide datterselskap, Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 

(Atferdssenteret as) som ble stiftet 8. april 2003. Selskapet endret navnet til Nasjonalt utviklingssenter for barn og 

unge (NUBU as) den 1. mars 2017. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS as) som 

ble stiftet 17. november 2003 og 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 %.   

 

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU as) og Nordisk institutt for odontologiske materialer AS 

(NIOM as) ble overdratt til Norwegian Research Centre AS (NORCE as) den 1. januar 2019. 51,9 % av aksjene i 

NORCE eies av Universitetet i Bergen.  

 

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 slike rettssubjekt og prosjekter. 

I samarbeidsavtalen med Universitetet i Oslo går det fram at Selskapets hovedoppgaver er å fungere som 

koordinator for randsonevirksomheter og UiO. Selskapet kan også utarbeide forslag til samarbeidsavtaler mellom 

UiO og randsonevirksomhetene, og for øvrig tilrettelegge for driften av randsonevirksomheten.  

UniRand signerte en ny samarbeidsavtale med UiO i 2015. 

 

Styret har de siste årene hatt stort fokus på pensjonsforpliktelsene i UniRand og datterselskapene med 

utgangspunkt i «Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlige selskaper», Dokument 3:2 (2015–2016). 

Etter en grundig gjennomgang sammen med revisor har styret konkludert med at avsetningene til 

pensjonsforpliktelsene i de ulike selskapene er under kontroll med en tilstrekkelig regnskapsavsetning. 

 

Fra 2015 ble driftstilskudd modellen til morselskapet endret. 
«Minstebeløpet er satt til kr. 100 000 for selskap som har driftskostnader inntil kr.20 mill. 

For selskap med driftskostnader fra 20 mill. kr. til 40 mill. kr. er driftstilskuddet satt til kr. 200 000. 

For selskap med driftskostnader fra 40 mill. kr. til 80 mill. kr. er driftstilskuddet satt til kr. 300 000. 

For selskap med driftskostnader over 80 mill. kr. er driftstilskuddet satt til kr. 400 000.» 

Hensikten er at driftstilskuddet fra datterselskapene skal dekke driftsutgiftene av morselskapet. 

 

Det har vært gjennomført årlige strategi- og dialogmøter med ledelsen og rektoratet på Universitetet i Oslo. 
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Nøkkeltall for UniRand AS 2018 (2017 i parentes) 

 UniRand NKVTS NUBU NIOM  Konsern 

       
Omsetning i MNOK 0.9 (1) 92.8 (84.4) 62 (62.2) 36.2 (34.7)  191 (181) 

       

 Antall ansatte 31.12 1 (1) 95(87) 46 (46) 27 (27)  169 (161) 

Antall FoU ansatte 31.12  68 (71) 41 (41) 23 (23)  132 (135) 

       

Antall FoU prosjekter  44 (52) 29 (26) 46 (53)  119 (131) 

Antall FoU rapporter  4(9) 0 (1) 0 (0)  4 (10) 

       

Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering  43 (58) 18 (19) 18 (22)  79 (99) 

Artikler i bøker og tidsskrift 
u/fagfellevurdering 

 (0) 
Bruker ikke 

denne 
kategorien 

21 (16) 0 (0)  21 (16) 

       

Presentasjon på internasjonale konferanser  48 (56) 29 (36) 12 (15)  89 (107) 

Presentasjon på nasjonale konferanser  50 (66) 37 (72) 18 (12)  105 (150) 

       

Doktorgradsstipendiater  8 (8) 2 (3) 7 (9)  17 (20) 

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

 

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU as) 
Selskapet er lokalisert i Essendrops gate 3, 0368 Oslo.  

Oppdrag 

Senterets hovedmål er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å 

forebygge og redusere alvorlig problematferd og styrke psykososial utvikling og sosial kompetanse. Senteret 

utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer evidensbaserte tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, 

familier, barnehager og skoler. Senteret skal være internasjonalt orientert.  

Implementering og utvikling 

Databasene Pmto.no og Primula som registrerer virksomhet knyttet til barne- og ungdomstiltakene, gir grunnlaget 

for tallrapportering.  

Det er 316 aktive PMTO-terapeuter i Norge. Av disse arbeider 53 i den statlige, regionale barneverntjenesten 

(Bufetat), 39 i poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og 209 i de 114 kommuner og bydeler 

som også implementerer TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). Til sammen har 228 personer fullført en 

opplæring innenfor TIBIR i 2018. Pmto.no registrerte 2139 saker i 2018, det er antakelig en underrapportering på 

saker i de forebyggende intervensjonene i TIBIR, en utfordring det arbeides kontinuerlig med. 

