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Formelt grunnlag

 Internrevisjonen er fastsatt ved 
instruks vedtatt av styret 6.5.2014
 Internrevisjonen rapporterer faglig til 

styret og administrativt til 
universitetsdirektør

 Styret godkjenner risikobasert 
årsplan

 Rådgivningsoppdrag kan avtales 
direkte med universitetsdirektør



Revisjonskonsept

Styret
Påse

Administrasjon
Utføre

Internrevisjon
Se etter

UiO



Internrevisjonens formål

Å fremme og beskytte UiOs verdier 
gjennom å gi risikobaserte og objektive 

bekreftelser, råd og innsikt



Rammeverk internasjonale standarder

Økonomireglementet



Våre interessenter og forventninger

Intern
revisjon

Styret

Rektorat
Udir +

Riks-
revisjon

Fakultet
Museum

LOS

Ansatte

Bekreftelser

Rådgivning



Internrevisjonens utkast til 
revisjonsplan for 2018 er utarbeidet 
med utgangspunkt i
• Internrevisjonens metodikk
• Tildelingsbrev, mål, strategier og virksomhetsplaner
• Risikoinnspill fra enheter ved UiO
• Krav i økonomireglementet til internrevisjon og til innhold i 

årsrapport
• Innspill fra planleggingsmøter med ledere ved UiO
• Internrevisjonens risikovurderinger
• Kunnskap om UiO som internrevisjonen kollektivt besitter
• Erfaring fra tidligere års revisjoner
• Innspill fra UiO-styret



I tillegg er følgende tatt hensyn til

• Risikoområdet er under tett oppfølging av UiO
• Risikoområdet er revidert av internrevisjonen eller 

Riksrevisjonen siste to år
• Internrevisjonens ressurser



Revisjonsdekning/profil og risiko*
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20 %
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43 %

Revisjonsplanens retning ift 
kjerne-og støttevirksomhet  

Utdanning

Forskning

Formidling

Virksomhetsstyring
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17 %41 %

10 %
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Revisjonsplanens retning ift 
strategiske mål

Grensesprengende

Læringsuniversitet
et

Handlekraftig

Sammfunnsengasj
erte

Risikoer som truer forskning

Risikoer som truer utdanning

Kritiske fysiske
sikkerhetshendelser

Risiko for mangelfull
virksomhetsstyring

Mangelfull utvikling og
vedlikehold av eiendom

Mangelfull digitaliseringIT drift

Mangelfull
(styrings)informasjon eller…

Risiko for misligheter

Uønskede HR miljø hendelser

Reduserte tildelinger

Revisjonsprofil sett opp mot generiske risikoer

Risiko - nivåer
ikke vurdert

Revisjonsdekning

*Skjønnsmessig vurdert



Strategiske mål Mål knyttet til etterlevelse
av lover, regler

Antatt høy risiko

Antatt lav risiko

Søknader
EU-prosjekt

Med.- og helse-
faglig forskning

IT prosjekt-
styring

Studie-
gjennomføring

Internkontroll
klinikkdrift

IT-beredskap

Tilgangskontroll
operativsystem og 
databaser

Tverrfaglighet

Brøggers hus

Revisjons- og rådgivningsplan profil 2017 og 2018

Implementere
forskningsetikkloven



Forslag til plan
1.tert 2.tert 3.tert

Revisjonsprosjekter
Tverrfaglighet (fra 2017)
Medisinsk og helsefaglig forsking (fra 2017)
Internkontroll og sikkerhet museum (fra 2017)
Klinikkdrift OD
Klinikkdrift MED
Klinikkdrift PSI
IT-beredskap
Implementering forskningsetikkloven
Tilgangskontroll, infrastruktur, operativsystem og databaser
Brøggers hus/Eiendom, fase 2 (fase 1 revidert aug 2017)

Rådgivningsoppdrag
Portefølje og programstyring
Digitalt læringsmiljø
BOTT ERP
Risikostyring

Finansiell revisjon
EU-revisjoner

Andre faste oppgaver
Varslinger
Personvernombud
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