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Lucy Smiths hus (Administrasjonsbygningen), Blir
Tilstede Benedicte Rustad, Asbjgrn Rpdseth og Lisbeth Dyrberg

Adm. dir. Erik Gulbrandsen

DncsonDEN

Sak I Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden godkjennes

Sak 2 Bekrefte godkjenning av styremotets protokoll av 24. mai 2013.
Vedlagt f4lger Styreprotokoll fra 24. mai2013.

Vedtak:
Godkjent protokollfra styremqte 24. mai 2013 bekreftes

Sak 3 Styreseminar 29. oktober 20f3 pA Lysebu
Fastsetting av program
Aktuelle tema som ble diskutert:

o Risikostyring
. KapitaloppbygninglEgenkapital/Forvaltning av midler
. Regnskapsforing med fokus pi oppdragsvirksomheten
o Eierstyring og eierdialog

Vedtak:
Adm. dir. fdr i oppdrag d uforme et program i samarbeide med datterselskapene

Sak 4 Risikovurdering av datterselskapene

Adm. dir. orienterte om at Digforsk ikke var aktuelle som pilot.
Risikostyring blir en sak pd styreseminaret 29. oktober 2013.

Sak 5 Retningslinjer for kapitalforvaltning
Div. notat fra Asbjorn og UniFor var vedlagt

Vedtak:
Saken tas opp pd styreseminaret 29. oktober 2013.
Asbj qrn Rqdsth fo rbe rede r saken.

Sak 6 Kapitaloppbygning m.m. i UniRand
Utredning fra riksrevisjonen og svar fra Universitetet i Oslo var vedlagt.



Vedtak:
Utredningen og svaret tas til etterretning

SakT RegnskapsfOringavoppdragsvirksomheten
Revisor ser pi omleggingen ved Atferdssenteret og ser om dette kan egne seg for en mal i de
andre selskapene.
Vedtak:
Adm. dir. orienterte om status fra m\te.
Det vurderes i samarbeid med Revisor om dette bpr vere en sak pd styreseminaret.

Sak 8 Samspill mellom UniRand og datterselskapene - endring av driftstilskudd
Se vedlagte saksutredning.

Forslctg til vedtuk:

Driftstilskuddet til morsel.skapet Okes til0,6 Vo av datterselskapets ontsetning, men mininurn
100 000.

Ved opprettelse uv nve selskctper hetctler dutterselskapene et etableringsbittrag til konsernet
pci kr 200 000.

De nye driJtstilskuddene skal gjeldejVa regnskapsriret 2014.

Vedtuk:

Sakert utsettes til. nestu mAtu

Sak 9 Riksrevisjonens undersokelse av likestilling og mangfold i selskaper med
statlig eierinteresser

Vedtak:
Adm. dir. fplger opp saken iforhold til datterselskapene

Sak 10 Orienteringssaker
- Orienteringfradatterselskapene
- Status Arkiv
- Anbud l6nn- og regnskapsdenester

Blindern 11. oktober 2013
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Asbjorn Rpdseth

Vedlegg:
1. Protokoll 24. mai20l3
2. Undersokelser fra riksrevisjonen om kapitaloppbygning
3. Riksrevisjonens undersokelse av tikestilling og mangfold i selskaper med statlig

eierinteresser
4. Retningslinjer for kapitalforvaltning

Div. notater
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