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1 INTERNREVISJONENS ROLLE OG OPPGAVER 
 

Internrevisjonen er fastsatt ved instruks vedtatt av styret 6.5.2014. Formålet til 
internrevisjonen er:  

«Å fremme og beskytte UiOs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, 
råd og innsikt» 

 
Internrevisjonen skal bidra til at UiO når sine mål og forbedrer den løpende drift ved å 
evaluere og foreslå forbedringer i systemer og prosesser for styring og kontroll. 
Internrevisjonen bruker det internasjonale rammeverk fra «The Institute of Internal Auditors 
(IIA)» og Økonomireglementets bestemmelser om internrevisjon i sitt arbeid. 
 
 

 
 
 

 

  



Side 4 av 12 

Internrevisjonens årsrapport 2017  
   

2 STYRING OG KONTROLL VED UIO 

Universitetsstyret og ledelsen ved UiO har ansvaret for styring og kontroll, og avgir sin 
vurdering om det i UiOs årsrapport, kapittel IV. Styring og kontroll kan i henhold til 
internasjonalt anerkjent rammeverk1 deles i fem gjensidig avhengige komponenter som 
ledelsen følger opp. Formålet er å støtte UiOs strategiske måloppnåelse innen forskning, 
utdanning, formidling og innovasjon. Videre skal det bidra til: 
 

 Hensiktsmessig og effektiv drift 

 Pålitelig rapportering av alle typer data, informasjon og resultater 

 Overholdelse av lover og regler 

 Sikre eiendeler 

Rammeverket, tilpasset UiO er: 
 

 
 
Internrevisjonen skal på vegne av styret og ledelsen se etter at styring og kontroll er 
tilfredsstillende. Vår vurdering er basert på observasjoner gjennom revisjons- og 
rådgivningsoppdragene fastsatt i revisjonsplanen vedtatt av styret. 
 
Etter vår mening arbeides det målrettet for å videreutvikle styring og kontroll innen alle fem 
komponentene. Strategi 2020 følges opp, og i 2018 planlegges oppstart av arbeid med ny 
strategi. Viktige strategiske satsninger innen utdanning, forskning og formidling må ses 
sammen med digitalisering, IT masterplan og masterplan for eiendom. Forbedringsområder 
innen styring og kontroll er etter vår vurdering: 
 

                                                
1 COSO: Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Utarbeider 
internasjonalt anerkjente rammeverk for styring og kontroll på tvers av sektorer. Reglementet for 
økonomistyring i staten bygger på dette rammeverket. 
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 Videreutvikle helhetlig risikostyring2 

 Styrke regimene for program- og porteføljearbeid ifm IT masterplan, herunder 

forbedre integrasjon av gevinstrealisering med virksomhetsstyring og 

økonomioppfølging 

 Tydeligere mål og planer 

 Tydeligere roller, ansvar og myndighet 

  

                                                
2 Helhetlig risikostyring, “Enterprise Risk Management”, ERM, definert av COSO: The culture, capabilities and 
practices integrated with strategy-setting and its execution, that organizations rely on to manage risk in creating, 
preserving and realizing value. 
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3 OPPSUMMERING AV REVISJONS- OG RÅDGIVNINGSARBEID 20173 

 

 

 

 

                                                

 
 
3 Forenklet oversikt over styre-, støtte- og kjerneprosesser ved UiO. Fargekodene indikerer internrevisjonens 
vurdering av områdets modenhet på styring og kontroll på tidspunktet revisjons- og rådgivningsprosjekt ble utført.  

Styring og kontroll godt utviklet.

Flere risikoer håndteres, enkelte risikoer bør håndteres bedre.

Viktige risikoer må håndteres bedre.

Styring og kontroll må forbedres. Kritiske risikoer må håndteres.