216 grunnskoler i 76 kommuner implementerer den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS.  

Det er 21 MST-team (Multisystemisk terapi) med til sammen ca. 100 ansatte, som har behandlet/avsluttet 1585 

saker. NUBU har ansvar for teoretisk og metodisk opplæring og kvalitetssikring av alle som er involvert i MST-

arbeidet.  

Det er etablert et team for MST-CAN for utprøving i samarbeid med Bærum kommune. Teamet har målgruppen 

familier der det er avdekket fysisk mishandling og/eller alvorlig omsorgssvikt. Teamet har behandlet/avsluttet 40 
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saker og målgruppen er familier med barn i alderen 6 til 17 år. Det rapporteres om gode resultater fra 

utprøvingen. 

Det er 5 FFT-team (Funksjonell familieterapi), som har behandlet/avsluttet 393 saker. Et av teamene er kommunalt 

(Bærum kommune).  

Det er 2 TFCO-team (Treatment foster care – Oregon) i Bufetat, øst og sør, som har behandlet/avsluttet 27 saker.  

Pågående forskningsprosjekter: 

 Forskningsprosjektet MATCH, (rct), Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression 

and Conduct Problems. Pågår i tjenestene for psykisk helsevern for barn og unge, BUP. 

 Tidlig Innsats for Barn i Risiko, konsultasjon for lærere i barnehage og skole (rct), i pedagogisk-

psykologisk tjeneste, PPT. 

 Evaluering av Funksjonell Familieterapi, (rct), rekruttering av saker er avsluttet i 2017, arbeidet med 

oppfølging og analyser fortsetter. 

 Det longitudinelle prosjektet Barns sosiale utvikling følger 1100 barn og deres familier fra spedbarnsalder 

til tidlige skoleår.  

 PALS, analyse av undergrupper i utvalget som kan ha særskilt nytte av skolemodellen. 

 Risiko og levekårsutvikling for ulike grupper barn, identifiserer sosiale risikofaktorer gjennom 

populasjonsregistre. Evaluering av måleinstrumenter som brukes i forskning og kartlegging. 

 Kunnskapsoverføring og bedre skoleprestasjoner for barn i risiko, KOBA, (rct), skolestøttetiltak for barn 

med hjelpetiltak i barnevernet. 

 Mestringskurs for ungdom (DU), Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression 

Course to Prevent Dropout in Upper Secondary School. Utskriving av resultater vil foregå i 2018, da 

prosjektet avsluttes. 

 

Publikasjons- og foredragsvirksomhet 
Ansatte ved senteret har i 2018 hatt 66 konferansebidrag, 39 nasjonalt og 29 internasjonalt. Ansatte har utført 101 

oppdrag innenfor veiledning og undervisning, samt opplæring og tjenestestøtte (138). Videre: 28 oppdrag i 

forbindelse med komité- og utvalgsarbeid, 18 fagfellevurderte artikler, 5 bøker og bokkapitler, og 13 

sensoroppdrag. 32 fagfelleoppdrag ble utført. 

Kommunikasjon og formidling 

Det har vært 182 medieomtaler knyttet til NUBU i 2018. Hjemmesidene besøkes jevnlig og hadde 203 338 

sidevisninger og 49 558 besøkende, mens pmto.no hadde 98 092 sidevisninger og 28 475 besøkende, med tilvalg 

også for nynorsk, samisk, engelsk, somalisk, arabisk, urdu og polsk, samt1425 brukere av systemet 

(passordbeskyttede intranettet som utøverne bruker). NUBU Facebook-side hadde 1 671 følgere og Twitter 791. 

Det er her feilmarginer knyttet til navneendringen i mars 2017, da følgere og brukere måtte registrere seg på nytt. 

NUBUs nasjonale fagkonferanse ble utsatt til 2019, da NUBU i 2018 var med-arrangør for Barn og unge 

kongressen i Bergen. Kongressen var et samarbeid mellom Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-

BUP) og NUBU, Folkehelseinstituttet, HelseBergen, RBUP Øst og Sør, UniResearch, NTNU, Universitetet i 

Troms, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. PALS-konferansen avholdes hvert annet år, 

og vil bli holdt i 2019. 

