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UNINETT AS — Styrets årsberetning 2020
Innledning

Indre og ytre omgivelser i endring

Bakgrunn

Et ord som karakteriserer året 2020, er transformasjon.
Uninett har i likhet med den øvrige verden stått overfor
en pandemi som har skapt mange utfordringer og
endringer vi ikke så komme.

Uninett AS er et statlig aksjeselskap, eid av Unit –
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning.
Uninett AS er kunnskapssektorens IKT-infrastrukturselskap. Vi utvikler og driver den digitale grunnmuren
for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren
består blant annet av forskningsnettet – en kraftfull
og sikker nasjonal nettforbindelse, som også kobler
brukerne i kunnskapssektoren opp mot internasjonale
forskningsnett. Vi er også en strategisk og rådgivende
partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor.
Uninett er også leverandør av den nasjonale innloggingsløsningen Feide, trådløs nettilgang via eduroam,
samt en rekke tjenester innenfor cybersikkerhet og
digitale campusløsninger. Våre tjenester brukes av
flere hundre tusen personer i kunnskapssektoren hver
eneste dag.
Uninett AS hadde i inngangen til året to datterselskaper,
Uninett Sigma2 AS og Norid AS. Norid AS driver
registeret for norske domenenavn. Etter mange år
som datterselskap av Uninett AS er eierskapet til
Norid AS overført til Unit den 31.12.2020 og videre til
KMD fra 1.1 2021.
Uninett Sigma2 AS har ansvar for å anskaffe, drifte
og videreutvikle den nasjonale e-infrastrukturen for
tungregning og datalagring.
Ved utgangen av 2020 hadde Uninett AS 73 ansatte.
Konsernet totalt hadde 104 ansatte, hvorav ingen var
ansatt i midlertidige stillinger.
Uninett har kontorer i Teknobyen, sentralt i Trondheim.
Uninetts kjerneverdier er nysgjerrig, entusiastisk og
kundevennlig.

Mange av Uninett sine tjenester har vært helt sentrale
for å få til kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling
etter at Covid-19 førte til nedstenging av Norge. Den
store innsatsen for å holde god kvalitet på tjenestene
med den enorme veksten i bruk, har blitt lagt merke til
av mange. Uninett har eksplisitt blitt omtalt i rosende
ordlag flere ganger av flere statsråder.
Vi bestemte oss tidlig for at vi ikke skulle bruke
pandemien som unnskyldning for manglende fremdrift
eller for dårlig kvalitet. I stedet skulle vi finne løsninger
på utfordringene for å opprettholde produksjon. Dette
har vært både krevende og lærende for organisasjonen.
Krevende fordi så store og hurtige endringer alltid er
krevende i sin natur og lærende fordi vi ser at endringene
gir en del positive effekter samtidig som vi ser uheldige
effekter spesielt knyttet til massiv bruk av hjemmekontor. Uninett har vist både vilje og evne til å tilpasse
seg de svært utfordrende omstendighetene og det er
all grunn til å være stolt av hvordan dette har vært
håndtert av alle ansatte.
De positive effektene er knyttet til økende og mer
kompetent bruk av samhandlingsplattformer, som gir
bedre oversikt og raskere respons. Videre er reiseaktiviteten redusert radikalt, som gir besparelser på tid,
direkte kostnader og ikke minst miljø.
Det er ikke forsket nok på konsekvensene av tvungen
og massiv bruk av hjemmekontor over lengre tid.
Forskning som er gjort før pandemien peker på
alvorlige negative virkninger av hjemmekontor, som
økt arbeidsbelastning og sosial og profesjonell
isolasjon. Jobber man mye hjemmefra så har man
færre muligheter til nettverksbygging, uformell læring,
og sjeldnere tilgang på hjelp fra kolleger og ledere.
Dette forsterkes gjennom at Uninett har flere nyansatte som knapt har møtt kollegaer fysisk siden de
begynte.
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Det handler om å videreføre de positive effektene og
fjerne de negative effektene etter hvert som vi
kommer inn i en mer normal hverdag. Paradokset er
at jo lengre vi befinner oss i en unormal situasjon jo
mer normalt blir det. Det betyr at når vi skal tilbake til
den gamle normalen, så vil det være unormalt. Denne
bevisstheten er svært viktig å ha med seg videre.
Vi er opptatt av god og enhetlig kommunikasjon med
kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.
Prosjektet «Ett Uninett» har flere initiativ. Et initiativ
som er iverksatt er arbeidet med å lage film om våre
større tjenester. Dette har vært et godt tiltak der team
på tvers av avdelinger og fagdisipliner har jobbet
sammen. På tross av korona har teamene fått til noen
fysiske møter, noe som har vært nødvendige og gode
avbrekk fra hjemmekontor. I tillegg til svært gode
filmer, har dette initiativet gitt god trening i å løse en
utfordrende og uvant oppgave som team der ulik
kunnskap er satt sammen for å skape et godt resultat.
Konkrete rullerende handlingsplaner har gjennom
2019 og 2020 vært hovedtiltaket for å nå Uninetts fire
overordnede strategiske mål. For å ta dette et skritt
videre har Uninett gjennom høsten 2020 utarbeidet
6 delmål med tilhørende nøkkelresultater som gjelder
for 2021. Vi har valgt metodikken OKR (Object & Key
Results). For å nå nøkkelresultat og derigjennom
tilhørende delmål må riktige tiltak og initiativ iverksettes.
Flere større satsinger er videreført/igangsatt i 2020,
der nasjonal tjeneste for tilgangsstyring (IAM),
Cybersikkerhetssenter, Videotjenesten Zoom og
Campus nettverk som tjeneste (CNaaS) er de meste
markante. (Mer om dette i egne avsnitt.)
Rekruttering og omprioritering av ressurser er tiltak
for å ha nok kraft til de større satsingen. Vi har jobbet
målrettet med å gjøre Uninett mer synlige. Vi er
fornøyde med responsen på rekrutteringsprosessene,
og tiltrekker oss stadig flere og bedre kvalifiserte
medarbeidere.
Uninett jobber kontinuerlig for å forstå hvilke behov
kunnskapssektoren har i dag og vil få fremover. Blant
annet hvordan behov har en tendens til å henge
sammen på tvers av eksisterende tjenester og
organisatoriske siloer. Ofte blir tjenester utviklet med
for snevert perspektiv, noe som reduserer gevinster