Området er lagt inn i revisjonsplanen for 2018
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Oppsummeringen av gjennomførte revisjons- og rådgivningsoppdrag nedenfor er basert på 
internkontroll status på revisjonstidspunktet:  

3.1 Internkontroll klinikkdrift Psykologisk Institutt (PSI) 
Helhetlig styring og kontroll ved virksomheten har ikke vært tilfredsstillende. Det var 
betydelige svakheter i internkontrollrutiner og etterlevelse av lover og regler. Det har ikke 
vært kontroll på hvem som har tilgang til personsensitive data. Journaler og helseregistre har 
vært åpne for betydelig flere enn det krav i lov og forskrifter tillater. Risikoen for uautorisert 
tilgang har eksponert pasienter og UiO for uønskede hendelser innen personvern. Det ble 
iverksatt strakstiltak på området. 
 
Det var på rapporteringstidspunktet i desember ikke avklart om det er krav til konsesjon fra 
Datatilsynet vedrørende behandling av sensitive personopplysninger i 
undervisningsvirksomheten.  
 
Det pågår et betydelig arbeid med å etablere rutiner og lukke svakheter. Tiltakene har ulik 
kompleksitet og omfang. 
 
Årsakene til svakhetene skyldtes etter vår vurdering mangel på helhetlig intern kontroll, ikke 
tydelige roller og ansvar og mangelfull kontrollbevissthet. Risikovurderinger ble ikke utført og 
det er heller ikke stilt tydelige krav til det. Internrevisjonen gjennomfører i februar 2018 en 
vurdering av status på tiltak for å lukke avvik. 
 

3.2 Søknader EU - prosjekter 
Betydelig innsats er lagt ned for å operasjonalisere H2020 strategien. På 
revisjonstidspunktet var ca 46% av ambisjonen om økning i forskningsinntekter fra EU 
nådd4. Ca 55% av H2020 potten var ikke fordelt. UiOs strategi om å øke andelen tematiske 
prosjekter er utfordrende. Enkelte mener de tematiske utlysningene ikke er tilpasset UiO, 
som er sterkest på grunnleggende, langsiktig forskning (ERC). Den administrative -støtten i 
søkefasen er god mens støtte i driftsfasen bør forbedres. Enkelte roller, ansvarsområder og 
retningslinjer for sistnevnte er ikke tydelige nok. 
 

3.3 Studiegjennomføring 
Studiegjennomføring er et prioritert område og har betydelig oppmerksomhet hos reviderte 
enheter.  Roller og ansvar mellom Avdeling for fagstøtte (AF), fakultetsadministrasjon og 
institutt oppleves klare. Samhandlingen mellom AF og fakultet oppleves som god.   
 
Det arbeides med å få mer kunnskap om hvilke tiltak som er hensiktsmessige. Innføringen 
av rapporteringsverktøyet Tableau medfører at det kan jobbes mer målrettet med tiltak, men 
det etterlyses mer erfaringsdeling og ytterligere opplæring i verktøyet. 
 
Kunnskapsdepartementet, UiO sentralt og fakulteter har i mindre grad satt mål  for hvor mye 
bedre studiegjennomføringen bør bli, men det ble satt ambisjon om å øke produksjonen av 
studiepoeng ved UiO for 20175. Ett av 7 reviderte institutt har satt et konkret mål for 
studiegjennomføring, og ett institutt har satt tall på reduksjon i frafall på ett program.  
 

                                                
4 UiO har ambisjon om å øke inntektene fra EU med 60 % sammenlignet med FP7 
5 Ambisjon for 2017 var 43.3 studiepoeng per heltidsekvivalent, resultat for 2016 er 42.2 studiepoeng. Vi har ikke 

sett at det er satt tilsvarende ambisjoner for 2018 og fremover. 
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Nytt senter for læring og utdanning, som ble etablert høsten 2017, har ambisjon om å bistå 
faglig og i UiOs strategiske arbeid. Den nye enhetens ansvar og oppgaver i forhold til 
organisasjonen forøvrig vil måtte videreutvikles etter oppstarten.  

