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1

INTERNREVISJONENS ROLLE OG OPPGAVER

Internrevisjonen er fastsatt ved instruks vedtatt av styret 6.5.2014. Formålet til
internrevisjonen er:
«Å fremme og beskytte UiOs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser,
råd og innsikt»
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 bruker det internasjonale rammeverk fra «The Institute of Internal Auditors
(IIA)» og Økonomireglementets bestemmelser om internrevisjon i sitt arbeid.
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STYRING OG KONTROLL VED UIO – OVERORDNET VURDERING

Universitetsstyret og ledelsen ved UiO har ansvaret for styring og kontroll, og avgir sin
vurdering om det i UiOs årsrapport, kapittel IV. I henhold til instruks for internrevisjonen, skal
funksjonen oppsummere sine observasjoner og sitt syn på organisasjonens prosesser for
risikostyring, kontroll og governance årlig til styret.
Styring og kontroll kan i henhold til internasjonalt anerkjent rammeverk 1 deles i fem gjensidig
avhengige komponenter som ledelsen følger opp og der formålet er å støtte UiOs
strategiske måloppnåelse innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Videre skal
det bidra til:
•
•
•
•

Hensiktsmessig og effektiv drift
Pålitelig rapportering av alle typer data, informasjon og resultater
Overholdelse av lover og regler
Sikre eiendeler

Rammeverket, tilpasset UiO er:

Internrevisjonen skal på vegne av styret og ledelsen se etter at styring og kontroll er
tilfredsstillende.

1

COSO: Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Utarbeider
internasjonalt anerkjente rammeverk for styring og kontroll på tvers av sektorer. Reglementet for
økonomistyring i staten bygger på dette rammeverket.
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Det arbeides målrettet for å videreutvikle styring og kontroll innen alle de fem
komponentene. Universitetet har satt i gang prosesser for å utarbeide ny strategi frem mot
2030. Viktige strategiske satsninger og muligheter innen utdanning, forskning, formidling,
innovasjon og virksomhetsstyring blir belyst i dette arbeidet. Våre observasjoner av
forbedringsområder innen styring og kontroll er gjort med grunnlag i revisjons- og
rådgivningsarbeid iht den risikobaserte revisjonsplan vedtatt av universitetsstyret i desember
2017, og omfatter områdene:
•
•
•
•
•

Videreutvikle helhetlig risikostyring 2 og regimer for porteføljestyring 3 basert på
anerkjente rammeverk
Forbedre budsjett og økonomioppfølging
Tydeligere mål og planer
Tydeligere roller, ansvar og myndighet
Videreutvikle kompetansearenaer og e-læringsplattformer for UiOs ansatte

Årsaker til nevnte momenter er etter vår vurdering:
•
•

•

Kapasitetsutfordringer, særlig for LOS, medfører at det er vanskelig å finne riktig
balanse mellom operative oppgaver og strategisk utvikling
Ikke gode nok økonomirapporter, historisk har sektoren vært fokusert på oppfølging
av mer-/mindreforbruk. For å oppnå god styring og kontroll må perioderesultater og
budsjetter følges opp bedre, særlig for LOS. Det er også behov for bedre prosesser
for utvelgelse og oppfølging av tiltak og prosjekter
Universitetets egenart og kultur medfører at ledere er forsiktige med å tydeliggjøre
mål og planer

2 Helhetlig risikostyring, for eksempel “Enterprise Risk Management”, ERM, definert av COSO: The

culture, capabilities and practices integrated with strategy-setting and its execution, that organizations
rely on to manage risk in creating, preserving and realizing value.
3 For eks MoP, Management of Portfolios, definert som «en koordinert samling av strategiske
prosesser og valg som sammen muliggjør den mest effektive balansen mellom organisatoriske
endringer og daglig drift.
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OPPSUMMERING AV REVISJONS- OG RÅDGIVNINGSARBEID 2018 4