ved bruk av tjenesten. Vi har opprettet Designlabben
der vi jobber sammen med kundene for å treffe enda
bedre på den videre utvikling av tjenestene. Tjenestedesign brukes som arbeidsmetodikk i Designlabben.
Alle Uninetts tjenester sorterer under tjenesterådet
for IMD og sikkerhet. Gjennom 2020 er det utarbeidet
3-årig veikart for alle tjenestene. Veikartene dekker
årene 2021-2023 og skal opp til behandling til Digitaliseringsstyret første halvdel av 2021.

Beskrivelse av virksomhetsområder
Forskningsnettet
Uninett leverer tjenesten nettilknytning (forskningsnett)
til 150 virksomheter, hovedsakelig forsknings- og
utdanningsinstitusjoner.
Covid-19 illustrerer svært godt viktigheten av god
nett- og tjenesteinfrastruktur for å kunne holde
sektoren virksom, og vi har siden nedstengningen
13. mars hatt særskilt organisering på nettområdet
rundt kohorter og fysisk tilstedeværelse for kritisk
driftspersonell.
Økt kapasitet i Troms i forbindelse med Eiscat3D
(antenneanlegg for polarforskning) muliggjør transport
av enorme mengder rådata. På denne måten blir
forskningsnett en del av en forskningsinfrastruktur
sammen med de tre antennesystemene i Norge,
Sverige og Finland. Effekten av dette er at en kan klare
seg med en sentral lagringsplass for data i stedet for
tre lagringssteder.
Kort tid før nedstengningen ble Uninetts nye node på
datasenteret Digiplex satt i drift og direkte trafikkutveksling med MicroSoft ble etablert. Dette har bidratt
til at et viktig verktøy i sektoren har fungert vesentlig
bedre enn en kunne frykte når bruken tok seg brått opp.
Sommeren/høsten 2020 ble det i likhet med året før
flyttet et stort og viktig knutepunkt i forskningsnettet,
denne gang i Bergen. Flyttingen, som krevde nær ett
års grundig planlegging gikk smertefritt, ikke minst
takket være godt samarbeid med lokalt personell på UiB.
Uninett har i 2020 blitt partner i et Senter for
Forskningsdrevet Innovasjon på NTNU - Geophysical
Forecasting. I den forbindelse har Uninett bidratt med
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installasjon av langtrekkende målinger. Både vibrasjonsmålinger og høypresisjons klokkesynkronisering
er behov som er naturlig å ta høyde for i neste generasjons forskningsnett.

