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1 INTERNREVISJONENS ROLLE OG OPPGAVER 

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 er fastsatt ved instruks, sist oppdatert og vedtatt i styret 7.05.2019. 
Formålet til internrevisjonen er:  

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

 
Internrevisjonen følger det internasjonale rammeverk fra «The Institute of Internal Auditors 
(IIA)» og Økonomireglementets bestemmelser. 
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2 STYRING OG KONTROLL VED UIO – OVERORDNET VURDERING 

Styret og ledelsen ved UiO har ansvaret for styring og kontroll, og avgir sin vurdering om det 
i årsrapporten, kapittel IV. I henhold til instruksen skal EIR oppsummere observasjoner og 
sitt syn på risikostyring, kontroll og governance (virksomhetsstyring) årlig til styret.  
 
Styring og kontroll skal støtte målene for forskning, utdanning, formidling og innovasjon, og 
bidra til: 
 

 Hensiktsmessig og effektiv drift 

 Pålitelig rapportering av alle typer data, informasjon og resultater 

 Overholdelse av lover og regler 

 Sikre eiendeler 

Internrevisjonens vurderinger er gjort med grunnlag i risikobasert årsplan godkjent av styret i 
desember 2019 og resultater av revisjons- og rådgivningsarbeid i 2020 der følgende kriterier, 
eller et utvalg av dem, er lagt til grunn1: 
 

 
 
Ny strategi for UiO ble vedtatt tidlig i 2020. Som følge av pandemien var virksomheten 
preget av betydelig omstilling, særlig i første halvår. Mekanismene for sentral og lokal 
beredskap ble tidlig aktivert og bidro til håndtering av pandemiens første faser, før 
beredskapsledelse senere ble tilbakeført til linja. Betydelig digitalisering og rutineendringer 
fant sted, og bidro til at styringssystemer, utviklings- og driftsoppgaver kunne utføres, og 
utdanning, forskning, formidling gjennomføres, dog delvis i nye former. Etter vår vurdering 
ble virksomhetsstyring og endringer gjennomført med tilpasset internkontroll og sikkerhet på 
en god måte. Et godt internt miljø med god samhandling og risikostyring har vært viktig, og 
bidratt til å opprettholde universitetets mål- og resultatoppnåelse i 2020. 

                                                
1 www.COSO.org 
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Pandemien påvirket også gjennomføringen av revisjonsplanen, og justering av planen ble 
gjort i mars for å tilpasse den unntakssituasjonen.  

Virksomhetsovergripende observasjoner fra vårt revisjonsarbeidet i 2020, der vi mener det 
er behov for ytterligere forbederinger, knytter seg til: 

- systemrettede tiltak innen medisinsk og helsefaglig forskning for å oppfylle lovkrav 
fullt ut 

- kompetansetiltak og egnet kompetanseplattform for alle ansatte, aktuelt innen flere 
fagområder 

- samarbeid og utnyttelse av ressurser på tvers av UiO, slik at man finner mer effektive 
løsninger på generelle utfordringer, og oppnår god balanse mellom fagnære og 
sentrale løsninger og tjenester 

- helhetlig risikostyringsprosess 

  
Observasjonene og tiltakene er beskrevet nærmere i kapittel 3. 
  



Side 6 av 12 

Internrevisjonens årsrapport 2020  
   

3 OPPSUMMERING AV REVISJONS- OG RÅDGIVNINGSARBEID 20202 

Oppsummeringen av de enkelte revisjons- og rådgivningsoppdrag er basert på vår vurdering 
av internkontroll på revisjonstidspunktet.  

