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TIL
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Internrevisjonens årsplan 2021
Bakgrunn
Internrevisjonens utkast til revisjonsplan for 2021 er utarbeidet med utgangspunkt i
 Tildelingsbrev, mål, strategier og virksomhetsplaner
 Risikoinnspill fra ledelsen, enheter ved UiO og IDF
 Krav i økonomireglementet til internrevisjon
 Internrevisjonens risikovurderinger
 Kunnskap om UiO som internrevisjonen kollektivt besitter
 Om risikoområdet er under tett oppfølging av UiO
 Om risikoområdet er revidert av internrevisjonen eller Riksrevisjonen siste to år
 Internrevisjonens metodikk, standarder og ressurser
I vedlegg til saken er planens profil skjønnsmessig angitt i forhold til risiko. Oppdragene i planen er
også skjønnsmessig fordelt på strategiske mål på UiO. I tillegg til oppdrag som er foreslått,
vedlegges også liste over mulige revisjonsoppdrag som ikke ble prioritert i 2021 planen.
Hovedproblemstillinger
 Er planen målrettet nok mot UiOs strategiske og operasjonelle risikoer
 Er revisjonsplanen i samsvar med prioriteringer i årsplaner og langtidsplaner
 Er timingen hensiktsmessig og er det innspill til andre revisjons- eller rådgivningsoppdrag
 Er det god balanse mellom drift, utvikling, kjerne- og støtteprosesser
FORSLAG TIL VEDTAK:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2021.

Vedlegg:
- Forslag til prioriterte og ikke- prioriterte revisjonsoppdrag
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Forslag til plan 2021

2021

1. halvår

2. halvår

Revisjons- og rådgivningsprosjekt
Klinikkinntekter Odontologisk fakultet
Sensurprosessen
Dataforvaltning forskningsprosjekt utenfor TSD
Internkontroll Norsk Senter for Menneskerettigheter JUS
Evaluering av beredskap korona
BOTT Ø-L og SA - kvalitetssikring prosjekt
Oppfølging IT organisasjonsprosjektet
Avslutte revisjoner 2020
Faste oppgaver
Medisinsk og helsefaglig forskning - etterlevelse prosjekt
Risikovurderinger
EU-revisjoner
Oppfølging Si-fra

Risikovurdering skjønnsmessig vurdert med revisjonsdekning.
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Revisjonsdekning innen styrings-, støtte og kjerneprosesser
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Forslag revisjonsplan 20211
#
1.

Område /Arbeidstittel
OD - Klinikkinntekter

2.

Sensurprosessen

3.

Dataforvaltning
forskningsprosjekt
utenfor TSD
JUR - Norsk senter for
menneskerettigheter –
Internkontroll

Betydelig antall prosjekt. I
overkant av 1 mrd. eksterne
prosjektmidler.
MNOK 60. Tildelt fra UD med
krav om revisjon.

Evaluering beredskap
korona

Velfungerende
beredskapsorganisasjon
vesentlig for drift av UiO.
Stort behov for bedre
arbeidsstøtte og forenkling av
prosesser, datafangst,
arkivering og oppfølging.

4.

5.

6.

Kvalitetssikring
prosjekter Økonomi og
Lønn (Ø-L) og
Saksbehandling og
arkiv (SA) i BOTTsamarbeidet
7. ROrganisasjonsutvikling
av UiOs IT-virksomhet
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Vesentlighet
Klinikkinntekter utgjør ca
MNOK 50 årlig. OD har presset
økonomi.
Krav til sensorveiledninger
innført i 2018.

Stor betydning for støtte til
forskning, utdanning,
innovasjon, formidling og
administrasjon.

