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Referat fra stvremste i UniRand

MOtetidspunkt: 24. mai 2013 kl. 0800 - 1000 i OPAs mpterom i 6. etg. i
Lucy Smiths hus (Administrasj onsbygningen), Blindern.

Tilstede: Benedicte Rustad, Asbjgrn R6dseth, Lisbeth Dyrberg og
Erik Gulbrandsen (fra administrasj onen)

D,q.csonDEN

Sak 1 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden godkjent med en tilleggssak (Ny sak 12).

Sak 2 Senterorganisering
Orientering av Inger Elise Birkeland, Direktgr NKVTS.

Vedtak
Styret avventer utredningen og vilfplge utviklingen i saken og eventuelt bistd i prosessen.

Sak 3 Bekrefte godkjenning av styremotets protokoll av 8. mars 2013.
Vedlagt f4lger Styreprotokoll fra 8. mars 2013.

Vedtak:
Godkjent protokollfra styremqte 8. mars 2013 bekreftes.

Sak 4 Revidert budsjett 2013 UniRand as
Vedlagt notat.

Forslag til vednk:
Budsjett for 2013 vedtas i sarhsvar med vedlagte reviderte budsjett.
Vednk:
Vedtatt budsjett i desember m@te opprettholdes.
Prognosegrunnlaget endres i samsvar med nytt forventet drsresultat.



Sak 5 Regnskap pr 30. april 2013
Vedlagt fglger regnskapet for UniRand as pr 30. april 2013.

Vedtak:
Regnskapet pr 30. april20l3 tas til etterretning.
Styret registrerer at selskapene har god kostnadskontroll, men registrere at det er stor
uforutsigbarhet ndr inntektene fra oppdragsdepartementene kommer for Atferdssenteret og
NKVTS.
Ndr det gjelder NIOM og DigForsk er styret belqmret for inntektssiden og den Qkonomiske
uniklingen i selskapene.
Det bes om et statusmqte med DigForsk i november.

Sak 6 Arsmelding fra ArbeidsmiljOutvalget}LL2
Vedlagt fglger irsmeldingen for AMU for 2012.

Vedtak:
Styret i UniRandforventer at styrene i danerselskapene fqlger opp med tiltak pd grunnlag av
informasjon somfremkom i medarbeiderundersqkelsen og at og at det gis til bud til
medarbeidersamtaler til alle ansatte. Styret ser det ogsd som viktig at
medarb e ide r unde r s @kel s e r fBl g e s opp.
Arsmeldingenfor AMU for 2012 tas for ryvrig til etterretning.

Sak 7 Endring av stillingsprosent for Adm. Dir.
Vedlagt notat.

Vedtak:
Stillingsprosenten til adm. dir. Qkes fra 20 Vo til 30 Vo med virkning fra 01.06. 2013.
L4nnen @kes tilsvarende fra kr 205000 til kr 307500. Deltakelse i datterselskapenes styre er
inkludert i l^nnen.
FrikjBpsordningen fra UiO opphqrer fra samme tidspunkt.

Sak 8 Styreseminar til hosten
Fastsette tid oe tema.

Vednk:
Datofastsettes til29. oktober 2013 (reserve dag 31. oktober2}l3)
Adm. dir. tilskriver datterselskapene for d komme medforslag pd temaer.

Sak 9 Risikovurdering av datterselskapene
Eksempler pi opplegg vedlegges.

Vedtak:
Styret 4nsker at det foretas en risikovurdering av UniRand as og at dette gj/res etter en felles
mal som tilbys datterselskapene.
Styreleder og Adm. dir. gis fullmakt til d innhente et tilbud om et opplegg fra Internrevisjonen
pd UiO.

Sak 10 Orientering om undersokelser fra riksrevisjonen
Svar fra UiO vedlast.



Vednk:
Orienteringene ble tatt til ettenetning.
Asbiqrn Rgdseth utarbeider (sammen med direktoren) et notat om kapitalforvaltningen og
likviditetsstyringen medforslag til retningslinjer. salten tas opp pd niste mote.

Sak1l RegnskapsfOringavoppdragsvirksomheten

Vedtak:
Styret ber om at det settes i gang aktiviteterfor d standardisere regnskapsfqringen av
o p p d r a g s v i rks omhe t e n.
Status gis pd neste mOte.

Sak 12 Diskusjons-/Orienteringssaker
- Orienteringfradatterselskapene

Det vise s til re gnskaps gjennomgangen.
- Status Arkiv

Det ble orientert om opplegg for omlegging til ny arkivngkkel og ny
arkivjournal.

Blindern 27.10.2013
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Vedlegg:
1. Protokoll S. mars 2013
2. Revidert budsjett
3. Regnskap l. tertial2013
4. Arsmelding ArbeidsmiljOutvalget 2012
5. Endring av stillingsprosent adm. dir.
6. Risikovurdering av datterselskaper
7. Undersokelser fra riksrevisjonen