 
Symboler: 

 

 Forskningsdata - Medisinsk og helsefaglig forskning 
Statens helsetilsyn initierte i januar 2020 et papirtilsyn av samtykkebaserte 
helseforskningsprosjekter, der UiO var en av flere institusjoner som var omfattet. Det ble 
gjennomført som egenrapportering. På bakgrunn av egenrapporteringen meldte UiO til 
helsetilsynet at det ville gjennomføres internrevisjon. Gjennomgangen ble utført av selskapet 
LinkMedical på oppdrag fra avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon (FADM), 
med bistand fra EIR. Internrevisjonen bekreftet egenrapporteringen, men påpekte også flere 
områder med behov for forbedring, herunder: 

 Etterlevelse av rutinen for intern fremlegging fra prosjektleder til 
forskningsansvarliges representant 

 Føringer og oppdateringer av Forskpro-systemet 

 Oversikt over biobanker 

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

Viktige risikoer blir håndtert, styring og kontroll godt utviklet, lav risiko

Flere risikoer håndteres, enkelte risikoer bør håndteres bedre, lav til moderat risiko

Risikoer må håndteres bedre, moderat til høy risiko

Betydelig risiko må håndteres, høy risiko
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 Avtaler med samarbeidspartnere 

 Datahåndteringsplaner og mellomlagring av personopplysninger før innleggelse i 
TSD 

 Håndtering av avvik 

 Kompetanse og opplæring 
 
Designet i UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning er tilstrekkelig, men 
systemstøtte og tiltak er ikke gode nok for at etterlevelsen og lovkrav oppfylles fullt ut.  

 Tilrettelegging for studenter med særskilte behov 
Antall studenter med tilretteleggingssaker har økt betydelig i 20203. Det skyldes bedre 
rutiner for registrering4, men også flere innmeldinger som følge av pandemien.  

Fakultetene har ansvaret for tilrettelegging. Som regel er saksbehandling av 
eksamenstilrettelegging sentralisert på fakultet, mens studiehverdagssaker behandles av 
studiekonsulentene og de fagansvarlige på institutter. Sakene er mer sammensatte enn 
tidligere, og studenter med psykososiale utfordringer øker5. Det krever god kompetanse. 
Studiekonsulentene har små stillingsbrøker på tilrettelegging, og kompetansebygging på 
fagfeltet blir vanskelig. Det er derfor behov for et godt samarbeid mellom ressurspersoner på 
fakultet, den sentrale studieavdelingen (SADM), og eksterne (f.eks. SiO Helse). SADM har 
en viktig rådgivende funksjon og spesialkompetanse, men er presset på ressurser. 

Å få til god fagnær tilrettelegging og likebehandling kan være utfordrende. Det er risiko for 
forskjellsbehandling hvis lokal kapasitet begrenser tilretteleggingen6, da ansvaret ligger på 
UiO som institusjon. Av den grunn har SADM utviklet felles retningslinjer, og etablert 
tilretteleggingsnettverk.  
Internkontrollen er bedre for eksamenstilrettelegging enn for studiehverdag, som behandles 
mer ulikt. Registrering, saksbehandling med vedtak i ePhorte, og internkontroll vil forbedres 
for studiehverdag når sikre nettskjemaløsninger innføres våren 2021. Dette vil sannsynligvis 
også medføre en økning i saksbehandlingsoppgaver. 

UiO har utviklet felles nettsider med informasjon om tilrettelegging, og noen har i 
emnebeskrivelsene lenke til disse sidene. Også Studentombudet vil kunne gi studenter som 
tar kontakt, veiledning om muligheter og rettigheter. Det er likevel risiko for at 
tilretteleggingsbehov ikke identifiseres, fordi terskelen for å ta kontakt er høy, behov ikke blir 
fanget opp eller at studenter ikke vet nok om rettighetene. 

Fakultetene har dels utviklet egne tilbud til studenter. For eksempel har HF et tilbud for 
studenter med asperger, mens MN tilbyr veiledende samtaler til førsteårsstudenter for tidlig 
å fange opp ulike behov (ForVei tiltaket). For å sikre et godt og likt tilbud for alle studenter 
anbefalte vi følgende: 