Formål og tema
God internkontroll for klinikk-inntekter. Analysere bruk av
behandlingskoder til bruk for inntektsføring. Fullstendighet og
kategorisering av behandlinger som faktureres.
Risiko og kontroller i sensurprosessen.
Vurdere rutiner ifm. sensorveiledninger, at det er utarbeidet og
at de fungerer etter hensikten. Saksbehandling klagesaker fra
studenter, klagesensur og habilitet. Oppfølging av vedtak i
klagenemda.
Om forskningsdata som ikke behandles i TSD innhentes og
lagres iht. lovverk og UiOs retningslinjer. GDPR, Privacy Shield.
Relasjon til Forskerplattformen.
Prosjekt Education and training in human rights, bruk og
oppfølging forskningsmidler i verdensdeler med risiko for
korrupsjon. Kontroll av regnskap. Gjennomgang av risiko og
internkontroll i prosjektet.
Gjennomgang og læring knyttet til håndtering av beredskap.
Internt og eksternt ønske om uavhengig gjennomgang av
beredskapsarbeid knyttet til koronasituasjonen.
Kvalitetssikring av relevante faser i prosjektene (konsept,
planlegging, gjennomføring, test, innføring og opplæring).
Prosess og kontroll rundt identifisering, planlegging og
oppfølging av gevinster.

UiO strategisk mål
Utdanne studenter med
kunnskap, evne og vilje til å
skape en bedre verden.
Utdanne studenter med
kunnskap, evne og vilje til å
skape en bedre verden.

Se etter at tiltak foreslått av prosjektet og vedtatt av
universitetsstyret blir tilfredsstillende implementert og fulgt
opp.

Nyskapende organisasjon.

Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nummerering er ikke prioritering
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Faste oppdrag
#
8.

Område /Arbeidstittel
Kvalitetssystem
medisinsk og
helsefaglig forskning

9.

Finansiell revisjon av
EU prosjekt
Interreg prosjekt

10. Risikostyring UiO

11. Oppfølging Si-fra

Vesentlighet
1.720 prosjekt i Forskpro. Data
med beskyttelsesbehov. Krav i
kvalitetssystem om periodisk
internkontroll.
Årlig ca. 20 finansielle revisjoner
av forskningsprosjekt.

Risikostyring er viktig for
måloppnåelse, oppfølging av
tiltak og prioriteringer
Viktig med god saksbehandling.
Ca. 250 innmeldinger fra
studenter og ansatte i 2020.

Formål og tema
Bidra til at forskning skjer iht. kvalitetssystemet og at
forskningsdata blir forsvarlig forvaltet. Godkjennelser, REK, TSD,
Forskpro, klassifisering data iht. IT-sikkerhetskrav og GDPR.

UiO strategisk mål
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.

EU stiller krav til revisjon. Bekrefte korrekt regnskapsavleggelse
til EU. Sikre at kravene i Grant Agreement samt norske
regnskapsregler etterleves for H2020 og Interreg
forskningsprosjekt.
Støtte Seksjon for virksomhet og økonomistyring (i LOS/ADS)
med å identifisere og fasilitere risikostyring.

Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.

Følge opp at innmeldinger og varsler blir behandlet.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.
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Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag
Prosjektene er ikke inkludert i planen for 2021, men vil bli vurdert i 2022.
#

1.

2.

Område
/Arbeidstittel
Forskning
Styring av eksternt
finansierte
forskningsprosjekter, ERC, NFR
Bidrags- og
oppdragsprosjekter

Vesentlighet

Formål og tema

UiO strategisk
mål/kommentar

I overkant av 1 mrd. eksterne
prosjektmidler.

Prosjektstyring av utvalgte prosjekt med hensyn til god praksis,
metodikk, retningslinjer og regler. Vurdere om rammene i
tildelingene utnyttes tilstrekkelig. God oppfølging, rapportering
og formidling.
Etterlevelse av regelverk og Riksrevisjonens påpekninger.
Oppfølging av prosjektene, og støtte fra UiO. Roller og ansvar,
herunder evt innblanding fra oppdragsgiver.
I styremøte 3/2019 ble tiltaksplan for midlertidighet vedtatt.
Følge opp og vurdere gjennomføringen av tiltaksplanen.
Oppfølging av midlertidig ansatte ifm. forlengelser og
utsettelser pga koronasituasjonen.
Etterlevelse av rekrutteringsstrategi og retningslinjer.
Rekrutteringsprosessen, internasjonalt, kritiske suksessfaktorer,
tid, regelverk, kjønnsbalanse
Etterlevelse av veikart for forskningsinfrastruktur. God
porteføljestyring med kriterier og oppfølging av om midler
brukes iht. formål og søknader.
Kartlegge og vurdere rutiner og etterlevelse av rutiner for
bedømmelseskomiteer for å sikre uavhengige bedømminger.

Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.

I overkant av 1 mrd. eksterne
prosjektmidler. Jevnlig påpekt
av Riksrevisjonen
Andel midlertidige har vært
betydelig oppmerksomhet
rundt.

3.

Midlertidighet

4.

Rekruttering

Tradisjonelt for lange
rekrutteringsprosesser.

5.

Forskningsinfrastruktur

Betydelige investeringer i
forskningsinfrastruktur i UiOs .

6.

Bedømmelseskomiteer

483 avlagte doktorgrader i 2019
(DBH).

7.

Forsøk med dyr

4 myndighetsgodkjente enheter
for dyreforsøk ved UiO.

8.

Sikkerhetstrusler

Trusselvurdering mot Norge.

God internkontroll for dyrestallene.
Rutiner, kvalitetshåndbøker, roller og ansvar, HMS,
avvikshåndtering, risikovurdering- og håndtering.
Risikovurderinger og rutiner knyttet til forskning på områder
med høy nasjonal trusselvurdering. Eksportregler

Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
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#
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Område
/Arbeidstittel
Sidegjøremål

Vesentlighet

Formål og tema

Over 1.000 registreringer i
sidegjøremåls-registeret.

Registrering og etterlevelse, oppfølging av sidegjøremål i
relasjon til arbeidsforholdet på UiO. Vurdere risikoer for
ubevisste eller bevisste feil eller habilitetsproblematikk.

Modell for merittering ble
implementert sommeren 2019.

Kartlegge og vurdere oppfølging av strategi, internkontroll i
prosesser og tiltak.

SHoT – Studentenes
Helse og
Trivselsundersøkelse
Studentorganenes
høringsrett

28.000 studenter.

Etter- og
videreutdanning
(EVU)
Formidling
Internkontroll og
sikkerhet museum
NHM

36 studieprogrammer
videreutdanning (DBH).

Kartlegge og vurdere oppfølgingstiltak etter undersøkelser.
Oppfølging av tiltak særlig innen psykisk helse som følge av
korona.
Etterlevelse av studentinvolvering. Høringsrett, deltagelse i
LMU. Gjelder beslutninger på alle nivåer om saker som angår
studentene. Kartlegging og vurdering av rutiner på fakultet og
institutt.
Kartlegge og vurdere prosesser for styring og kontroll på EVU.
Målsettinger, strategier, planer og oppfølging.

Utdanning
Pedagogisk
merittering

Innovasjon
Livsvitenskap

Innovasjonsprosesser

Betydelig antall prosesser der
studenter skal høres.

UiO strategisk
mål/kommentar
Fremme uavhengig,
banebrytende og langsiktig
forskning.
Utdanne studenter med
kunnskap, evne og vilje til å
skape en bedre verden
Utdanne studenter med
kunnskap, evne og vilje til å
skape en bedre verden.
Utdanne studenter med
kunnskap, evne og vilje til å
skape en bedre verden.
Utdanne studenter med
kunnskap, evne og vilje til å
skape en bedre verden

Forvalter store verdier.
5.630.000 antall
objekter/samlinger (DBH).

Støtte arbeid med sikkerhet og forvaltning av nasjonalformue
Risikovurderinger, tiltak, beredskapsplaner (med HSMB), rutiner
for utlån/lagerstyring, registreringer, avstemminger.
Forskningsobjekter som ikke eies av UiO

Styrke dialogen med
omverdenen og arbeide for
at kunnskap tas i bruk.

Norges største forsknings- og
undervisningsbygg.

Gode prosjektstyring, risikostyring, involvering, forankring og
oppfølging. Organisasjonsutvikling.