dermed kunnskapssektoren for arbeidet med vedlikehold, sikring og videreutvikling av 33 000 punkt-tilpunkt integrasjoner, for ikke å snakke om den store
forenklingen det er for de mange små og store
sluttbrukere.

Sanntidskommunikasjon
Uninetts plattform for sanntidskommunikasjon (telefoni,
video og chat) gjør det mulig for ulike telefoni- og
samhandlingsløsninger å utnytte forskningsnettets
kvaliteter til pålitelig og høykvalitets samhandling.
Det ble i 2020 gjennomført 5,3 millioner telefonsamtaler via forskningsnettet. Avtalen som ble inngått
med Telia i 2019 gjelder både fast og mobiltelefoni.
Avtalen har fungert meget bra og fortsetter videre i 2021.
Tjenesten Samordnet kommunikasjon har i 2020 kjørt
med uforminsket styrke. 23 kunder og til sammen
35.000 brukere benytter tjenesten. Uninett forventer
en gradvis nedtrapping av tjenesten til fordel for
Teams. Prosessen vil starte i 2021.
Sammen med NORDUnet og Zoom, fikk Uninett i løpet
av helgen 14-15. mars etablert en kapasitetsøkning med
en 10-dobling for tjenesten Zoom. Klokken 05.30 på
morgenen 16.mars var den utvidede kapasiteten
tilgjengelig. Senere har det vært ytterligere kapasitetsøkning til en 25-dobling for å møte den stadig økende
etterspørselen. Vi hadde i 2020 en økning fra 14 til 61
kunder av tjenesten.

Innlogging og datadeling (Nye Feide)
Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging
og datadeling i utdanning og forskning. Feide leveres
av Uninett AS, som samarbeider med Utdanningsdirektoratet og Unit om forvaltningen av tjenesten.
2020 ble et spesielt år for Feide, preget av rekordmange innlogginger som følge av korona-pandemien
med hjemmeskole og høy grad av digital undervisning. Mer enn 220 millioner pålogginger ble gjennomført med Feide i 2020. Dette er en økning på 23 %
sammenliknet med 2019. Feide som digitaliseringsmotor i utdanningssektoren har vært et viktig bidrag
til at hjemmeskole lot seg gjennomføre.
Feide forenkler og sikrer innlogging og datadeling på
1900 tjenester for 1,4 millioner personer ved 600
organisasjoner i kunnskapssektoren. Feide sparer

Arbeid med å knytte til andre innloggingsløsninger
som ID-porten og Helse-ID gir mulighet for høyere
sikkerhet og større grad av fleksibilitet for tjenester og
vertsorganisasjoner, legger bedre til rette for forskere i
Feide samtidig som det er et viktig grunnlag for å
muliggjøre livslang læring.
Høsten 2020 ble samtlige vertsorganisasjoner
tilknyttet Nye Feide, inkludert alle vertsorganisasjoner
i grunnopplæringen.
Uninett har i 2020 bidratt i Units Datadelings-prosjekt,
og vi ser at Feide kan spille en sentral rolle i kunnskapssektorens felles løsning for deling av data.