 

 felles målbilde for tilrettelegging basert på behovanalyse og dataanalyse av trender 

 vurdere hvordan kompetanse og kapasitet kan utnyttes og deles best samlet sett 

 tjenestenivå (omfang, dekning) for sentral støtte bør tydeliggjøres 

                                                
3 Registrerte i ePhorte: 715 til og med august 2020, sammenlignet med 380 totalt i 2019 og 476 i 2018  
4 Søknads- og registreringsprosess for eksamenstilrettelegging har blitt robotisert februar 2020, med innføring av felles 
nettskjema og lik registrering i ePhorte 
5 SHot undersøkelse 2018 viser at 42 % av studentene rapporterer om psykiske plager, herunder 25% om alvorlige plager, en 
betydelig økning (80%) fra 2010-undersøkelsen (https://www.studenthelse.no/tema/psykisk_helse_og_trivsel).  
EUROSTUDENT VI undersøkelse viser at 12% at studentene i Norge har psykiske problemer eller lærevansker 
(https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hver-fjerde-student-har-en-funksjonsnedsettelse) 
6 Lov om universiteter og høyskoler - § 4-3. Læringsmiljø: «retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig 
byrde for utdanningsinstitusjonen.» 

https://www.studenthelse.no/tema/psykisk_helse_og_trivsel
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hver-fjerde-student-har-en-funksjonsnedsettelse
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 Canvas – digitalt læringsmiljø 
Forvaltningen av læringsplattformen Canvas er god. Brukere er fornøyde, og samarbeidet 
mellom enheter oppleves samlet sett tilfredsstillende.  

Rutiner for internkontroll, personvern og IT-sikkerhet for Canvas fungerer ikke fullt ut. 
Enkelte brukere mener rutinene er for tungvinte. På den annen side blir ikke IT-
sikkerhetsgruppa alltid involvert i tråd med rutinene. 

Enkelte miljøer hos MN og MED har valgt ikke å bruke Canvas. Årsaken til det er at 
løsningen ikke tilfredsstiller deres behov, og at læringsmateriell lukkes, mens det burde vært 
åpent tilgjengelig.  

Brukernære behov, utvikling av fagnær undervisning og kontroll med data, sett opp mot 
standardisering av løsninger, er en del av en større diskusjon i sektoren. Universitetet styrer 
ikke utvikling/tilpasning av løsningene alene. Dette gjelder også Canvas. 

En del funksjonalitet og muligheter som Canvas tilbyr, som læringsanalyser, er i liten grad 
tatt i bruk som følge av personvern. Det pekes på at personvernregelverket bør utredes sett 
opp mot UH-loven. Læringsanalyser tilpasset den enkelte student krever datafangst om 
personadferd. EIR mener UiO ved oppstart av dette bør legge 
personvernkonsekvensvurderinger etter GDPR til grunn, og også et etisk rammeverk. 

Helhetlig arkitektur og målbildet for det digitale læringsmiljøet er komplekst. Strategisk 
koordineringsgruppe for IT i utdanning har en sentral rolle for å utvikle og forvalte dette. Det 
er viktig at målbildet og arkitekturen har tydelige roller og ansvar, også for å sikre at nye 
applikasjoner er hensiktsmessige. 

 Medforfatterskap 
Ledelsen har stort fokus på forskningsetikk. Det er økende bevissthet i organisasjonen rundt 
hva som skal kvalifisere for medforfatterskap. Dette gir økt oppmerksomhet omkring risikoer 
for feilaktige medforfatterskap, og flere tiltak er iverksatt. I løpet av det siste året er Forum for 
forskningsetikk (FFF) opprettet og Vitenskapsombud (VO) utnevnt. Disse er sammen med 
Forskningsetisk utvalg (FEU) og Felles redelighetsutvalg de viktigste organisatoriske 
tiltakene.  

Medforfatterskap er preget av ulike tradisjoner, nasjonale og internasjonale 
rammebetingelser, herunder impaktfaktoren for publisering, og det er krevende å definere 
allmenngyldige prinsipper. Ulike insentiver kan føre til uønsket høyt press på 
medforfatterskap. UiO vurderer derfor meritterings- og bedømmelsesprosesser, herunder 
DORA prinsippene. 
De medisinske og naturvitenskapelige miljøene har mest erfaring med problemstillinger 
innen medforfatterskap. Samtidig skaper mer tverrfaglighet og internasjonalisering nye 
risikoer, også for de tradisjonelle «eneforfatter»-miljøene. 

