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 Saksbehandler: Jørgen Bock

 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Halvårsrapport 2017 - Enhet for intern revisjon 

I henhold til instruks skal internrevisjonen avgi halvårlig rapport til styret om sitt arbeid. 
 
I vedlagte halvårsrapport orienterer internrevisjonen kort om sin rolle og oppgaver, herunder 
oppsummerer revisjons- og rådgivningsoppdrag første halvår. Gjennomførte revisjons- og 
rådgivningsoppdrag har vært: 
 

• Skytjenester 
• Studiegjennomføring 
• Finansielle revisjoner av EU prosjekt 
• Risikostyring 
• IT prosjekter, SKAIT 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vedlegg: 
Rapport 1. halvår 2017, Enhet for intern revisjon 

O-sak 6 - side 2 av 7



Side 1 av 5 

Internrevisjonens rapport 1. halvår 2017  
   

Universitetet i Oslo 
Enhet for intern revisjon 
 
 
 

    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport 1. halvår 2017 

 
 

 
Distribueres til: 
Universitetsstyret 

 
Kopi: 

Universitetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhet for intern revisjon (EIR): 
Jørgen Bock 

 
 
 
Blindern, 30.9. 2017  

O-sak 6 - side 3 av 7



Side 2 av 5 

Internrevisjonens rapport 1. halvår 2017  
   

Innholdsfortegnelse 
1 Internrevisjonens rolle og oppgaver ............................................................................... 3 

2 Styring og kontroll ved UiO ............................................................................................ 3 

3 Oppsummering revisjon- og rådgivning første halvår 2017 ............................................ 3 

3.1 Skytjenester ............................................................................................................ 4 

3.2 Studiegjennomføring ............................................................................................... 4 

3.3 Finansiell revisjon av EU prosjekter ........................................................................ 4 

3.4 Rådgivning .............................................................................................................. 4 

4 Varslingssaker ............................................................................................................... 5 

5 Internrevisjonsordningen ................................................................................................ 5 

5.1 Utvikling og drift av Enhet for internrevisjon ............................................................ 5 

5.2 Tilgang til opplysninger ........................................................................................... 5 

5.3 Medarbeidere og kompetanse ................................................................................ 5 

 

  

O-sak 6 - side 4 av 7



Side 3 av 5 

Internrevisjonens rapport 1. halvår 2017  
   

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» 

 
I henhold til instruks skal internrevisjonen, i tillegg til årsrapporten, avgi en halvårlig 
statusrapport til styret. 
 

2 STYRING OG KONTROLL VED UIO 

Internrevisjonen skal på vegne av styret og ledelsen se etter at styring og kontroll er 
tilfredsstillende. Internrevisjonen oppsummerer sine observasjoner og sitt syn på 
organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og governance i årsrapporten. Våre 
vurderinger bygger på kriterier i internasjonalt anerkjent rammeverk for virksomhetsstyring. 

 

 

3 OPPSUMMERING REVISJON- OG RÅDGIVNING FØRSTE HALVÅR 2017 

Nedenfor vises revisjonsplanen som ble godkjent av universitetsstyret i februar 2017. 

1.tert 2.tert 3.tert

Finansiell revisjon

EU-revisjoner

Revisjonsprosjekter

Søknader EU-prosjektmidler

Etterlevelse av Lov om medisinsk og helsefaglig forskning

Internkontroll og sikkerhet Museum (m/HMSB)

Brøggers hus/Eiendom

Tverrfaglighet

Studiegjennomføring

Rådgivningsoppdrag

BOTT ERP

Digitalt læringsmiljø

Risikostyring  
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EIR har første halvår arbeidet med Studiegjennomføring, BOTT ERP, Digital Læringsmiljø 
og Risikostyring. Videre har EIR videreutviklet eget styrings- og kvalitetssystem. I tillegg har 
EIR sluttført revisjonsoppdraget Skytjenester, som lå i planen for 2016. Revisjoner som var 
planlagt for 2.tertial er startet opp. Nærmere om gjennomførte revisjons- og 
rådgivningsoppdrag: 

3.1 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 i tillegg anbefalt USIT å gjennomføre 
risikovurdering. 