Identitet og tilgangsstyring (IAM)
Digitaliseringsstyret besluttet i januar 2019 at IAM
skal innføres som en fellestjeneste i sektoren. Uninett
fikk det utførende ansvaret i tett samarbeid med
Universitetet i Bergen som pilotinstitusjon.
Målet med den nye tjenesten er økt sikkerhet og
etterlevelse av lovverk, økt operasjonell gevinst
gjennom bedre brukeropplevelse og produktivitet for
sluttbrukere og oppnåelse av strategiske mål som
studentmobilitet, livslang læring og bedre samhandling
på tvers av institusjoner.
Hovedaktiviteten i 2020 har vært å få på plass et
design for Felles IAM hos vår pilot, Universitetet i
Bergen, som i størst mulig grad vil gi de ønskede
gevinstene nevnt over. Arbeidet har vært gjort i tett
samarbeid mellom UiB, Uninett og leverandøren
Identity Automation. På grunn av korona-pandemien
har det meste av samarbeid foregått på digitale flater,
noe som har utfordret kommunikasjonen mellom de
ulike partene, men i all hovedsak gått greit.
Designet er klart for å støtte opp om livslang læring
og samarbeid på tvers, men vi lyktes ikke med å få på
plass nødvendig lov-/forskriftsendring i 2020. Dette er
arbeid som gjøres med hjelp fra Unit og som vil
fortsette i 2021.
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Sommeren 2020 kom «Schrems 2»-dommen, noe
som fikk stor innvirkning på IAM-prosjektet. Etter
planen skulle tjenesten kjøre i AWS datasenter i
Stockholm, men på grunn av usikkerhet rundt
«Schrems 2»-dommen ble det på høsten besluttet å
sette opp tjenesten on-premise hos UiB. Dette førte til
økte kostnader og 5 måneders forsinkelse i prosjektet,
og ny go-live dato for UiB ble satt til 01.06.21.

Økt informasjonssikkerhet
2020 var andre året i en 4-årig satsing for å styrke
informasjonssikkerheten i sektoren. Fart og gjennomføringskraft har økt sammenlignet med oppstartsåret.
Satsingen er delt inn i to hovedprosjekter som består
av «Rådgiving & Kompetanseheving» og «Analyse &
Respons».
Prosjektet Rådgiving inneholder både bygging av
kompetanse og etablering av konkrete tjenester. Så
langt i programmet er 6 tjenester operative og i bruk.
Det bygges også kontinuerlig kompetanse både
gjennom ansettelser og utvikling av den enkelte
medarbeider.
I prosjektet Analyse & Respons har arbeid har vært
rette mot etablering av en ny og moderne dataanalyseplattform og omfattende utprøving av effektene av
dette arbeidet opp mot tilknyttede pilotvirksomheter.
Den viktigste effekten av pilotering er utprøving og
tilpasning av nye tjenester i en tidlig fase.
Bruken av en moderne dataanalyseplattform har hatt
positive effekter på sektorvist responsmiljø (Uninett
CERT), særskilt når det gjelder det å kunne mer aktivt
følge trusselaktører/trusselkampanjer og tidligere
kunne varsle mulige berørte virksomheter om pågående aktivitet. I NSM sin rapport «Helhetlig digitalt
risikobilde 2020» ligger ett konkret eksempel på en
«phishing-kampanje» Uninett CERT har jobbet mot,
som illustrerer økte responsmuligheter.
I tillegg til arbeid i de to hovedprosjektene så er det
lagt ned mye arbeid rundt etablering og lansering av
et «Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning».
Når vi allerede 25. mars 2021 lanserer det nye Cybersikkerhetssenteret, så vil det i seg selv skape økt
oppmerksomhet rundt informasjonssikkerhet som
tema, noe som er nødvendig. I tillegg vil alle de
tjenestene som er utviklet så langt i satsingen kunne

tilbys kunnskapssektoren gjennom senteret. Dette er
viktig for å videreutvikle tjenester for å dekke nye behov.

Campusnett som tjeneste
Solid og velfungerende nettilgang er en forutsetning
for å lykkes med digital transformasjon UH-sektorens
nettverk består av det nasjonale forskningsnettet og
de lokale campusnettene.
Kunsthøgskolen i Oslo og Samskipnaden i Ås ble i
2020 kunder av tjenesten og nytt og vesentlig forbedret
campusnett/studentbolignett ble etablert hos de to
kundene i løpet av høsten – en omfattende jobb som
har gått etter plan til tross for Covid-19.
Eduroam-tjenesten har nå 57 kunder og god utbredelse
(bl.a. flere hoteller). Gjennom avtale med Avinor er
tjenesten tilgjengelig på norske flyplasser. Her ser vi
opptil 120.000 pålogginger i måneden før pandemien,
noe som stadfester økt bruk og popularitet.