Oppsummeringen av gjennomførte revisjons- og rådgivningsoppdrag nedenfor er basert på
internkontroll status på revisjonstidspunktet.
3.1 Tverrfaglighet UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden
Formålet med revisjonen er å støtte opp om de strategiske satsingene ved å identifisere
suksessfaktorer og se etter at satsingene blir fulgt opp og drevet på en god måte.
UiO:Energi, UiO:Norden og UiO:Livsvitenskap har satt i gang viktige, omfattende prosesser
som har skapt rom for nytenkning og tverrfaglige initiativ. Viktige suksessfaktorer har vært
høye ambisjoner, engasjement fra fakultetene og rektoratet og bruk av midler som støtter
tverrfaglighet.
De store ambisjonene reflekteres i omfattende mandater. Satsingene har imidlertid
begrenset kapasitet og myndighet både over ressursene på fakultetene og sentrale rammer.
Satsingene er ulikt plassert i organisasjonen. UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap er organisert
under universitetsstyret, UiO:Norden er organisert under HF. Satsingene har vedtatt
modeller for sin interne organisering, men de er ikke fullt ut implementert 5.

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
Ikke vurdert
Prosjekt i revisjonsplanen 2019

4 Forenklet oversikt over styre-, støtte- og kjerneprosesser ved UiO. Fargekodene indikerer internrevisjonens
vurdering av områdets modenhet på styring og kontroll på tidspunktet revisjons- og rådgivningsprosjekt ble utført.
5 Faglige grupper eller Scientific Advisory Boards er ikke fullt ut formalisert.
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Satsingene har valgt ulike strategier for tildeling av midler og har ulike innfallsvinkler for å
skape tverrfaglighet. Det er gode prosesser for tildeling av midler, men det er i mindre grad
etablert prosedyrer for oppfølging. Årsaken er at det oppleves komplisert og at man har
begrenset kapasitet. Uten systematisk oppfølging er det risiko for at satsingene ikke klarer å
fange opp effekten av tiltakene.
Det bør utføres systematisk risikovurdering av strategiene, herunder på utdanningsområdet
der UiO trenger å forsterke insentiver for å etablere tverrfaglige utdanningstilbud. Felles
erfaringsutveksling mellom satsingene vil være viktig for videreutviklingen av dem, vi
anbefaler at det systematiseres ytterligere. Vi anbefaler også at evalueringsprosesser
defineres tydeligere.
Rapporten med risikoreduserende tiltak er omforent 6 og blir fulgt opp.
3.2 Medisinsk og helsefaglig forskning
Formålet med revisjonen er å bidra til god styring og kontroll på helseforskningsprosjekter
ved å se etter at utvalgte fakultet/institutter etterlever kvalitetssystemet for medisinsk og
helsefaglig forskning.
Siden forrige revisjoner i 2012 og 2015 er det iverksatt tiltak for å forbedre etterlevelse av
helseforskningsloven. Det viktigste tiltaket er etablering av systemet Helseforsk for «løpende
oversikt over helseforskningsprosjekter». Brukerne er fornøyd med løsningen, men har også
flere innspill til videre utvikling.
Det er høy bevissthet rundt REK-godkjenning og behandling av sensitiv informasjon, men
kunnskap og etterlevelse av rutiner i kvalitetssystemet er ikke tilstrekkelig (de viktigste
rutinene det gjelder er delegerte formelle oppgaver og rutine for håndtering av sensitive
data).
Selv om kvalitetssystemets innehold er godt, oppleves ikke den praktiske bruken like
hensiktsmessig. Det jobbes allerede med bedre tilgjengelighet for kvalitetssystemet.
Rapporten med risikoreduserende tiltak er omforent og blir fulgt opp.