Åpenhet og muligheter til å ta opp uenigheter om medforfatterskap oppleves ulikt. Kultur, 
lederes holdninger og det interne miljøet har størst betydning. Å jobbe systematisk og 
kontinuerlig med dette på fakultets- og instituttnivået, og i forskergrupper, kan gi den enkelte 
trygghet til å stille kritiske spørsmål. Forebyggende arbeid kan spare organisasjonen for 
ressurskrevende håndtering av uenigheter som påvirker produktivitet negativt. 

Rektoratet ønsker å forbedre UiOs forskningsetiske plattform for å tydeliggjøre anerkjente 
forskningsetiske normer, videreutvikle opplæring, og har nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
se på dette7. 

                                                
7 Arbeidsgruppen består av FEU, FADM og VO. Arbeidsgruppen skal følge opp tiltakene i VOs rapport for 2019: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/vitenskapsombud/arsrapport/. Forslaget til å fastsette innhold i anerkjente 
forskningsetiske normer skal sendes på høring til alle fakulteter. Det var også egen styresak om det 
forskningsetiske arbeidet. 

https://www.uio.no/om/organisasjon/vitenskapsombud/arsrapport/
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 Resultatbasert bevilgning DBH 
Det er god internkontroll i prosessene som danner grunnlag for den resultatbaserte 
bevilgningen fra KD. De siste årene har det vært jobbet godt med å standardisere og få 
bedre flyt i prosessene. Revisjonen kom med noen forbedringsforslag: 

 Opplæring: det er mange personer på enhetene som er involvert og det er til dels 

komplekse regelverk. Det er viktig å fange opp nye medarbeidere. Flere savner en 

helhetlig forståelse av prosessene og hvordan rapporteringen gjennomføres.  

 Felles løsninger: der man ikke har felles løsninger for alle fakultetene bør dette 

vurderes. 

 Systemstøtte og automatisering: mange manuelle steg i noen av prosessene fører til 

risiko for feil. 

Revisjonen gikk ikke inn på hvorvidt universiteter og høyskoler i Norge tolker regelverket 
ulikt. Overføring av økonomisystemer til DFØ kan bidra til å sikre lik behandling. 

 Kvalitetssikring av BOTT økonomi og lønn 
Internrevisjonen har gjennomført kvalitetssikring av UiOs mottaksprosjekt for økonomi og 
lønn, herunder gitt innspill til prosjektstyring i BOTT sett fra et internt UiO perspektiv. 
Internrevisjonen har rapportert at risiko ved innføring av løsningen er svært høy, og gitt 
innspill om å forbedre prosjektstyring og avtaler med DFØ. Vi viser til universitetsdirektørens 
redegjørelser til universitetsstyret. 

 Kvalitetssikring midlertidige rutiner 
I forbindelse med koronasituasjonen etablerte UiO prosjektet Korona task force for å 
identifisere og raskt implementere nye eller midlertidige rutiner for å erstatte behov for 
fysiske møter, underskrifter og dokumentutveksling, som på grunn av hjemmekontor ikke lot 
seg gjennomføre. Internrevisjonen støttet prosjektet ved å gjennomføre revisjon og 
kvalitetssikring før rutinene ble besluttet og implementert. 

 Risikostyring 
Internrevisjonen har bistått med å identifisere og fasilitere risikoer, konsekvenser og tiltak for 
UiO knyttet til korona situasjonen. Vi viser til rapporteringer fra ledelsen til universitetsstyret 
5. mai og 23. juni, henholdsvis O-sak 1 og V-sak 2, samt styrerapporteringen i oktober 2020. 

 Internkontroll lønn og andre utgifter 
Internrevisjonen har gjennomgått risikoer og kontrollprogrammer på UiO som skal sikre 
korrekt registrering av lønn og andre utgifter. Kontrollprogrammene dekker de største 
risikoene. På kort sikt er det viktig å kompensere for bortfall av sentral kontroll av 
reiseutgifter og bygge kompetanse hos attestanter og de som har 
budsjettdisponeringsfullmakt i forbindelse med overgangen til DFØ. 