3.4 Brøggers hus 
Prosjektet var underlagt tilfredsstillende styring og kontroll. Det ble observert god 
samhandling i styringsgruppen og mellom prosjektleder, NHM og styringsgruppeleder. 
Viktige elementer i eiendomsavdelingens (EA) prosjekthåndbok med tilhørende rutiner 
følges.  Ett viktig dokument, prosjektmandatet, var utarbeidet, men ikke ferdigstilt og formelt 
godkjent i EA.  
 
Prosjektet er ca halvannet år forsinket fra opprinnelige planer av mai 2015. I henhold til ny 
plan skal prosjektet sluttføres første halvår 2020.  Årsaken til forsinkelsen er iverksatte 
risikoreduserende tiltak, særlig å dele prosjektet i to trinn, der avklaring av grunnforhold og 
kjeller inngår i trinn 1, samt at utstillingen er skilt ut som eget prosjekt/tiltak hos NHM.  
 
Grunnforholdene er prosjektets største risiko i nåværende fase. Viktige suksessfaktorer for 
prosjektet er god samhandling mellom rehabiliteringen, som er EAs ansvar, og utstillingen, 
som er NHMs ansvar, samt utstillingens finansiering. På metodesiden ble det observert 
forbedringsmuligheter innenfor prosjektbudsjettering og rapportering.  

Prosjektavdelingen i Eiendomsavdelingen rapporterte i desember at tiltak i 
revisjonsrapporten er lukket. Internrevisjonen skal i 2018 gjennomføre en 
oppfølgingsrevisjon av prosjektet. 

3.5 Skytjenester 
Skyløsninger gir store muligheter for UiO innen forskning, utdanning og administrasjon. 
Samtidig oppstår nye trusler innenfor personvern og informasjonssikkerhet. Det er enkelt å 
ta i bruk nye løsninger. Det er utfordrende for informasjonssikkerhetsarbeidet. Det er etablert 
retningslinjer, kontroller og tiltak, men det er usikkert om risikoer er tilstrekkelig håndtert og 
om retningslinjer er tilstrekkelig kjent. Årsaken er at ny teknologi som regel ligger foran 
utvikling av gode sikkerhetsløsninger. Det bør videreutvikles holdningsskapende tiltak som 
gir området mer oppmerksomhet. EIR har anbefalt USIT å gjennomføre risikovurdering for IT 
og skytjenestevirksomheten. 

3.6 Finansiell revisjon av EU prosjekter 
EU setter krav om revisjon av prosjektregnskaper etter visse regler. Dette utføres normalt av 
eksterne konsulentselskaper, men Enhet for intern revisjon (EIR) har blitt akseptert av EU til 
å kunne utføre slike revisjoner. Det er fritt å velge EIR eller et eksternt alternativ. EIR har 
siden 2004 utført revisjoner på området. Tilbakemeldingene fra organisasjonen har vært at 
det er viktig og nyttig for UiO å ha revisjonskompetansen internt. Vi reviderte 29 EU 
prosjekter i 2017, (28 i 2016). Arbeidet legger beslag på i overkant av et årsverk. 

Fra sommer 2017 har EIR også blitt godkjent til å utføre finansielle revisjoner av Interreg-
prosjekter. 
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3.7 Rådgivningsoppdrag 
 
Større oppdrag: 
 

 Fasilitert og bistått med identifisering av kritiske suksessfaktorer for strategisk 

måloppnåelse som grunnlag for helhetlig risikostyring ved HF, JUR, SV , OD, UV, 

TF, LOS, NHM (januar-april) 

 Budsjettkontroll LOS (januar) 

 Workshop helhetlig risikostyring OD (mai) 

 Workshop helhetlig risikostyring LOS (mai) 

 Workshop helhetlig risikostyring UV (juni) 

 Workshop helhetlig risikostyring TF (juni) 

 Risikostyringsworkshop til grunn for beslutning for gjenåpning av klinikkdrift ved PSI 

(desember) 

 Risikostyringsworkshop før pilotering av nytt LMS6 - Canvas – prosjektet (desember) 

 BOTT ERP og Digitalt læringsmiljø (januar-desember) 

 
Øvrig rådgivning og bistand: 
 

 Nytt sidegjøremålssystem og sidegjøremålsreglementet - AP 

 Varslingsrutiner – varslingsråd - AP 

 Sikkerhetshåndbok - USIT 

 HMSB sikringspolicy – HMSB 

 Bokettersyn fra EU kommisjonen – AF ved EU kontoret 

4 OPPFØLGING AV TILTAK 

EIR følger opp tiltak fra revisjoner og rådgivning. Status viktigste tiltak fra revisjonsrapporter 
siste 3 år. 
 