Innovasjon og utvikling (IoU)
Ved inngangen til 2020 hadde vi erfaring med enkelte
prosesser med tjenestedesign. I løpet av året har vi
prøvd og feilet mye, og mye erfaring har lagt grunnlaget
for «Uninett Designlab» – et team som fasiliterer
innovasjonsprosesser etter «double diamond»-metodikk, med sterk deltakelse fra store deler av organisasjonen. Bruk av designlaben og metodikk med
brukeren i sentrum er ved utgangen av året forankret
som et av de viktigste målene for 2021 der flere
kunder inviteres inn for å utvikle tjenester.
Gjennom hele 2020 har innovasjonsarbeidet i Uninett
vært tett knyttet til studenter. Vårsemesteret skrev
fire studenter i faget «strategisk design» en oppgave
om innovasjon i kunnskapssektoren og alternative
strategiske retninger for Uninett. I sommerferien
deltok to «tjenestedesign»-studenter i et tverrfaglig
prosjekt på «employer branding». Et utviklerteam på
8 studenter fra datateknikk utviklet en ny tjeneste
http://emnr.no som fikk mye oppmerksomhet, og
demonstrerte på en fin måte studenters skaperkraft
i kombinasjon med muliggjørende datadeling.
Innovasjonsaktiviteter har bidratt til å forbedre
eksisterende tjenester som eduroam, Feide (datadeling),
cybersikkerhetssenter. I tillegg har innovasjonsarbeid
forbedret flere nye mulige tjenester, som «enklere
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digitale møterom», 5G og sky-avtaler.

Arbeidsmiljø

Muliggjørende datadeling er en forutsetning for et
økosystem der den samlede innovasjonskraften hos
institusjonene, studenter og edTech-markedet
maksimeres til en bedre kunnskapssektor. 2020 har
gitt oss mye læring og erfaring som hjelper oss videre
mot dette målbildet.

Uninett er en kontorarbeidsplass med lite direkte fare
for liv og helse. For å forebygge muskel- og skjelettlidelser, gjennomføres det jevnlig ergonomikartlegginger,
og det tilrettelegges for fysisk aktivitet som del av
arbeidstiden. Fysisk og psykososialt miljø kartlegges
annethvert år gjennom en arbeidsmiljøundersøkelse.
Uninett har en aktiv HMS-gruppe, verneombud og
AMU-utvalg. Sykefraværet var i 2020 på 5,3 prosent,
en økning fra 4,3 prosent i 2019. Enkelte langtidsfravær trekker prosenten opp. Årsaksforholdene er
klarlagt og ikke jobbrelaterte. Ingen arbeidsrelaterte
skader eller ulykker ble registrert i 2020.

Uninett er nå assosiert medlem i EOSC (European
Open Science Cloud), og har en posisjon hvor vi
representerer kunnskapssektorens behov i dette
europeiske samarbeidet om deling av infrastruktur
og tjenester.
Uninett har hatt et signifikant bidrag i arbeidet med
nye avtaler på infrastruktur i skyen fra de store
skyleverandørene igjennom OCRE (Open clouds for
research environment). Dette inkluderer også utlysing
av insentivmidler til forskere som vil ta i bruk skytjenester.
Uninett bidrar aktivt i flere GEANT innovasjonsaktiviteter og Special Interest Groups (SIG). Dette inkluderer blant annet infrastruktur for videokonferanser,
skytjenester, monitorering av nettverk, sikkerhetsanalyse og nettverksoptikk.

Det ble foretatt en arbeidsmiljøundersøkelse i Uninett
i 2020. Det har vært god oppslutning med svarprosent
på 97,4%. Resultatene fra undersøkelsen er gjennomgående gode med tanke på at vi har vært og er på en
utviklingsreise. Av de 18 områdene som undersøkes
så er 13 på samme nivå som i 2018. 3 områder scorer
betydelig bedre og 2 scorer noe dårligere. Hvis vi
måler opp mot norgessnitt for denne type målinger
så scorer vi bedre på 10 av de 15 områdene det finnes
sammenligningsgrunnlag. På 4 områder er vi på
norgessnitt og på et område er vi litt under snitt for
Norge. Dette gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Internasjonalt samarbeid (NORDUnet
og GÉANT)

Mangfold og likestilling

NORDUnet er et samarbeid mellom forskningsnettene
i de fem nordiske landene. Selskapet binder sammen
med de fem nasjonale forskningsnettene og er felles
knutepunktet mellom Norden og resten av verden.
NORDUnet koordinerer den nordiske deltakelsen i
utviklingsaktivitetene i det EU-støttede prosjektet
GÉANT som også inkluderer drift av det paneuropeiske
forskningsnettet.

