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Forslag til årsplan EIR – 2. 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). 
 
I styremøte 1/15, V-sak 5 ble det vedtatt årsplan for EIR – 1. halvår 2015, med følgende 
innhold: 

1. Fasilitering av risikoprosess ved fakulteter knyttet til årsplanarbeidet 
2. Revisjon av reiseregninger og utgiftsrefusjoner ved en grunnenhet 
3. Revisjon av internkontroll av reiseregninger og utgiftsrefusjoner ved UiO 
4. Revisjon av anskaffelser 
5. Revisjon av øremerkede midler 

 
I tillegg har rektor på fullmakt godkjent et revisjonsprosjekt til (signert 26.5.2015) 

6. Revisjon av etterlevelse av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning,  
 

Status 
1. Videreføring har stoppet opp. Årsak er kapasitetsforhold ved fakultetet.  
2. Revisjonen er ferdig 
3. Revisjonen er i avslutning, rapportering gjenstår. 
4. Revisjonen er i planlegging, videreføres i 2. halvår 
5. Revisjonen er i planlegging, videreføres i 2. halvår 
6. Revisjonen er i planlegging, videreføres i 2. halvår 

 
Det har vært redusert ressurstilgang ved EIR siste måneder i perioden. 
 

Risikobildet ved UiO og mulige revisjonsprosjekter. 
UiO har ikke et overordnet risikobilde som EIR kan ta utgangspunkt i for sin vurdering av 
risiko. Revisjonsprosjekt 1. «Fasilitering av risikoprosess ved fakulteter» har stoppet opp, og 
EIR har derfor ikke fått innspill til risikoer i den prosessen. EIR har nylig gjennomført 
samtaler med ledelsen ved UiO og fagavdelingene i LOS om risikoer, og fått noen innspill. 
 
SAB-rapporten ga et eksternt risikobilde av UiO. De 4 prioriterte områdene fra rapporten er 
utpekt i tett dialog med styret, hvor styret også er styringsgruppe for de 4 områdene. EIR 
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foreslår ikke revisjonsprosjekter knyttet til arbeidet i disse gruppene i 2.halvår 2015. Dvs 
utdanningskvalitet, forskningskvalitet, tverrfaglighet og organisasjons- og beslutningsstruktur.  
 
Gjennom observasjoner i 1.halvår 2015 har EIR erfart at tillit kan ikke erstatte etterlevelse av 
etablert internkontroll. Det er høy risiko i at etablerte internkontroller ikke blir etterlevd, og 
det har resultert i 2 alvorlige hendelser ved UiO.  
 

Den ene hendelsen dreier seg om mulig mislighet i reiseregninger, og 
revisjonsprosjektene nr 2 og nr 3 i 1. halvår ble iverksatt for å se på situasjonen ved 
UiO utover den konkrete saken.  

 
Den andre hendelsen er vedtak fra Statens Helsetilsyn mai 2015 om stans i et 
forskningsprosjekt pga brudd på helseforskningsloven. UiO har fra 2012 hatt et 
kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, som i den konkrete saken ikke 
er etterlevd. Revisjonsprosjekt nr 6 skal se på et fakultet, og benytte ekstern bistand i 
gjennomføringen av revisjonsprosjektet.  

 
EIR foreslår at det i 2. halvår 2015 gjennomføres revisjon av etterlevelse av kvalitetssystem 
for medisinsk og helsefaglig forskning også ved andre fakulteter ved UiO, for å følge opp 
etterlevelse av kvalitetssystemet. Erfaringer fra de første revisjonene kan vise om det er 
nødvendig å gjennomgå alle fakulteter. I så fall bør revisjonene strekke seg inn i 2016. 
 
Det er høy, og økende  iboende risiko knyttet til informasjonssikkerhet. Tilgjengelighet på ny 
teknologi (skytjenester) gir press på både etterlevelse og endring/klargjøring av vedtatte 
retningslinjer. Skytjenester kan medføre at UiO ikke har kontroll på dataene som er lagret der, 
og dermed ikke har tilstrekkelig informasjonssikkerhet. EIR foreslår skytjenester som et 
mulig revisjonsobjekt, både mht informasjonssikkerheten og etterlevelse av retningslinjer. 
 
Gjennomføring av prosjekter har høy iboende risiko, og etterlevelse av prosjektrammeverk i 
prosjekter er risikoreduserende. Ved UiO skal prosjekter følge det prosjektrammeverk som er 
laget av DIFI. Prosjekt Digital eksamen skal dekke kjernevirksomheten ved UiO ved at alle 
eksamener skal gjennomføres digitalt, og utgjør en høy risiko for UiO. EIR foreslår prosjekt 
Digital eksamen - etterlevelse av prosjektrammeverk, som et mulig revisjonsprosjekt i 2. 
halvår 2015 
 
Revisjon/oppfølging av årsplan ble foreslått fra et styremedlem i styremøtet i desember 2014. 
Med de foreslåtte endringer i årsplanstruktur som styret støttet opp under i møtet 5. mai (D-
sak 1), synes EIR det ikke er hensiktsmessig å foreslå dette som et revisjonsprosjekt 2.halvår 
2015.   
 

 
 
  

V-sak 11 - side 3 av 4



    
   Side 3 

Forslag til revisjonsprosjekter andre halvår 2015 
 
3 revisjonsprosjekter videreføres fra 1. halvår: 

4. Revisjon av anskaffelser 
5. Revisjon av øremerkede midler 
6. Revisjon av etterlevelse av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning ved 

et fakultet 
 

Forslag til nye revisjonsprosjekter 2. halvår: 
7. Revisjon av etterlevelse av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, 

ved flere fakulteter 
8. Revisjon av skytjenester mht informasjonssikkerhet og etterlevelse av retningslinjer 
9. Revisjon av Digital eksamen mht etterlevelse av prosjektrammeverk 

 
EIR har kompetanse og erfaring med risikofasiliteringer, og ønsker å ha muligheter til å bidra 
i det ved henvendelser. Evt kapasitetsproblemer mellom revisjonsprosjekter og henvendelser 
om risikofasiliteringer tas opp med Universitetsdirektør. 
 
Oppfølging av tidligere utførte revisjoner vil bli vektlagt særskilt gjennom 2. halvår. 2015 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner at EIR viderefører revisjonsprosjektene nr 4, 5, og 6, og styret prioriterer i 
tillegg 2 av de 3 foreslåtte revisjonsprosjektene nr 7, 8, og 9. 
 
Styret godkjenner også at EIR bidrar i risikofasiliteringer ved UiO. 
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