SINTEF Helgeland AS
STYRET INFORMERER - Årsberetning 2020
Virksomhetens art og hvor den drives
SINTEF Helgeland AS er et allmennyttig teknologisk forskningsinstitutt som ikke har erverv til formål.
Selskapets formål er å drive uavhengig grunnleggende og anvendt forskning for å underbygge utvikling
innenfor næringsliv og forvaltning primært i Nordland. Forskningen drives primært innen SINTEFs
virksomhetsområder.
Selskapets forretningside er gjennom forskning og innovasjon å fremme utvikling innenfor næringsliv
og forvaltning med utgangspunkt i næringslivet på Helgeland og i Nordland.
Redegjørelse for årsregnskapet
Selskapet hadde en total omsetning på kroner 9 692 991. Driftsresultatet viser et overskudd på
kroner 1 458 252. Årsresultat etter netto finans og skatt er et overskudd på kroner 1 115 776.
Overskuddet tilføres egenkapitalen i selskapet.
Kapital og eierforhold
Selskapets aksjekapital er på kroner 91 000 og selskapets frie egenkapital per 31.12.2019 er på
kroner 5 826 561.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at styret har vurdert at forutsetningen om
fortsatt drift er til stede og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Det foreligger budsjett for 2021 og en strategiplan for årene fremover. Strategien er oppe til ev
justering i 2021 gjennom en planlagt vekstrategiprosess.
Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt og monitoreres gjennom årlige
arbeidsmiljøundersøkelser. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Ansatte i
virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid,
inklusive reiser.
Totalt ble det gjennom regnskapsåret utført 7,0 årsverk ved SINTEF Helgeland i 2020. 6,5 av
årsverkene regnes som forskerårsverk. Totalt er det levert 2 vitenskapelige artikler av våre forskere,
samt en rekke annen offentliggjøring og kunnskapsformidling av resultatene.
Sykefravær siste år har vært på 1,46%. Ikke noe av sykefraværet er oppgitt å skyldes forhold ved
arbeidsplassen, og foruten en sykemelding på 18 dager har ingen har vært syk mer enn 3 dager
gjennom året.
SINTEF Helgeland AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner
og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral på alle områder.
Selskapet hadde ved årets utløp 7 ansatte; 4 kvinner og 3 menn. Selskapets styre består av 6
personer, hvorav 2 er kvinner.
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Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet,
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering,
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.
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Miljørapport
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø og har heller ingen pålegg.
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Jack Ødegård
styreleder

Eli Aamot
styremedlem

Berit Laanke
styremedlem
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Stig Erik Fossum
styremedlem

Bjørn Audun Risøy
styremedlem

Arve Ulriksen
styremedlem

-------------------------------Stein Espen Bøe
daglig leder
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