Uninett ønsker bredde og mangfold i arbeidsmiljøet,
og er opptatt av at alle ansatte skal ha lik rett og
mulighet til å utvikle seg og utnytte sine evner.
Gjennom en egen livsfasepolitikk er det gitt aksept
for individuelle tilpasninger. Vi jobber for mangfold
når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

I tillegg til å koordinere det faglige samarbeidet
mellom forskningsnettene i Europa har GÉANT
Association en viktig rolle som rådgiver til EU om
den teknologiske utviklingen innen nettinfrastruktur.
GÉANT Association har et antall TaskForces (TF) og
Special Interest Groups (SIG) hvor UNINETT er aktiv
deltaker og bidragsyter.

I 2020 har Uninett innen likestilling og diskriminering
hatt spesielt fokus på å tiltrekke for et mangfold av
flere flinke kandidater i rekrutteringene ved å tilpasse
tekst og bildebruk i annonsene. Ved å benytte en
kravspesifikasjon i rekrutteringsprosesser sikrer
Uninett at alle kandidater som søker på jobb, kun blir
vurdert ut ifra sine faglige kompetanser og personlige
egenskaper, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn,
religion, seksuelle orientering, funksjonshemming
eller etnisk tilhørighet.
Uninett AS hadde ved utgangen av 2020 73 ansatte.
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Av disse var 20 kvinner og 53 menn, som utgjør en
kvinneandel på 27,4 prosent. Styret består av tre
kvinner og tre menn, som gir en kvinneandel på 50
prosent. I tillegg velger de ansatte en representant til
styret. I Uninetts datterselskaper var det til sammen
12 kvinner og 19 menn, som utgjør en kvinneandel på
39 prosent. Kvinneandelen i konsernet som helhet er
32 prosent. Ved utgangen av 2020 hadde konsernet
9 ansatte med fremmedspråklig bakgrunn og/eller
utenlandsk statsborgerskap.

Ytre miljø
Selskapet har søkelys på ytre miljø, og har retningslinjer
for forurensing, avfallshåndtering, energiforbruk,
innkjøp, støy og tjenesteproduksjon. Det legges vekt
på gjenbruk av møbler og IT-utstyr, kildesortering,
bruk av videokonferanse og web-møter, og redusert
papir- og strømforbruk, og det gjøres miljøvurderinger
ved valg av samarbeidspartnere og leverandører. Det
arbeides aktivt med strømsparing i egne dataløsninger
og i anbefalinger til universiteter og høgskoler i landet,
og det er gjort byggetekniske tilpasninger, for eksempel
ved at kjøleanlegget for selskapets maskinrom bruker
uteluft. Covid19 har gitt betydelig mindre reiseaktivitet,
noe som har positiv effekt på miljøet.

Samfunnsansvar
Uninett er et ikke-kommersielt sektorpolitisk selskap
som er opprettet for å håndtere viktige samfunnsoppgaver, og har lang tradisjon for samfunnsengasjement
og -ansvar. Vi har tatt initiativ til at landets universiteter
og høgskoler skal effektivisere energibruken i sine
datamaskinrom og øke bruken av videokonferanser
som bidrag til myndighetenes satsing på «Grønn IT».
Gjennom å jobbe for fellesløsninger i sektoren, søker
Uninett hele tiden å forvalte fellesskapets midler på
best mulig måte og spare ressurser for samfunnet.