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid  

NUBU samarbeider internasjonalt med forsknings- og implementeringsmiljøer i USA generelt og knyttet til de ulike 

programmene, spesielt MST Services, Oregon Universitet, samt ISII/Oregon Social Learning Center.  

Andre fagmiljøer er en viktig forutsetning for kunnskapsproduksjonen og nasjonalt samarbeides det med de 

regionale kompetansesentrene for barn og unge, Høgskole i Buskerud og Vestfold (BONDS) og Psykologisk 

institutt/UIO. I implementeringsarbeidet er regionale miljøer sammen med kommunene de viktigste 

samarbeidspartnerne. 

Planer 

NUBU vil i 2019 arbeide med oppfølging av UiO/Unirands beslutning om eierskifte, hvor Norce er ny eier fra 

1.1.2019, samt oppfølging av nytt regelverk for personveropplysninger (GDPR). 
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Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS AS) 

Selskapet er lokalisert i Nydalen, Gullhaugveien 1-3, 0484 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 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. 

 

Forskning 

Senteret har hatt stor skriftlig produksjon. Blant annet 43 vitenskapelige artikler, herav 6 kapitler i antologier. I 

tillegg 4 rapporter og to bøker.  

Forskningen konsentreres om fire temaområder: Vold og overgrep i nære relasjoner, katastrofer og stressmestring, 

flyktningehelse og tvungen migrasjon og implementering og behandlingsforskning. 

Forskning på vold og overgrep har vært en viktig del av senterets arbeid siden oppstarten i 2004. Forskning på 

radikalisering og voldelig ekstremisme er en del av dette arbeidet og i 2018 utgav NKVTS en rapport som fokuserer 

på hvordan tjenestene, og da særlig politiet, forstår og hånderer sine oppgaver gitt i Regjeringens handlingsplan 

mot radikalisering og voldelig ekstremisme.  

I perioden 2014-2019 bevilger Justis- og beredskapsdepartementet totalt 25 millioner og Helse- og 

omsorgsdepartementet totalt 10 millioner til Forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Programmet har stor 

aktivitet og og en rekke artikler er publisert fra prosejektene i 2018.  Fra 2017 er forskning om utfordringer knyttet 

til kjønnslemlestelse inkludert i voldsprogrammet, finansiert gjennom Kunnskapsdepartementet. Et nytt 

voldsprogram vil starte opp i 2019.  

Også i 2018 har NKVTS publisert flere artikler og annet faglig materiale fra forskningsprosjektene knyttet til 

terrorangrepene 22. juli. I 2019 vil det gjennomføres en fjerde datainnsamling finansiert av Helsedirektoratet. Det 

er gitt midler fra NFR og Extrastiftelsen til prosjektene i perioden 2014-2019. Prosjektene har hatt flere 

doktorgradsstipendiater og postdoc finansiert av disse midlene Det er publisert 9 artikler fra terrorforskningen i 

2018. 

Behandlings- og implementeringsaktiviteter utgjør en stor del av virksomheten ved senteret. I 2018 ble det publisert 

fem vitenskapelige artikler fra studiene på behandlingsforskning. Implementering av TF-CBT er inne i ny periode 

2018-2021. Siktemålet er at alle barn i landet skal ha tilgang til BUP som kan tilby TF-CBT-behandling Det er 

knyttet forskning til implementeringsprosjektet – både på implementeringsprosessen og på terapiprosessen. 

Implementering av evidensbaserte metoder for voksen i landets DPS’er er kommet godt i gang i 2018.  

I 2017 fikk NKVTS finansiering fra EU Horizon2020 til prosjektet RefugeeWellSchool. Målet med prosjektet er å 

undersøke hvilken betydning forebyggende skolebaserte intervensjoner har for unge flyktningers psykososiale 

velvære. NKVTS har også flere andre pågående prosjekter knyttet til flyktningehelse bl.a et kartleggingsprosjekt av 

syriske flyktninger som har kommet til Norge etter 2015 og er bosatt i Norge.  Begge prosjektene har vært i 

planleggingsfase i 2018.  

NKVTS har satset målrettet på å øke ekstern finansiering fra spesielt NFR for å tilpasse virksomheten til ny 

resultatbasert finansieringsordning som trer i kraft fra 2020. I 2018 fikk senteret tilslag på 6 av 18 søknader, dvs. en 

innvilgelsesrate på ca 35 %.  Senteret vil fortsette arbeidet i 2019.  

Sentert har jobbet systematisk med innføring av personvernforordningen GDPR som trådte i kraft fra 20. juli 2018. 