137 forretningsideer, 34
inngåtte lisensieringskontrakter i 2019 (DBH).
Innovasjonsløftet ved UiO, ca.
40 mill. over 3 år.

Internkontroll i prosesser fra forskning til anvendelse,
rettigheter, kommersialisering, oppfinnelsesloven. Tydelige
rutiner og avtaler. Etterlevelse av rutinene.

Styrke dialogen med
omverdenen og arbeide for
at kunnskap tas i bruk.
Styrke dialogen med
omverdenen og arbeide for
at kunnskap tas i bruk.
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#
17.

Område
/Arbeidstittel
Inven2

18.

IT
IT-driftsrutiner

19.

20.
21.

22.

Testmiljø og -data
ved
produksjonssetting
av nye IT systemer
IT-lisenser
IT-utstyr, kassering
og gjenbruk
Virksomhetsstyring
Virksomhetsstyring
på institutt eller
senter

Vesentlighet

Formål og tema

Porteføljen innovative bedrifter
var i 2018 anslått til 10 mrd. kr.

Virksomhetsstyring og porteføljestyring. Prosesser for å forvalte
rettigheter iht retningslinjer og bistå prosjekter i
kommersialisering på en god måte.

Ca 21.500 unike brukere
pålogget per uke.

Se etter at det er gode rutiner for sikker og stabil IT drift.
Etterleves god praksis fra rammeverk som ITIL, herunder
hendelseshåndtering, avviks- og endringshåndtering.
Adskilte testmiljø. God styring og kontroll ved gjennomføring av
test. Arbeidsdeling systemutvikler driftsoperatører. Testdata vs
produksjonsdata. Bruk av data i test i relasjon til GDPR.

Nyskapende organisasjon.

Stort omfang av systemer som
krever lisenser, stor kostnad.
Viktig del av miljø og
klimastrategien

God styring og kontroll med IT-lisenser. Samlet oversikt over
lisenser. Rutiner, kontroll, oppfølging (under-/overlisensiert)
Internkontroll register over IT utstyr, kasserings- og
gjenbruksrutiner.

Nyskapende organisasjon.

Betydning av internkontroll i
kjernevirksomhet.

God styring og kontroll. Gå gjennom internkontroll på institutt
eller sentre. Styringsstruktur. Definerte roller, ansvar, mål,
risikostyring, kontrolltiltak, oppfølging, etterlevelse av lover og
regler. Gjennomføring kontrollprogram.
Bidra til god internkontroll på innkjøpsområdet.
Interne kontroller og oppfølging. Etterlevelse rammeavtaler og
anskaffelsesreglementet
Kartlegge prosess, saksbehandlingstid, konsulentbruk,
involvering, dialog. (EIR er selv involvert i deler av prosessen og
vil gjøre oppmerksom på det i et evt. revisjons- eller
rådgivningsprosjekt)
HMSB sikkerhet på laboratorium, risikovurderinger og
internkontroll. Godkjenningsrutiner. Etterlevelse rutiner,
oppfølging av gjennomganger og tiltak. Kontroll anskaffelser og
forvaltning utstyr. Rutiner, kvalitetshåndbøker, roller og ansvar,
HMS, avvikshåndtering.

Nyskapende organisasjon.

Risikoer ved å teste med reelle
data.

23.

Internkontroll
innkjøpsområdet

Driftsmidler totalt utgjør cirka 2
mrd. kr

24.

Si-fra prosesser

20 innmeldinger fra ansatte i
2019. 261 innmeldinger fra
studenter

25.

HMSB – kjemikalier,
stråling mv.

Flere områder innen HMSB har
stor betydning

UiO strategisk
mål/kommentar
Styrke dialogen med
omverdenen og arbeide for
at kunnskap tas i bruk.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.
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#
26.

Område
/Arbeidstittel
Risikovurdering
misligheter

27.

Utbetaling

28.

Samhandling
UiO-OUS

29.

Opplæring og
karriereutvikling

30.

UiOs salg av
tjenester

31.

Kommunikasjon og
nettsider
Lønn til utenlandske
forskere
Eiendom
Historisk museum
vedlikeholdsprosjekt
et
Sosialt ansvar –
eiendomsprosjekt

32.