Årsregnskap og fortsatt drift
Uninett AS hadde et positivt resultat på kr 6 986 672.
For konsernet samlet er det et positivt resultat etter
skatt på kr 9 967 805. Den økonomiske stillingen til
selskapet og konsernet vurderes som god.
Styret har en bevisst politikk med hensyn til at
nettutbyggingen delvis skal baseres på selskapets

egenkapital, noe som fører til at egenkapitalandelen
varierer i takt med nyinvesteringer. Selskapet og
konsernet har god likviditet og soliditet, med egenkapitalandeler på henholdsvis 70,9 prosent og 33,4
prosent.
Uninetts positive resultat kr 6 986 672 foreslås overført
til annen egenkapital. I tråd med vedtektene deler ikke
selskapet ut overskuddet som utbytte. Selskapet kan
likevel dele ut aksjer som naturalutbytte i forbindelse
med statlig reorganisering i den utstrekning det er
pålagt av eier, noe som skjedde 31.12.2020. Norid AS
ble gitt som naturalutbytte i form av tilleggsutbytte,
og gikk derfor ut av konsernet før årsskiftet og
fremgår derfor ikke i utgående balanse i konsernregnskapet. Fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet i
hele konsernet.
Fra kontantstrømoppstillingen fremgår det at det for
Uninett AS er en nedgang i kontantbeholdning
gjennom året på 17 148 396. Dette er i henhold til
forventning, og skyldes i hovedsak at selskapet
investerer i utviklingen av nye tjenester, spesielt IAM,
som først vil ha en inngående kontantstrøm i 2021.
Kontantstrømmen fra drift blir også påvirket av økning
i kundefordringer, noe som skyldes fakturering av
solgte tjenester, og i så måte ikke representerer en
langsiktig negativ effekt på kontantstrømmen. For
konsern, er den største effekten at Norid går ut av
konsernet, og i tillegg påvirker en positiv kontantstrøm
i Uninett Sigma2.

Finansiell risiko
Det er ingen rentebærende gjeld i Uninett AS. Selskapet
har ingen valutarisiko knyttet til eksisterende forpliktelser. Uninett har utstedt en garanti mot KLP Eiendom
for husleie i Teknobyen innovasjonssenter i Trondheim
på totalt 4 millioner kroner. Beløpet er sikret på egen
depositumskonto i Sparebank 1 SMN.
Uninett er medansvarlig for eventuelle reparasjoner
på fiberkabelen fra Harstad til Svalbard. Denne
risikoen er begrenset oppad til 4 millioner kroner.

Framtidsutsikter
Infrastruktur, mellomvare og data blir sammen med
informasjonssikkerhet svært viktige bærebjelker for å
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lykkes med digitaliseringsstrategien i UH-sektoren.
Innenfor alle disse områdene har Uninett svært god
kompetanse. Vi skal derfor aktivt jobbe for å posisjonere
oss og videreutvikle organisasjonen slik at vi er godt
rustet til å ta på oss nye oppdrag for kunne bidra til
digitalisering av UH-sektoren

og som følge av det finne andre måter å jobbe på.
Noen av våre tjenester ble svært sentrale når det
gjelder den nye måten å jobbe på. Vi tror at arbeidsmønster, studiemønster og reisemønster vil blir varig
endret, noe som betyr økt behov for Uninett sine
tjenester.

Vi ser for oss økt aktivitet på flere områder med
satsing på informasjonssikkerhet, campusnett som
en tjeneste (CNaaS), felles løsning for identitets- og
tilgangskontroll (IAM) og Eduroam til grunnopplæringen
som noen eksempler.

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en restruktureringsprosess der NSD AS, leverandørdelen av Unit
og Uninett AS inklusive datterselskaper skal samles i
et stort samlet tjenesteleveranseselskap med ca. 350
ansatte. Det nye selskapet skal være i drift fra 1. januar
2021 og vil bli en betydelig og viktig aktør for å bidra til
realisering av den nye digitaliseringsstrategien for
UH-sektoren.

Covid-19 og påfølgende tiltak snudde samfunnet på
hodet. Kunnskapssektoren ble stengt ned over natten

Trondheim, 24. mars 2021

Frank Arntsen
Styreleder

Tore Tungodden
Styremedlem

Elin Borrebæk
Styremedlem

Morten Knutsen
Styremedlem (ansattrepresentant)

Seunn Smith-Tønnessen
Styremedlem

Benedicte Rustad
Styremedlem

Håkon Einar Grimstad
Styremedlem

Tom Are Røtting
Administrerende direktør
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