Det er gjennomført tilpasset opplæring for alle ansatte og utarbeidet rutiner som understøtter GDPR.  
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Undervisning 

Masterprogrammet for Psykososialt arbeid med selvmord, rus, vold og traumer er vedtatt lagt ned. Dette ble 

formelt vedtatt av UiO juni 2017 og skyldes blant annet lavt antall søkere til en studieretning (NSSF, 

Selvmordsforebyggende arbeid) samt nedskalering av driften ved SERAF (Rusforebyggende arbeid). Studieretning 

vold og traumatisk stress har hatt stor søkning til studieplassene. 8 studenter forventes å levere sine 

masteroppgaver før programmet formelt avvikles. Flere av senterets forskere har veiledning for og skal ha 

sensuransvar for resterende studentmasse.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Internasjonal virksomhet 
NKVTS har flere internasjonale samarbeidsprosjekter med finansiering fra EU og Nordforsk. Senteret, sammen med 

velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, tok høsten 2017 over stafettpinnen som arrangør av den tredje 

europeiske konferansen om vold i nære relasjoner etter konferansen i Porto. Konferansen European Conference on 

Domestic Violence (ECDV) – finner sted 1.-4.september på Folkets Hus i Oslo. NKVTS har fått støtte fra NFR til å 

etablere europeiske nettverk med sikte på senere EU-søknader. Forskere fra NKVTS deltar på en rekke internasjonale 

konferanser og har mye samarbeid med forskningsmiljøer i USA og i Europa. Seneret mottok i 2018 EU-

stimuleringsmidler fra NFR som skal bidra til økt internasjonalt samarbeid gjennom Horizon 2020.  

Planer 

Senteret har omfattende datamateriale innenfor temaområdene – vold og overgrep i nære relasjoner og katastrofer 

og stressmestring, som gir grunnlag for analyser og publisering også i 2019. Det vil også i året som kommer være 

stor aktivitet i de to implementeringsprosjektene av evidensbaserte metoder. Disse prosjektene gir også 

forskningsdata. Nye store datainnsamlinger gjennomføres i 2019, bl.a. omfangsstudie om vold og overgrep mot 

barn og unge 12-16 år og fjerde runde av Utøya-studien. Ny finansieringsordning med resultatbasert finansiering 

knyttet til publisering, avlagte doktorgrader og finansiering fra NFR gjør at senteret må utvikle strategier for å bli 

enda mer konkurransedyktig når det gjelder disse faktorene. Dette er NKVTS godt i gang med. Senteret er også i 

gang med nye prosjekter på flyktningefeltet, samt vil jobbe med å utvikle prosjekter som retter seg mot 

kommunesektoren og brukermedvirkning i forskningen. 

 

NKVTS skal jobbe videre med formidling av kunnskap om vold og traumer gjennom flere kanaler bl.a. gjennom 

videreutvikling av websidene.  

Samarbeid med andre fagmiljøer er en viktig forutsetning for at NKVTS’ kunnskapsproduksjon skal være nasjonalt 

ledende. NKVTS jobber kontinuerlig med å utvikle samarbeidet med forskningsinstitutter, universiteter og 

høgskoler, nasjonale og regionale ressurs- og kompetansemiljøer, kliniske miljøer og praksisfeltet 
 

Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS)  
Selskapet har forretningsadresse i Sognsveien 70 A, 0805 Oslo. 

Oppdrag  

Selskapet opptrer som nordisk samarbeidsorgan eiet av UniRand as og Helse- og omsorgsdepartementet i Norge. 

Selskapet skal fremme og videreføre det nordiske samarbeidet innenfor mandat og rammekontrakt mellom 

selskapet og Nordisk Ministerråd. 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 

NIOMs informasjonsvirksomhet, forskningsvirksomhet og forskningssamarbeid er alle knyttet opp mot nordisk 

aktivitet og de nordiske landene. Gjesteforskeraktiviteten hvor forskere fra de nordiske landene gis lønnet opphold 

ved NIOM står sentralt i denne aktiviteten. Åtte gjesteforskere har hatt arbeidsplass ved NIOM i 2018, derav 6 fra 

universiteter og høyskoler i Danmark, Finland, Island og Sverige.  Tolv av NIOMs forskningsprosjekter er av 

samnordisk karakter. Forskningsresultatene publiseres i anerkjente internasjonale tidsskrifter som også leses av 
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andre nordiske forskere og kan bli til nytte for deres videre forskning. Tverrvitenskapelig og nordiske 