33.

34.

Vesentlighet

Formål og tema

Forebygge bevisste og ubevisste
feil, redusere omdømmerisikoer

Kartlegge og vurdere største risikoer og kontroller ifm
misligheter. Identifisere og kategorisere viktigste trusler og
vurdere tiltak. Kan man lage faste rapporter som peker mot
røde flagg?
Utbetaler 7-8 mrd. kr. årlig
Bekrefte at det er god internkontroll for bankutbetalinger.
IT-kontroller mellom UiO og bank.
Tilgangskontroll batch-utbetalingsfiler.
Kontroll med utbetalingsdatabaser og kontonumre.
Betydelig samarbeid OUS og
Avtaler og samhandling mellom UiO og OUS
MED fak.
Tydelig ansvar og avtaleforhold, eierskap til ressurser,
arealbruk.
Gjelder alle ledere på UiO.
Se etter og gi innspill til at relevante tema blir ivaretatt; etikk,
ledelse, karriereutvikling, kompetanse, internkontroll, DIFI
veiledninger
Betydelig omfang av tjenester til God styring og kontroll, og etterlevelse av lovkrav.
sektoren.
Om kommersielle aktiviteter foregår på UiO som kan være
næringsvirksomhet. Er gjeldende lover etterlevd?
500.000 sider.
Oppfølging av kanalstrategi og tiltak.
Avpublisering av gammel informasjon. Funksjonalitet.
Betydelig antall utenlandske
Kompliserte og ulike skatteregler fra ulike land. Etterlevelse av
forskere på UiO.
nye rutiner og bidra til at UiO etterlever regler i ulike land.
Tildelte midler 100 mill. kr.

Sosiale ansvar og klimavennlige
løsninger ivaretas i UiOs
egenregi-prosjekter.

God prosjektstyring av egenregiprosjektet.
Risikostyring og oppfølging av prosjektet mht. tid, kostnad og
kvalitet.
Bidra til ivaretagelse av UiOs sosiale ansvar ifm
eiendomsprosjekter. Utslippsfrie byggeplasser.
Etikk ifm innkjøp, arbeidskontrakter, bruk av underleverandører, HMS.

UiO strategisk
mål/kommentar
Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.
Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.

Nyskapende organisasjon.
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#

Område
/Arbeidstittel
Eiendomsdrift

Vesentlighet

Formål og tema

Ca.700 MNOK.

36.

Tilrettelegging for
SFF/SFU/SFI

Betydelige kostnader til lokaler
og infrastruktur

37.

Arealbruk og
arealutnyttelse

591.896 kvm (DBH).

God styring og kontroll over drift, og god støtte fra FDVUsystemet.
Rutiner for eiendomsdrift, avtaleinngåelser og -oppfølging,
oppfølging av servicemeldinger, oppfølging av tjenestekjøp.
God styring og kontroll over senterprosjekter.
Prosjektstyring og samhandling mellom fakultet og EA. Tydelige
roller, ansvar og rutiner.
Utnyttelse av arealer og infrastruktur. Kartlegging og styring av
internhusleie. Areal og infrastrukturutnyttelse ifm.
sidegjøremål.

35.

UiO strategisk
mål/kommentar
Nyskapende organisasjon.

Grensesprengende
universitet
Nyskapende organisasjon.
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Gjennomførte revisjonsoppdrag siste 3 år
#

Område /Arbeidstittel
Forskning
Medforfatterskap
(2020)

Forskningsdata (2020)

1 SFF
1 Rosseland Centre for
Solar Physics (2019)
SFF
Pluricourts (2019)
Tverrfaglige satsninger
(2017/2018)
Implementering
forskningsetikkloven
på UiO (2018)
Lov om medisinsk og
helsefaglig forskning
(2017/2018)
Utdanning
Tilrettelegging (2020)

Vesentlighet

Formål og tema

UiO strategisk mål

6.300 årlige
publikasjoner, 6.746
publiseringspoeng, 2.846
forfatterandeler (DBH
2018). Insentivmidler til
publisering. Arbeidsmiljø
og karriereutvikling.
1.200 prosjekter
registrert i Forskpro.
Data med sterkt
beskyttelsesbehov.
167 mill kr. fra NFR, UiOegenandeler kommer i
tillegg.
175 mill kr. fra NFR, UiOegenandeler kommer i
tillegg.
UiOs måloppnåelse.