3.3 Internkontroll og sikkerhet KHM (Kulturhistorisk museum)
Formålet med revisjonen er å se etter at det er - og bidra til - god sikkerhet og intern kontroll
rundt forvaltningen av samlingene og objektene.
Revisjonen var i hovedsak avgrenset til magasinforvaltningen. Det er høy kontrollbevissthet
ved KHM. Rutiner er etablert og det er god samhandling mellom KHM, Eiendomsavdelingen
og Enhet for helse, miljø, sikkerhet og beredskap. KHM sikkerhetsplanverk er unntatt
offentlighet etter off. § 24. Revisjonen er av samme årsak unntatt offentlighet.
3.4 Klinikkdrift UiO
Det foreligger vedtak fra universitetsstyret 24.okt. 2017, der «styret ber internrevisor om å
gjennomgå rutiner for internkontroll knyttet til klinikkdrift ved UiO». EIR har gått gjennom
klinikkdrift ved OD, PSI og MED.

6

Med «omforent» menes at linjen og EIR er enige om rapportinnhold og tiltak.
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3.4.1 Klinikkdrift OD (Odontologiske fakultet)
Formålet med revisjon Klinikkdrift OD er å gjennomgå rutiner for internkontroll som skal sikre
etterlevelse av lov og forskrifter i klinikkvirksomheten.
EIR har observert et miljø som har fokus på kvalitet. Det er mange gode, dokumenterte
rutiner som sikrer god internkontroll. Det er imidlertid også forbedringsområder, og ledelsen
ønsker - og arbeider med å forbedre den samlede overordnede virksomhetsstyring og
interne kontroll.
Klinikkvirksomheten er omfattende. Den har historisk vært drevet som 3 adskilte
virksomheter. Selv om flere, delvis enkeltstående rutiner er etablert, bør virksomheten også
overordnet dokumentere og systematisere internkontrollsystemet, risikovurderinger og
viktigste kontroller ytterligere.
Det elektroniske journalsystemet har tilgangsstyring, logging og tilrettelegger for
arbeidsdeling. Et betydelig omfang av delvis eldre pasientdata på papir, bør sikres bedre.
Risikoreduserende tiltak er iverksatt, men vil ta tid å fullføre på grunn av omfang og
kapasitetsbegrensninger. Rapporten med risikoreduserende tiltak er omforent og blir fulgt
opp.
3.4.2 Klinikkdrift PSI (Psykologisk institutt)
Formålet med revisjon Klinikkdrift PSI er å gi en verifisering og objektiv vurdering på den
statusen PSI selv oppgir på anbefalte tiltak fra dokument datert 18. jan 2018.
EIR har gått gjennom status på tiltak og vi har i tillegg gjennomført en vurdering av
internkontroll på områdene. Rapporten med tiltak er omforent og blir fulgt opp. Vi viser til
egen styrebehandling av rapporten i styremøte 2/2018.
3.4.3 Klinikkdrift MED (Medisinske fakultet)
Formålet med revisjon Klinikkdrift MED er å bidra til klarhet i om det er sider av klinikkdriften
som UiO er ansvarlig for.
EIR har ikke blitt gjort kjent med eller funnet at det foregår klinikkvirksomhet tilknyttet
MEDFAK der UiO er ansvarlig for klinikkdrift.
3.5 IT-beredskap
Beredskapsorganisasjon er etablert og det er god samhandling mellom USIT, EA og
EHMSB. Revisjonen er unntatt offentlighet etter § 24, kontroll og reguleringstiltak som kan
lette gjennomføring av lovbrudd.
3.6 Implementering av forskningsetikkloven
Internrevisjonen har observert et miljø som har fokus på forskningsetikk.
Redelighetsutvalgene er på plass og fungerer godt.
Det er mange gode tiltak som sikrer studentens opplæring, og obligatoriske deler logges i FS
slik at man kan gjennomføre kontroller. Når det kommer til de ansatte finnes også mange
gode tiltak. Systematikken og internkontrollen for oppfølging av avvik/klager, opplæring og
erfaringsdeling er ikke fullt ut på plass.
Årsakene til nevnte utfordringer er at det ikke er gitt tydelige nok oppgaver, frister, ansvar og
gjennomføringsplaner til enheter i LOS, fakulteter og institutter.
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Viktigste anbefaling er at UiO videreutvikler kompetansearenaer og e-læringsplattformer for
UiOs ansatte.
3.7 Tilgangskontroll, infrastruktur, operativsystemer og databaser
Revisjonen er så langt ikke ferdigstilt. Internrevisjonen har i tillegg fulgt opp at anmerkninger
fra Riksrevisjonen har blitt fulgt opp.
3.8 Brøggers hus
Brøggers hus byggeprosjektet har budsjett på NOK 340 mill, utstillingsprosjektets budsjett er
NOK 90 mill. I revisjonsplan for 2018 skulle byggeprosjektet til fase 2, revideres, men da det
ikke vil være i full drift før våren 2019, valgte internrevisjonen i stedet en gjennomgang av
utstillingsprosjektet. Utstillingsprosjektet er i startfasen. Internrevisjonen har gitt anbefalinger
knyttet til organisering, prosjektdokumentasjon, oppfølging og rapportering. Byggeprosjektet,
fase 2, følges opp i revisjonsplanen 2019.
3.9 Finansiell revisjon av EU prosjekter
EU setter krav til revisjon av prosjektregnskaper etter visse regler. Dette utføres normalt av
eksterne konsulentselskaper, men Enhet for intern revisjon (EIR) har siden 2004 blitt
akseptert av EU til å kunne utføre slike revisjoner. Tilbakemeldingene fra organisasjonen har
vært at det er viktig og nyttig for UiO å ha revisjonskompetansen internt. EIR har i 2018
sammen med EU kontoret og ADS bidratt med rådgivning og videreutviklingen av
internkontrollen i form av sjekklister og avstemmingsmaler for å forbedre dokumentasjon av
regnskapsavleggelsen. Vi reviderte 14 EU prosjekter i 2018 (29 i 2017).

