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Forslag til årsplan EIR – 1. halvår 2015 
 
 

Innledning 
I henhold til sin instruks skal EIR «gjennomføre sitt arbeid i henhold til en risikobasert årlig 
revisjonsplan, godkjent av styret.» (sitat fra EIRs instruks av 6.5.2014, møte 3/14, V-sak 3). 
 

Forslag til revisjonsprosjekter første halvår 2015 
Enhet for intern revisjon (EIR) har gjennom 2014 arbeidet med å lage fundament for sin 
risikoanalyse av UiOs totale virksomhet, og med basis i den risikoanalysen gi forslag til 
årsplan for EIR. Arbeidet er ikke fullført, og vil pågå også i 1. halvår 2015. Vi har erfart at det 
er svært gunstig å koble teoretisk utvikling med praktiske eksempler og erfaringer, og at det 
derfor er hensiktsmessig å ha konkrete revisjonsprosjekter å jobbe med samtidig som 
arbeidsform og metodikk videreutvikles. 
 
EIR har påtatt seg og igangsatt noen oppdrag etter innspill fra Universitetsdirektør. Det er: 
 

1. Fasilitering av risikoprosess ved fakulteter knyttet til årsplanarbeid. Prosess ble 
igangsatt ved ett fakultet i november 2014, men er ikke ferdigstilt for dette fakultetet 
per dato. Det er intensjonen å gjennomføre samme prosess ved flere enheter 
(fakulteter, museer, fagavdelinger) gjennom 2015.  

2. Revisjon av reiseregninger og utgiftsrefusjoner ved en grunnenhet. 
Revisjonsprosjektet er igangsatt og en oppdragsbeskrivelse er laget og godkjent av 
Universitetsdirektøren per 18.12.2014 

3. Revisjon av internkontrollen av reiseregninger og utgiftsrefusjoner ved UiO 
(regler, rutiner og systemer).  
Revisjonen er i oppstart og en oppdragsbeskrivelse er laget og godkjent av 
Universitetsdirektøren per 13.1.2015.  

Punkt 2 og 3 er innenfor lønnsområdet ved UiO. Lønn er også spesifikt nevnt i 
Tildelingsbrevet fra KD til UiO for 2015, punkt 4.6. Lønnsområdet er for øvrig så vesentlig i 
økonomisk forstand ved UiO at området muligens bør være med i revisjonsplanen hvert år. 
 
Dertil foreslår EIR 3 revisjonsprosjekter til, som kan være aktuelle i en revisjonsplan første 
halvår 2015: 
 



    
   Side 2 

4. Anskaffelser 
Området omfatter ca 2 mrdNOK per år og er av den grunn vesentlig. Samtidig er det et 
område med mye iboende risiko, og det blir spesifikt nevnt i Tildelingsbrevet fra KD 
til UiO, både for 2014, punkt 4.4 og for 2015, punkt 4.6 

5. Øremerkede midler  
Gjennomgå hvorvidt styrets vedtak om øremerking av midler blir brukt til det angitte 
formålet. Utgangspunkt for gjennomgangen vil være enhetenes disponeringsskriv for 
2014 og konkrete styrevedtak fra 2014. 

6. Bidrags- og oppdragsaktivitet (eksternfinansiert virksomhet) – totalregnskapsføring 
og arkiveringskvalitet. 
Området er spesifikt nevnt i tildelingsbrevet fra KD til UiO, både for 2014, punkt 4.4 
og for 2015, punkt 4.6. 

EIR vil ha kapasitet til å håndtere 2 av disse 3 revisjonsprosjektene, og ber styret prioritere 
hvilke. 
 
EIR mener det kan være hensiktsmessig å gjennomføre flere korte dialoger med UiOs styre 
gjennom første halvår 2015 for å finne fram til flere revisjonsobjekter for resten av 2015. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner at EIR gjennomfører de foreslåtte revisjonsprosjektene nr 1, 2, og 3, og 
styret prioriterer i tillegg 2 av de 3 foreslåtte revisjonsprosjektene nr 4, 5, og 6. 
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