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Referat styremote i UniRand as

Motetidspunkt: 16. desember 2OL4 kl. 1030 - L2O0 i Domus Athletica

Tilstede: Benedicte Rustad, Asbjorn Rgdseth og Lisbeth Dyrberg
Fra Administrasionen: Erik Gulbrandsen

DecsonnEru

Sakl Godkienningavdagsorden

Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak 2 Bekrefte godkienning av styremotets protokoll av
28. november2OL4

Vedlagt falger Styreprotokoll fra 28. november 20L4.

Vedtak:
Protokoll fra sQtremote 28. november 20L4 godkjennes.

Sak 3 Evaluering av styret
Evaluering fra 20t3 ligger vedlagt.
Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 4 Budsiett
Forslag til budsjett ettersendes.
Vedtak:
Styret ser med bel<ymring pd kostnadsutviklingen i selskapet
Med de merknadene som framkom i mgte ble vedlagte budsjettetvedtatt.

Sak 5 Driftstilskuddtil datterselskapene/DigForsk
Vedlagt brev fra DigForsk as.

Modellen for driftstilskudd ble vedtatt ved oppretting av UniRand as.

Driften av selskapet og datterselskapene har endret seg over tid og det kan vare grunn
til i se pfl beregningsmodellen for driftstilskudd pi n5rtt, men at en awenter denne
gjennomgangen til en ser resultatet av irsoppgjoret for 20t4.



Forslag til vedtak
Adm. dir. fdr i oppdrag d se pd modellen for drifrstilskudd etter drsoppgjoret for 2014 og

fremme en sakfor styret.

Styret behandlet brevetfra DigForsk as og gjorde et slikt vedtak:

Styretviser til den vedtatte modellen for driftstilskuddfra datterselskapene og styretftnner
ingen grunn til d endre driftstilskuddsmodellen pd ndverende tidspunkt

Sak 6 Orienteringssaker
- Oversikt over styrene og valgperioder var vedlagt.
- Digitarium prosjektet i DigForsk - Orientering lfl vedlagt,
- Kunnskapsdepartementet Revisjonsrapport for utvidet kontroll.

20L3-20I4. Styringen av selskaper hvor universiteter og hoyskoler forvalter
eierinteressene lA vedlagt til orientering.

Sak 7 Eventuelt
- Styret og daglig leders rolle overfor dotrene.

Styre Onsker pfl et senere tidspunkt a diskutere og tydliggjOre styre og daglig
leders rolle i forhold til datterselskapenes rolle.

- Planlegge mote med rektor og universitetsdirektgr i februar hvor en tar opp disse
temaene: Status til dgtrene og Unirands fremtid.

- Det ble fastsatt nytt styremate t3. februar 2015 kl L200 - 1400.
- Det arrangeres et halv dags seminar med dotrene i april.
- AD fikk i oppdrag i forberede en sak til styret som belyser offentlige

anbudsregeler i forhold til UniRands virksomhet
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Vedlegg:
- Protokoll fra styremote 28. november 20L4.
- Oversikt over styrene.
- Digitarium prosjektet og DigForsk.

Kopi: Riksrevisjonen