 Finansiell revisjon av EU prosjekter 
EU setter krav til revisjon av prosjektregnskaper etter EU-regler. Det kan utføres av eksterne 
konsulentselskaper, men internrevisjonen har siden 2004 blitt akseptert av EU til å kunne 
utføre revisjonene for UiO. Tilbakemeldingene fra organisasjonen har vært at det er viktig og 
nyttig å ha revisjonskompetansen internt. EIR har i 2020 sammen med EU-kontoret i FADM 
bidratt med rådgivning og videreutviklingen av internkontrollen for å forbedre dokumentasjon 
av regnskapsavleggelsen. Vi reviderte 12 EU-prosjekter i 2020.   
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4 OPPFØLGING AV TILTAK 

EIR følger på vegne av universitetsdirektør opp tiltak fra revisjoner og rådgivning. Nedenfor 
følger status på viktige tiltak fra revisjoner siste 3 år. 
 

Revisjon Tiltak Status 

Medisinsk og 
helsefaglig forskning 
(Revisjon av 
forskningsdata 
2020, og tidligere 
revisjoner) 

Systemstøtte som gir oversikt over 
prosjekter, avtaler, samtykke baserte 
behandlinger, biobanker, roller, ansvar, 
delegeringer og systematisk opplæring, for 
å bringe området i tråd med lovkrav. 

Pågår 
 

Tilrettelegging for 
studenter med 
særskilte behov 
(2020) 

Vurdere å dele ressurser, kompetanse og 
initiativer ved fakultetene på tvers av UiO. 
Utvikle kurs innen relevante tema. 

Pågår 

BOTT økonomi og 
lønn (2020) 

Drifts- og forvaltningsavtaler som sikrer at 
UiO kan ivareta ansvar for sikkerhet og 
internkontroll. Beredskapsplaner. 

Pågår 
 

Kvalitetssystem for 
utdanning (2019) 

Videreutvikle og evaluere kvalitetssystemet 
ift. strategi 2030, endrede forskrifter og 
NOKUT gjennomgangen i 2021/22. 
 

Gjennomført 

Brøggers hus (2019) Felles styringsgruppe for eiendoms- og 
utstillingsprosjektene. Samlet 
risikovurdering og plan for prosjektene 
Brøggers hus, Klimahus og Veksthus mht. 
organisasjonsutvikling, drift, gevinster.  
 

Gjennomført 

Felles 
studentsystem (FS) 
(2019) 

Implementere internkontroll i rutinene for å 
avdekke risiko for snoking. Innføre 
arbeidsdeling (2-ansatte kontroll) for å 
redusere risiko for bevisste eller ubevisste 
feil ved endringer av data, som for 
eksempel karakterer. 
 

Pågår. Tiltak må også 
aksepteres av UNIT. 

Medforfatterskap, 
2020, Oppfølging av 
GDPR prosjektet 
2019, 
forskningsetikkloven 
2018 

Helhetlig koordinering og obligatorisk 
grunnleggende opplæring for alle ansatte 
innen personvern og forskningsetikk. 

Pågår. Opplæringstiltak 
utvikles, herunder vurderes 
egnet felles plattform.  
 

IT-beredskap (2018) IT beredskapsplan og beredskapsløsninger 
 

Pågår 

Tverrfaglighet 
UiO:LVS, 
UiO:Energi, 
UiO:Norden  
(2018) 

Vurdere om UiO Norden bør organiseres 
under universitetsstyret. Forbedre 
prosesser for oppfølging, evaluering og 
læring (Organisering, styreevaluering, 
prosjektoppfølging og evaluering av 
satsingene) 
 

Gjennomført. 
 

Portefølje og 
programstyring 
(2018) 

Etablere eller forbedre portefølje- og 
programstyring, herunder samspill mellom 
utvikling- og drift. Forbedre økonomi-
budsjettering og rapportering. 