samarbeidspartnere finnes ved institusjoner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Nordiske tannleger 

gjøres kjent med NIOMs forskningsresultater og råd gjennom foredrag på tannlegens årsmøter, webinarer, 

publisering i nordiske tannlegetidsskrifter, nyhetsbrev og NIOMs hjemmeside. NIOM har publisert 18 artikler i 

internasjonale og nordiske tidsskrifter; av dette er 14 i internasjonale tidsskrifter, to i de nordiske 

tannlegetidsskriftene og to artikler i Aktuell Nordisk Odontologi. Fjorten artikler har direkte klinisk 

anvendelsesmulighet. NIOM har hatt informasjonsstand ved landsmøtene til danske, finske, islandske, svenske og 

norske tannleger. Der er utgitt 11 nyhetsbrev til 21.500 mottagere i Norden og besvart 115 henvendelser fra 

tannhelse¬personell, helsemyndigheter og pasienter. 

 

Standardisering 

NIOMs deltagelse i europeisk og internasjonal standardisering sikrer nordisk innflytelse på området da øvrige 

nordiske land (unntatt Sverige på tannhelsesiden) ikke eller bare i liten grad deltar i standardiseringsarbeidet. 

Forskere fra NIOM er gruppeledere og tekniske eksperter i komiteer for materialkvalitet og biologiske egenskaper 

til dentale biomaterialer. 

 Planer  

Det er utarbeidet strategisk plan 2016–20 (NIOM 2020) og handlingsplan 2019. NIOM skal ha fokus på 

pasientsikkerhet og kliniske problemstillinger. Den nordiske profilen skal opprettholdes og NIOM skal bli 

mer nyttig og synlig for praktiserende tannleger. Gjesteforskeraktiviteten og samarbeidet med nordiske 

institusjoner skal opprettholdes. NIOMs arbeid for pasientsikkerhet innebærer en prioritering av nordisk 

forskningssamarbeid innen biokompatibilitet av dentale materialer. Det betyr studier av materialenes påvirkning 

på pasienten og pasientens innvirkning på materialkvalitet. Dette fremmer tverrfaglig innsats på fagfeltet.  I 2019 

vil NIOM avslutte prøving av dentale bondinger og øke informasjon via NIOMs hjemmesider og månedlige 

nyhetsbrev til nordisk tannhelsepersonell. NIOM har et særskilt ansvar for Helse- og omsorgsdepartementets 

handlingsplan Sammen om kunnskapsløft for oral helse, Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet 

(2017-2027). En nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon innen oral helse er etablert under NIOMs 

ledelse. Det er behov for utskiftning og utvidelse av større analyseutstyr i løpet av de neste årene for blant annet 

overflatekarakterisering, bestemmelse av mindre organiske substanser og instrument for strekk og 

kompresjonstesting. Slike investeringer må tas av egenkapitalen og avskrives over fem til ti år. Det er derfor viktig 

at egenkapitalen styrkes gjennom resultatoverskudd. 

 

Arbeidsmiljø, likestilling, diskriminering og sykefravær 
 

Arbeidsmiljø 

Virksomheten drives etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

Det ble vedtatt at det fra 2014 skal opprettes egne arbeidsmiljøutvalg i datterselskapene og avvikle det sentrale 

arbeidsmiljøutvalget i konsernet.   

  

UniRand har ikke hatt arbeidsulykker. 

 

Likestilling 

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

iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området. 

 

Morselskapet har en ansatt administrerende direktør i 30 % deltidsstilling og kjøper noe administrativ bistand på 

timebasis. 

  

NUBU har 46 fast ansatte hvorav 29 er kvinner og 17 er menn.  Av styrets 7 medlemmer er 3 kvinner og 4 er menn.   

NKVTS har 95 fast ansatte hvorav 79 er kvinner og 16 menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinner og 3 er menn. 
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NIOM har 27 fast ansatte hvorav 14 er kvinner og 13 er menn. Blant gjesteforskerne er det 4 kvinner og 3 menn. 

Av styrets 10 medlemmer er 7 kvinner og 3 er menn. 

 

Diskriminering og trakassering 

Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området.  

 

Sykefravær 

Morselskapet har ikke hatt sykefravær i 2018. 

NUBU har hatt et sykefravær på 3.3 % i 2018  mot 1.4 % i 2017.  

