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Mulig salg av datterselskap NKVTS i UniRand AS 
Det vises til V-sak 5 i styremøte 6/2018 i universitetsstyret 12.september 2018. Det ble i saken 
orientert om status for arbeidet med å avvikle konsernet Unirand AS, mens datterselskapene skulle 
bestå og overføres til nye eiere.  

Universitetsstyret sluttet seg på møtet til forslag om salg av aksjer i selskapene Nasjonalt 
utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU AS) og Nordisk institutt for odontologiske materialer 
AS (NIOM AS) til NORCE AS. Rektor fikk fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til å 
sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med eventuelt salg av aksjer i selskapene NUBU AS 
og NIOM AS. 

Salgsprosessen ble gjennomført ved årsskiftet 2018/2019. UniRand AS er nå et selskap som er 
heleid av UiO. Selskapet har ett heleid datterselskap, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress AS (NKVTS).  

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) 
NKVTS hadde i 2017 en omsetning på 84,4 mill. kroner og 87 ansatte, herav 71 FOU-ansatte. 

Det legges opp til at kjøpesummen vil tilsvare aksjekapitalen i selskapet på 100.000 kroner. 

NKVTS har medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) og ønsker at dagens ordning med 
ytelsesbasert ordning og medlemskap i SPK skal videreføres. Pensjonsspørsmålet må avklares før 
endelig vedtak. Selskapet har øremerket likviditet (investert i fond) til å sikre framtidige 
pensjonsforpliktelser i SPK. 

De ansatte beholder inngåtte arbeidsavtaler og lønn i samsvar med Arbeidsmiljølovens kapittel 16. 

De berørte parter har hatt behov for noe lenger tid for å utrede saken. I brev datert 19.februar 2019 
informerte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) UniRand AS om at regjeringen har vedtatt å 
anmode UniRand AS å overdra sine aksjer i NKVTS AS til forskningskonsernet NORCE AS, 
gjeldende fra 1. juli 2019. Under forutsetning av nødvendige vedtak ved Universitetet i Oslo ba 
departementet partene starte arbeidet med å gjennomføre eierskiftet. 
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Konsekvenser av et salg for økonomi, bemanning etc. 
Universitetsdirektøren vurderer et salg til å ha marginale konsekvenser for NKVTS i UniRand AS.  
I drøftingene med potensielle nye eiere har det vært en forutsetning at salgsprisen vil tilsvare 
aksjekapitalen i selskapet.  
 
Styret i UniRand AS har bedt UiO om tilslutning til salg av aksjene i NKVTS til NORCE AS. 
 
«Internt regelverk for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved UiO» fastslår at 
universitetsstyret har beslutningsmyndighet når det gjelder erverv og salg av aksjer i selskapet. 
Regelverket har også føringer for salg av aksjer, som skal skje etter forretningsmessige prinsipper. 
 
Styret har tidligere behandlet sak om salg av aksjer i UniRands datterselskaper DigForsk AS, 
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU) og Nordisk institutt for odontologiske 
materialer AS. Universitetsdirektøren foreslår at styret på tilsvarende måte slutter seg til salg av 
aksjer i selskapet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) og gir 
rektor fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til å sluttføre de nødvendige prosesser i 
forbindelse med dette.  
 
Formelle vedtak i styre og generalforsamling er først aktuelt i forbindelse med det konkret salg 
eller opphør.  Kunnskapsdepartementet holdes orientert om utviklingen.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret slutter seg til forslag om salg av aksjer i selskapet Nasjonalt kunnskapssenter om 
vold og traumatisk stress AS (NKVTS) til NORCE AS. Salgsprisen skal tilsvare aksjekapitalen i 
selskapet.  
 
Universitetsstyret gir rektor fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til å sluttføre de 
nødvendige prosesser i forbindelse med eventuelt salg av aksjer i selskapet NKVTS AS. 
 

 

 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 

 

 

Vedlegg: 
Brev fra Helse – og omsorgsdepartementet 
Brev fra Unirand AS 
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Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
Primærhelsetjenesteavdelingen 

Saksbehandler 
Siv Svardal 
22 24 83 52 

 
 
Ny organisatorisk forankring av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress 
I møte med Universitetet i Oslo 2. februar 2017 ble Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- 
og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet samt ledelsen i de tre datterselskapene under UniRand AS 
orientert om at universitetets ledelse ville avvikle UniRand AS som randsoneorganisasjon. 
De berørte departementene ble anmodet om å starte arbeidet med å finne ny organisatorisk 
forankring for de tre institusjonene. Regjeringen vedtok i august 2017 at det igangsettes et 
utredningsarbeid angående framtidig organisatorisk tilknytning for Nasjonalt 
kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS), Nasjonalt utviklingssenter for barn 
og unge (NUBU) og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM). 
 
Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet og 
Barne- og likestillingsdepartementet har hatt dialog med mulige nye eiere; NTNU 
Samfunnsforskning, OsloMet, Uni Research i Bergen, som er blitt en del av 
forskingskonsernet NORCE AS, og Folkehelseinstituttet.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette informere UniRand om at regjeringen har 
vedtatt å anmode UniRand AS å overdra sine aksjer i NKVTS AS til forskningskonsernet 
NORCE AS, gjeldende fra 1. juli 2019. Under forutsetning av nødvendige vedtak ved 
Universitetet i Oslo ber departementet med dette partene starter arbeidet med å gjennomføre 
eierskiftet. 

UniRand AS 
Postboks 1071 Blindern 
0316 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

16/2789- 

Dato 

19. februar 2019 
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Side 2 
 

Departementet vil benytte anledningen til å takke UniRand for samarbeidet siden 
etableringen av NKVTS, men også for forståelsen for at vi har hatt behov for tid til å avklare 
anbefalingene for NKVTS.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Petter Øgar (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Øystein Gjeset Ellingsen 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Barne- og likestillingsdepartementet 
Helsedirektoratet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
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