Bidra til at forskning skjer etter anerkjente normer.
Kartlegging og vurdering av retningslinjer for
medforfatterskap og siteringer. Vancouverreglene.

Grensesprengende universitet

Bidra til at forskning skjer etter anerkjente normer og at
forskningsdata blir forsvarlig forvaltet. TSD, klassifisering av
data iht. IT sikkerhetsreglementet og GDPR.

Grensesprengende universitet

God virksomhetsstyring
Organisering, roller, ansvar, planer, risikostyring, kontroller,
kommunikasjon, oppfølging. Etterlevelse av krav fra NFR.
God virksomhetsstyring
Organisering, roller, ansvar, planer, risikostyring, kontroller,
kommunikasjon, oppfølging. Etterlevelse av krav fra NFR.
Bidra til samhandling og måloppnåelse for tverrfaglighet
Livsvitenskap, Norden eller Energi; hvilke mål og planer er
satt, risikovurderinger og oppfølging.
Vurdere hvordan UiO gjennom styring og kontrollaktiviteter
har ivaretatt kravene i loven gjennom organisering, rutiner og
opplæring innen forskningsetisk arbeid.
Bekrefte at kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig
forskning etterleves. Etterlevelse av lovverk.

Grensesprengende universitet

Se etter at tilretteleggingsplikten på UiO skjer iht lovkrav og
lokale regler. Gå gjennom lokale regler på fakultet for å se

Læringsuniversitetet

Betydelig omfang av
forskning og nye lovkrav.
Betydelig omfang av
forskning og lovkrav.

Ca 23% av studenter har
iflg Eurostudent
undersøkelsen

Grensesprengende universitet

Grensesprengende universitet

Grensesprengende universitet

Grensesprengende universitet
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#

Område /Arbeidstittel

Digitalt læringsmiljø
Canvas (2020)
Kvalitetssystemet for
utdanning (2019)
FS – Felles
studentsystem
(2019)

Vesentlighet
funksjonsnedsettelser
eller til
retteleggingsbehov.
Tilgjengelig for
alle vitenskapelig ansatte
og 28.000 studenter.
28.000 studenter.

Formål og tema
etter at de ivaretar tilrettelegging. Om regelverk oppdateres
etter vedtak i klagenemd.

UiO strategisk mål

God internkontroll i Canvas Learning Management System.
Sikkerhet, internkontroll, GDPR, opplæring i Canvas

Læringsuniversitetet

Gode prosesser for evaluering av utdanningsprogrammer
Etterlevelse av evalueringsprosesser iht UiOs kvalitetssystem.
Bidra til- og se etter at det er gode prosesser for forvaltning av
system og data.
Roller, ansvar, tilgangskontroll, endringskontroller,
rapportering av styrings- og økonomidata.
Formålet med revisjonen er å gi en verifisering og objektiv
vurdering på den statusen PSI selv oppgir på anbefalte tiltak
fra dokument datert 18.jan 2018.
Vurdere status av tiltaksimplementering på klinikkdriften.
Formålet med revisjonen er å gjennomgå rutiner for
internkontroll som skal sikre etterlevelse av lov og forskrifter i
klinikkvirksomheten.
Etterlevelse av internkontroll, lover, regler, kvalitetssystem.

Læringsuniversitetet

340 mill kr. Egenregi.

God prosjektstyring.
Risikostyring og oppfølging av prosjektet mht tid, kostnad og
kvalitet.

Handlekraftig universitet

Forvalter store verdier.

Støtte arbeid med sikkerhet og forvaltning av nasjonalformue
Risikovurderinger, tiltak, beredskapsplaner (med HSMB),
rutiner for utlån/lagerstyring, registreringer, avstemminger.