Gjennomført. Opprettet 
strategiske 
koordineringsgrupper for 
forskning, utdanning og 
administrasjon 
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5 SI FRA 

UiO har et Si fra-system som er 5-delt: 
 

• Varsling om kritikkverdige forhold (for ansatte) 
• Si fra om læringsmiljøet (for studenter) 
• Si fra om forskningsetiske saker (for alle) 
• Si fra om HMS-avvik (for ansatte) 
• Innmelding av behov for daglig drift, renhold og avfall (for alle) 

 
EIR er mottaker av Si-fra saker om kritikkverdige forhold fra ansatte.  Vi er kopimottaker i Si 
fra kanalene om læringsmiljø og forskningsetiske saker (ny kanal fra 2020). EIR deltar i 
sentralt råd for forskningsetiske saker, som plasserer varslingene til behandlingsansvarlig i 
linjen eller sentralt. EIR har sammen med Avdeling for personalstøtte varslingsråd for å 
drøfte plassering og videre behandling av innmeldinger i ansattkanalen. EIR sin rolle er å se 
til at varslene blir saksbehandlet innen rimelig tid.  
 
Det kom 41 innmeldinger i ansattkanalen i 2020 (31 i 2019, 20 i 2018). Av de 41 innmeldte 
sakene, ble 13 rutet videre til «Si fra om læringsmiljøet» og 1 rutet videre til SIO.  De 
resterende 28 innmeldingene fordeler seg som følger: 
 

 
 
  
For statistikk og vurdering av studentvarsler viser vi til Læringsmiljøutvalgets rapport.  
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6 INTERNREVISJONSORDNINGEN 

 Utvikling og drift av Enhet for internrevisjon 
Vi har i løpet av 2020 fulgt vår strategiplan og metodikk for å sikre kontinuerlig etterlevelse 
av IIAs etiske regler og standardene. EIR gjennomfører løpende og periodisk 
kvalitetskontroll i tråd med kvalitets- og forbedringsprogrammet. Minst hvert 5. år skal 
ekstern evaluering gjennomføres. Funksjonen ble i 2018 underlagt ekstern kvalitetskontroll 
fra konsulentselskapet BDO, som konkluderte med at EIR utfører funksjonen i samsvar med 
de etiske reglene og standardene. Nedenfor vises styringsparametere og resultater for 2020: 

Styringsparameter Mål Toleranse Resultat Vurdering 

Gjennomført revisjonsplan  100 % 20 % 100 %  

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

>5 - 1 5,6  

Krav til vedlikehold av sertifisering / 
kompetanse 

40 timer  
per medarb. 

per år 

-10 t 39  

Sykefravær < 3 % +1 % 2.44 %  

 

Sykefravær omfatter både internrevisjonen, studentombudet og vitenskapsombudet. 

 Tilgang til opplysninger 
Internrevisjonen 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 og rektoratet.  

 Kompetanse 
I henhold til IIA standardene er det krav til årlig vedlikehold av sertifiseringer. Det følges opp 
gjennom enhetens kompetanseplan, jfr. 6.1. Medarbeidere i EIR er engasjert i nasjonalt og 
internasjonalt foreningsarbeid innenfor virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll og 
revisjon i regi av IIA Norge. Vi er bidragsytere og deler kunnskap med «governance-
funksjoner» i store norske virksomheter i offentlig og privat sektor, og med alle 
internrevisjonsenheter i den skandinaviske UH-sektoren.  

 Studentombud og Vitenskapsombud 
Både studentombudet og vitenskapsombudet er organisatorisk plassert i internrevisjonen, 
men begge funksjonene er faglig uavhengige. Gjennom den organisatoriske plasseringen 
oppnår funksjonene god synergi innenfor felles faglige områder; internkontroll / 
virksomhetsstyring, herunder internt miljø og etikk, som kan gi UiO innspill til system- og 
prosessforbedringer. 

 Økonomi 
Ved utgangen av 2020 hadde internrevisjonen 4.9 årsverk, studentombudet 2.6 årsverk og 
vitenskapsombudet 0.8 årsverk. Internrevisjonen og studentombudet, hadde i 2020 en tildelt 
driftsramme på NOK 6.4 mill og et resultat på NOK 0,4 mill, hvorav NOK 0.3 mill er bidrag fra 
eksternfinansiert virksomhet. Vitenskapsombudet er vedtatt som prøveordning (midlertidig 
tiltak) på 5 år med NOK 0.85 mill i årlig tildeling. Over 5 års perioden er tiltaket 
underfinansiert med anslagsvis NOK 1.2 mill. 