V-sak 11 side 10 av 15

Internrevisjonens årsrapport 2018

Side 10 av 14

3.10 Rådgivningsoppdrag
Program og porteføljestyring
Oppdraget ble bestilt av universitetsdirektøren. Vi har kartlagt og vurdert hvordan UiOs
midlertidige og varige tiltak, øremerkinger samt andre tiltak og prosjekter velges ut,
finansieres og følges opp i samspill med driftsaktiviteter (forskning, utdanning og
administrasjon). Flere risikoer ved dagens styringsstruktur ble tatt opp, herunder:
•
•
•
•
•
•

Om det er gode rutiner for, og klart for alle ledere hvordan tiltak og prosjekter blir
valgt ut og bidrar til strategioppnåelsen
Om det er god nok oversikt over- og oppfølging av tiltak og prosjekter
Hvordan håndteres risiko for overlapping, duplisering og avhengigheter
Blir tiltakene valgt ut fra viktighet for enkelt miljøer istedenfor overordnet strategi og
porteføljestyringsmetodikk
Er tiltakene integrert og koordinert nok i virksomhetsstyring (ressurser, kompetanse,
planer, kostnader og gevinstrealisering, budsjetter, …)
Om økonomioppfølging er enkel å forstå for drifts- og utviklingstiltak

Porteføljestyring anvendes i Eiendomsavdelingen og IT masterplan adresserer ny
styringsstruktur innen IT. Internrevisjonen har foreslått å hente inspirasjon fra anerkjente
rammeverk for porteføljestyring (MoP) for å redusere ovennevnte risikoer, herunder
videreutvikle helhetlig og transparent styringsstruktur på tvers i organisasjonen.