Revisjon Tiltak Status 

Medisinsk og 
helsefaglig forskning 
(2015) 

UiO bør få på plass et 
forskningsadministrativt system som 
understøtter kvalitetssystemet for 
medisinsk og helsefaglig forskning. 

Helseforsk – systemet ble 
utviklet og implementert 
sommeren 2017. 

Digital eksamen og 
prosjekt-veiviser  
(2016) 

Vurdere ambisjon for strategisk utvikling og 
digitalisering – utarbeide masterplan for IT. 

Masterplan for IT planlegges 
fremlagt til styret i juni 2018. 

Etablere regime for gevinster i 
prosjektporteføljen som tar hensyn til 
budsjett. 

Dette arbeidet vil det 
fokuseres på ytterligere i 
2018 ifm program-
styringsaktiviteter. EIR vil 
første halvår 2018 bistå med 
rådgivning. 

Studiegjennomføring 
(2017) 

AF, VØS, nytt rektorat og fakultet har 
diskusjon om fastsetting av kvantitative og 
kvalitative mål og ambisjoner for 
studiegjennomføring i 2018 og fremover. 

Som del av satsingen på 
utdanning drøftes rammene 
for et bredere prosjekt som 
ser på årsaker og tiltak mot 
frafall både i lys av behovet 
for styringsdata og for å 

                                                
6 Learning Management System 
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Revisjon Tiltak Status 

forstå mer av studentenes 
veier gjennom studieløpene. 

Skytjenester (2017) Det bør gjennomføres risikovurderinger. Ikke gjennomført, USIT har 
bedt om støtte fra EIR på å 
gjennomføre. 

EU – søknader 
(2017) 

Arbeidsgruppen for mobilisering H2020 må 
følge opp innsats innen tematiske 
utlysninger. Det bør også vurderes om 
UiOs ambisjoner skal operasjonaliseres 
tydeligere i disponeringsskriv. 

Arbeidsgruppen etablerer 
våren 2018 planer og tiltak på 
området. 

Sidegjøremål (2017) EIR anbefaler at UiO bør ha ett, felles og 
overordnet dokument for etiske 
retningslinjer. 
 

UiO har laget en samlet 
oversikt over etiske 
retningslinjer for ulike 
delområder på egen nettside. 

Forenkle sidegjøremålsreglementet ifm 
utrulling av nytt system 

Nytt sidegjøremålssystem 
planlegges implementert 
våren 2018. Veileder til 
reglementet er revidert. 

 
 
Implementering av omforente forbedringstiltak siste 3 år 
 

 
 
Siste 3 år har internrevisjonen foreslått 60 tiltak.   Mange av disse er omfattende og har 
lange tidsfrister på å ferdigstilles.  Det er derfor fortsatt mange under arbeid.  De 5% som 
utgjør «risiko akseptert» (og dermed ikke gjennomført) er felles etiske retningslinjer for UiO, 
samt at sidegjøremålsreglementet ikke blir oppdatert før utrulling av ny 
sidegjøremålsapplikasjon. 
 

17 %

33 %

43 %

5 %

Status omforente tiltak

i arbeid, men forsinket

i arbeid

gjennomført

risiko akseptert

ikke lenger relevant
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5 VARSLINGSSAKER 

UiO har varslingskanal for både studenter (Si fra-systemet med rød, gul eller grønn linje) og 
for ansatte. EIR er kopimottaker av varslinger fra studenter i rød linje. Vi er også mottaker av 
varslinger fra ansatte og overfører saken til aktuell enhet. EIRs rolle er å se til at varslene blir 
saksbehandlet innen rimelig tid. Vi bekrefter å ha gjennomført oppfølging i 2017.  
 