3.2 Studiegjennomføring 
Studiegjennomføring har betydelig oppmerksomhet hos reviderte enheter for å øke 
gjennomføring på normert tid. Det arbeides med å få mer kunnskap om hvilke tiltak som er 
hensiktsmessig. EIR har anbefalt å fastsette mål/ambisjoner på området og forsterke 
erfaringsdelingen på tvers i organisasjonen. Det nye senteret for læring og utdanning, som 
etableres høsten 2017, vil måtte avklare og videreutvikle sitt ansvar og sine oppgaver.  

3.3 Finansiell revisjon av EU prosjekter 
EU setter krav om finansiell revisjon av prosjekter tildelt EU midler etter visse regler. EIR har 
blitt akseptert av EU til å kunne utføre slike revisjoner og vi har utført tjenesten for UiO siden 
2004. Enheter kan imidlertid også velge eksternt alternativ. Tilbakemeldingene fra 
organisasjonen har vært at det er lønnsomt, viktig og nyttig for UiO å ha 
revisjonskompetansen internt. Vi reviderte 19 EU prosjekter i første halvår 2017, (19 i første 
halvår 2016). Vi har i perioden videreutviklet vår finansielle revisjonsmetodikk. Området har 
lagt beslag på ca ett årsverk.  

3.4 Rådgivning 
Internrevisjonen har bistått fortløpende med rådgivningsoppdrag innenfor våre 
kompetanseområder, herunder vurdert og hensyntatt vår rolle som revisor.  

Risikostyring 
EIR har fasilitert prosesser for risikostyring på fakulteter, museum og i LOS. 2 fakultet og 
LOS har gjennomført prosesser for å prioritere risikoer og vurdere effekt tiltak i sine 
virksomhetsplaner. UiO bør forbedre og formalisere sin virksomhetsovergripende prosess for 
risikostyring. 
 
BOTT ERP og Digitalt læringsmiljø 
EIR har fulgt med i BOTT ERP og Digitalt læringsmiljø. BOTT ERP vurderer pr. første halvår 
mulige løsninger fra DFØ samt sin interne styringsmodell for prosjekt/program. EIR har 
bidratt med presentasjoner, diskusjoner og innspill til styringsmodeller og metodikk innenfor 
portefølje-, program og prosjektstyring. 
 
Andre oppdrag 

- Innspill til veileder for sidegjøremål 

- Innspill til roller og ansvar i kvalitetssystem for helsefaglig forskning 

- Rammer for styrearbeid ifm tiltredelse nytt styre 

- 5-års prognose og tiltak for LOS 
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4 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 første halvår 
2017. For statistikk og vurdering av studentvarsler viser vi til Læringsmiljøutvalgets rapport. 
Vi har i første halvår 2017 mottatt 9 ansattvarsler. De følges opp i linjen.   

5 INTERNREVISJONSORDNINGEN 

5.1 Utvikling og drift av Enhet for internrevisjon 
Internrevisjonen igangsatte høsten 2016 aktiviteter for å videreutvikle metodikk og drift av 
enheten. Arbeidet inngår i det kontinuerlige kvalitets- og forbedringsprogram som er 
obligatorisk etter IIA1 standardene. I første halvår har EIR utviklet strategi for enheten med 
styringsparametre samt ferdigstilt første versjon av metodikkhåndbok.  

5.2 Tilgang til opplysninger 
Vi bekrefter at vi i første halvår 2017 har fått tilgang til all informasjon, medarbeidere og 
lokaler som er nødvendig for å utføre våre oppgaver. Revisjonsdirektøren har tilgang til åpne 
og lukkede styremøtesaker, har deltatt i universitetsdirektørens ledermøter og har også hatt 
jevnlige møter med universitetsdirektøren. 

5.3 Medarbeidere og kompetanse 
EIR hadde pr. 30.6 3,6 årsverk til revisjon og rådgivning. I henhold til IIA standardene er det 
krav til årlig vedlikehold av sertifiseringer for medarbeiderne. Det følges opp gjennom 
enhetens kompetanseplan. Se også 5.1. 

                                                
1 Institute of Internal Auditors 
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