Samfunnsengasjert universitet

UiO har etablert program
med 4 underliggende
prosjekt. Stor betydning

Kvalitetssikring av program. God programstyring. Planlegging
og kontroll, risikostyring, endringsstyring, gevinstrealisering.

Handlekraftig universitet

Forvalter persondata for
ca 900.000.

Klinikkdrift SV/PSI
(2018)

Ca. 50 klienter til enhver
tid.

Klinikkdrift OD
(2018)

50.000 pasientbesøk pr.
år.

Formidling
Brøggers hus fase 2 og
NHM
Utstillingsprosjekt
(2019)
Internkontroll og
sikkerhet museum
KHM
(2018)
Virksomhetsstyring
Digitaliseringsprogrammet (2020)

Notat

Læringsuniversitetet

Læringsuniversitetet
Handlekraftig universitet

Læringsuniversitetet
Handlekraftig universitet
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#

Område /Arbeidstittel

Mottaksprosjekt ny
saksbehandling og
arkiv løsning (2020)

Vesentlighet
for organisasjon og
medarbeidere.
13 delarkiver i 15 enheter
skal samles i ny løsning,
planlagt innføring 2022.

Internkontroll
lønnsområdet (2020)
Styringsinformasjon
DBH resultatbevilgn.
(2020)
Oppfølging av GDPR
(2019)

Lønn utgjør cirka 5,2 mrd.
kr. (regnskap 2018)
Ca.1,7 mrd i
resultatbaserte
bevilgninger.
UiO forvalter omfattende
personopplysninger innen
forskning og utdanning.

Rutiner ved bruk av
taxikort (2019)

Viktig for tillitten til UiO
at statens
personalreglement
etterleves
Viktig for tillitten til UiO
at statens
personalreglement
etterleves
Ca 21500 unike brukere
pålogget per uke.

Rutiner ved
representasjon og
bevertning (2019)
IT-beredskap (2018)

Tilgangskontroll,
infrastruktur, og
databaser (2018)
LOS økonomi prosjekt
(2018/2019)

Ca 21500 unike brukere
pålogget per uke.
Ca 1 mrd. Kr.

Notat
Formål og tema
Oppfølging av kvalitetssikring mottaksprosjekt ØL utført av EIR
i 2019.
Kvalitetssikring av prosjekt. God prosjektstyring. Planlegging
og kontroll, risikostyring, endringsstyring, gode innførings- og
opplæringsplaner. Prosesser for å bevisstgjøre hva som er
arkivverdig. Gevinstrealisering.
Bidra til god internkontroll på lønn, reiser og bevertning.
Interne kontroller og oppfølging.
Korrekt styringsinformasjon til KD. Gyldig, fullstendig,
tidsriktig, korrekt klassifisert informasjon og datafangst for
måleparametere og finansiering – doktorgrader, mastergrader
Følge opp implementeringen av tiltakene fra GDPR prosjektet.
Oppfølging av tiltak fra GDPR prosjektet.
Test av utvalgte IT system / ressurser ift GDPR krav – TSD og
Canvas.
Gjennomgang og forbedring av UiOs retningslinjer for reiser
med taxi

UiO strategisk mål

Gjennomgang og forbedring av rutiner for representasjon og
bevertning

Handlekraftig universitet

Se etter at UiO har tilfredsstillende beredskap i forbindelse
med alvorlige driftsavbrudd.
Beredskapsplaner, reserveløsninger, øvelser, roller og ansvar
Se etter at det er gode rutiner på området
Internkontroll, tilgangskontroller, Integritet, tilgjengelighet og
konfidensialitet, herunder administrator bruker
Bidra til gode budsjett og økonomiprosesser i LOS
Bistå med prinsipper for tildelinger og oppfølging av drift,
tiltak, satsinger, prosjekter (porteføljestyring).

Handlekraftig universitet

Handlekraftig universitet

Handlekraftig universitet
Handlekraftig universitet

Handlekraftig universitet

Handlekraftig universitet

Handlekraftig universitet

Handlekraftig universitet
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