For statistikk og vurdering av studentvarsler viser vi til Læringsmiljøutvalgets rapport. Vi har i 
2017 mottatt 13 ansattvarsler. De er fulgt opp i linjen. 

6 INTERNREVISJONSORDNINGEN 

6.1 Utvikling og drift av Enhet for internrevisjon 
Internrevisjonen har i løpet av 2017 ferdigstilt en metodikkhåndbok som skal bidra til å sikre 
vår etterlevelse av IIA standardene. Vi har i tillegg utarbeidet en strategiplan for 2017-2020 
med tilhørende styringsparametere. Nedenfor vises styringsparametere med resultater pr 
31.12.2017: 

Styringsparameter Mål Toleranse Resultat Vurdering2 

Gjennomført revisjonsplan  100 % 20 % 80 %  

Evalueringer fra reviderte  
(fra 1 til 6, siste 3 år) 

5 +/- 1 5,7  

UiOs implementering av omforente 
forbedringstiltak siste 3 år 

80 % +/- 20 % 72 %7  

Krav til vedlikehold av sertifisering / 
kompetanse 

40 timer  
per medarb. 

per år 

+/-10 t 42,5  

Sykefravær < 3 % 1 % 2,7 %  

 

6.2 Tilgang til opplysninger 
Med unntak av forholdet nevnt nedenfor, bekrefter vi at vi i 2017 har fått tilgang til all 
informasjon, medarbeidere og lokaler som er nødvendig for å utføre revisjonens oppgaver. 
Revisjonsdirektøren har tilgang til åpne og lukkede styremøtesaker, har deltatt i 
universitetsdirektørens ledermøter og har også hatt jevnlige møter med 
universitetsdirektøren.  

I forbindelse med revisjon av PSI ble det reist spørsmål om EIR har juridisk hjemmel til å 
kontrollere samtykkeerklæringer og få tilgang til pasientjournaler. EIR gjennomførte derfor 
ikke disse kontrollene i revisjonsoppdraget. 

                                                
7 Beregnet av «gjennomført»/(«gjennomført»+«i arbeid, men forsinket» (26/(26+10)) 
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6.3 Kompetanse 
I henhold til IIA standardene er det krav til årlig vedlikehold av sertifiseringer. Det følges opp 
gjennom enhetens kompetanseplan. Se også 6.1. 

6.4 Økonomi 
Ved utgangen av 2017 hadde EIR 7 ansatte, hvorav 2 medarbeidere tilhørende 
studentombudsfunksjonen. EIR, inkludert studentombudets stillinger, hadde i 2017 en tildelt 
ramme på NOK 5.7 mill og et mindreforbruk på TNOK 116. Akkumulert mindreforbruk pr. 
31.12.17 var NOK 2.1 mill og skyldtes ubesatt stilling (avdelingsleder) og sykefravær.  De 
neste årene er budsjettert merforbruk TNOK 500, noe som innebærer at akkumulert 
mindreforbruk vil være oppbrukt i 2022. 

7 ANDRE FORHOLD 

7.1 Personvernombud 
I forbindelse med ny personvernforordning fra 2018 får UiO større ansvar for personvernet. 
Internrevisjonen innehar en 20 % stilling som personvernombud for administrative 
behandlinger. Rollen kan svekke internrevisjonens uavhengighet dersom det skal 
gjennomføres revisjoner innen personvern og informasjonssikkerhet. UiO har etablert et 
GDPR-prosjekt, en av delleveransene i prosjektet er å vurdere organisasjonsmessig 
plassering av personvernombudet. 

7.2 Studentombud 
Studentombudet er organisatorisk plassert under internrevisjonen. Studentombudet er faglig 
uavhengig av EIR. 


