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Refeiat fra styr em6te i UniRand

MOtetidspunkt: 23. mai 2014k1.0800 - 1000 msterom 40L i 4. etg. i
Lucy Smiths hus (Administrasjonsbygningen), Blindern.

Tilstede: Benedicte Rustad, Asbj0rn Rgdseth og Lisbeth Dyrberg
Fra Administrasjonen: Erik Gulbrandsen, Adm. dir. UniRand og John Dahl, Adm. dir.

NIOM (Sak 2)

DacsonDEN

Sak 1 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak 2 Orientering fra NIOM
Orientering fra Jon Dahl vedlagt.

Sak 3 Bekrefte godkjenning av styremotets referat av 10. mars 2014.
Vedlagt fglger Styrereferat fra 10. mars2014.

Vednk:
Godkjent referatfra styrem\te 10. mars 2014 bekreftes.

Sak 4 Konsernregnskap pr 30. april2ll4for UniRrand
Vedlagt Konsernregnskap pr 30. april2Ol4.

Vedtak:
styret tar Konsernregnskapet pr 30. aprit 2014 til etterretning.

Sak 5 Pengeplassering i Pareto Rentefond
Saksnotat vedlagt.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner plassering av midler i pareto H@yrente eller rentefond med tilsvarende
risiko
Vedtak:
Konsernet UniRand AS har en liten egenkapital.



Pfl dette grunnlag har styret i UniRand konkludert med at det pi nfivarende tidspunkt ikke er

grunnlag for en alternativ plassering av egenkapitalen fra hByrente i ordinrer bank.

Sak6 Risikovurderingi UniRand

Momenter som ble drpftet phmgte 10. mars 2Ot4 vat:
- Sirbarheten ved liten administrativ ledelse

- Selskapets kompetanse i styret
- Konsekvenser av oppdragssvikt
- Omdgmme og Forskningsetikk
- Styring etter lover og regler

Etter en gjennomgang av de ovennevnte punktene ble det utarbeidet en kort Risikovurdering

som er vedlagt referatet.

Sak 7 Orienteringssaker
Adm. dir. orienterte om status i datterselskapene:

- NKVTS - Signalene fra Helsedirektoratet er at det blir en reduksjon i forhold til
bevilgningen fra tidligere ir med ca.2. mill., som medf6rer en tilsvarende

aktivitetsreduksjon.
- DigForsk - nndltg inntektsrarnme vil bli bekreftet i juni, som vil vr;te avgS4rende for

[rsresultatet.
- NIOM - En positiv resultatutvikling hvor prognosen viser et positivt irsresultat.

- Atferdssenteret - Utbetaling fra de bevilgende departementene vil f@rst bli foretatt i
juni, men prognosen viser et positivt 6rsresultat.
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Vedlegg:
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Konsernregnskap pr. 30. april 2014

Protokoll fra styremote 10. mars 201'4

Orientering fra Pareto
Saksdokument til sak 5

Oppsummering fra sak 6