NKVTS har hatt et sykefravær på 6 % i 2018, mot 4 % i 2017 

NIOM har hatt et totalt sykefravær på 3.3 % i 2018 mot 1.6 % i 2017.  

Ytre Miljø 

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over reisevirksomhet. 

 

Årsregnskapet 

Årsoppgjøret avlegges etter regnskapslovens bestemmelser. Det er styrets oppfattelse at konsernregnskapet for 2018 

gir et rettvisende bilde av selskapets drift og stilling per 31.12.2018. Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet 

på minus 112 768 kroner (pluss 58 037 kroner i 2017) føres mot annen egenkapital.  

 

NUBU har et negativt årsresultat på 102 382 kroner (pluss 1 140 897 kroner i 2017), NKVTS har et positivt 

årsresultat på 320 539 kroner (pluss 503 861 kroner i 2017). NIOM har et positivt årsresultat på kroner 58 590 

(pluss 22 821 kroner i 2017). 

 

Sum egenkapital for konsernet er pluss 38 681 435 kroner (pluss 38 517 456 kroner i 2017) og for morselskapet 

pluss 4 144 783 (pluss 4 257 551 kroner i 2017). 

 

Konsernet har samlet et solid bankinnskudd som sikrer soliditet i forhold til utsatte oppdrag og kommende 

forpliktelser.  

Konsernet har i sum balanseført netto underfinansierte pensjonsforpliktelser på kr. 24 217 001. Faktisk netto 

underfinansiering er iht aktuarberegningen fra SPK på kr. 66 913 500 i sum, hvorav minimum netto 

underfinansiering som må balanseføres etter gjeldende regnskapsregeler er kr 12 525 495. Selskapene har 

øremerket likviditet (investert i fond) til å sikre fremtidige innbetalingsforpliktelser til SPK. Bankinnskudd og 

kortsiktige investeringer skal dekke forpliktelser som påløper de første periodene påfølgende år. 

 

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

Morselskapet og datterselskapene har en solid egenkapital. 

 

Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 er årsregnskapet for 2018 for konsernet med datterselskaper er satt opp 

under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. 

Årsregnskapet gir et rettvist bilde av selskapets finansielle stilling, herunder eiendeler og gjeld, samt 

resultatregnskap. 

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av 

årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styret vurdering har 

betydning ved bedømmelse av regnskapet. 

 

Finansiell situasjon 
Morselskapet UniRand AS 

Morselskapet har en solid egenkapital og driftsutgiftene samsvarer i stor grad med driftsinntektene  

(driftstilskuddene fra datterselskapene). Selskapet er derfor ikke utsatt for likviditetsrisiko. 
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NUBU AS 

NUBU er i hovedsak finansiert gjennom basisbevilgning og oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

og Helsedirektoratet. NUBU mottar også finansiering fra Utdanningsdirektoratet og Norges Forskningsråd. 

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet i 2018.  Videre drift vil være avhengig av 

fortsatt oppdrag fra oppdragsdepartementene.  

 

NKVTS AS 

Selskapets drift finansieres i hovedsak ved oppdrag fra tre departementer, Justisdepartementet, Helse- og 

omsorgsdepartementet og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Selv om oppdragsmidlene gis årlig er 

det en intensjon om å se virksomheter ved senteret i et flerårig perspektiv.  Årsregnskapet gir en rettvisende 

oversikt over utviklingen og resultatet i 2018. Videre drift vil være avhengig av fortsatt oppdrag fra 

oppdragsdepartementene. 

 

NIOM AS 

Norske helsemyndigheter finansierer husleie, standardisering og klinisk forskning i samarbeid med 

tannhelsetjenestens kompetansesentra. Selskapet har en rammefinansiering fra Nordisk ministerråd med tre-års 

kontrakt 2016–2018 og 2019-2012 hvor finansieringen er vedtatt., Den kommersielle materialprøveaktiviteten har 

gått med overskudd og forventes å øke. Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet i 

2018. 

Videre drift vil være avhengig av fortsatt oppdrag og bevilgninger fra Nordisk ministerråd og Norske 

helsemyndigheter. 

 

Konsernet og datterselskapene har ikke erverv til formål og deler derfor ikke ut utbytte. 

 

Blindern 12. april 2019 

 

 

 

    Ragnhild Hennum               Tove Kristin Karlsen                           Kjetil Søren Sundet 

       styrets leder                         styremedlem                                            styremedlem 

 

 

 

                                                                                                               Erik Gulbrandsen 

                                                                                                                 adm. direktør 

        

 
 