Budsjett og økonomioppfølging i LOS (Ledelse og støtteenheter)
Rådgivningsoppdraget er gjort i sammenheng med program og porteføljestyringsoppdraget
nevnt over og ble bestilt av universitetsdirektøren. LOS står overfor betydelige utfordringer
etter budsjettkutt over flere år og prognoser for internregnskapet viser akkumulerte
merforbruk på ca NOK 220 mill neste 5 års periode.
Internrevisjonen har foreslått flere tiltak som adresserer budsjettutfordringene i LOS;
styringsstruktur, sammenheng mellom drifts- og tiltaksbudsjetter, porteføljestyring og
forbedret oppfølging og rapportering. I tillegg til kutt i budsjetter har årsakene til
utfordringene etter vår mening sammenheng med for liten kapasitet til strategisk utvikling
innen flere områder, herunder økonomi, virksomhetsstyring, prosjekt, program og
porteføljestyring.
Andre rådgivnings- og bistandsoppgaver
•
•
•
•
•

Risiko og sårbarhetsanalyse i LOS (ROS i LOS)
Innspill til Request for Information (RFI) fra UiO (Cerebrum) angående helhetlig
tilgangsstyringssystem i UH-sektoren
Internkontroll- systemer for Samfunnsvitenskapelige fakultet
Erfaringsdeling personvernombud
Overordnet oppfølging av BOTT program og prosjekt
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OPPFØLGING AV TILTAK

EIR følger opp tiltak fra revisjoner og rådgivning. Nedenfor vises status på de viktigste
tiltakene fra revisjons- og rådgivningsprosjekter siste 3 år.
Revisjon
Digital eksamen og
prosjekt-veiviser
(2016)

Studiegjennomføring
(2017)

Skytjenester (2017)
EU – søknader
(2017)

Sidegjøremål (2017)

Tiltak
Vurdere ambisjon for strategisk utvikling og
digitalisering – utarbeide masterplan for IT.
Etablere regime for gevinster i
prosjektporteføljen integrere det i budsjett
og prognoser.
SADM, VØS, nytt rektorat og fakultet har
diskusjon om fastsetting av kvantitative og
kvalitative mål og ambisjoner for
studiegjennomføring i 2018 og fremover.
Det bør gjennomføres risikovurderinger.
Arbeidsgruppen for mobilisering H2020 må
følge opp innsats innen tematiske
utlysninger. Det bør også vurderes om
UiOs ambisjoner skal operasjonaliseres
tydeligere i disponeringsskriv.
EIR anbefaler at UiO bør ha ett, felles og
overordnet dokument for etiske
retningslinjer som vedtas i styret.

Status
Masterplan for IT planlegges
fremlagt til styret i 1.halvår
2019
UiO jobber med å lage en
strategi for gevinstrealisering.
Følges opp i strategi 2030

Gjennomført
Gjennomført

Avdeling for Personalstøtte
oppdaterte i desember 2018
nettsiden etiske retningslinjer.

Implementering av
forskningsetikk
loven (2018)

Definere mandat og rammer for å etablere
plattform for kompetanseutvikling og
opplæring av ansatte, e-læring.

Pågår

Medisinsk og
helsefaglig forskning
(2018)

Utarbeide oversikt over roller, ansvar,
delegeringer
Videreutvikle Helseforsk-systemet og
utrede mulighet for unikt prosjektnummer
pr. prosjekt på UiO som følger prosjektet i
alle systemer.

Pågår. Allforsk i utvikling.
Utredning av nasjonale
prosjektnummer pågår

Klinikkdrift (2018)
PSI og OD

Videreutvikle kvalitetssystemene.

IT-beredskap (2018)
Tverrfaglighet
UiO:LVS,
UiO:Energi,
UiO:Norden (2018)

IT beredskapsplan
Forbedre prosesser for oppfølging,
evaluering og læring (Organisasjon, styret,
prosjektoppfølging og evaluering av
satsingene)

Pågår. PSI har gjennomført
betydelige forbedringer i
rammeverket for kvalitet og
internkontroll.
Pågår
Pågår. LVS har vurdert
organisasjon, styret.
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Implementering av omforente forbedringstiltak siste 3 år

Status omforente tiltak
1%
5%

41 %

i arbeid
gjennomført
risiko akseptert
ikke lenger relevant

53 %

Siste 3 år har internrevisjonen foreslått 88 tiltak. Mange av disse er omfattende og har
tidsfrister som ikke er passert.
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VARSLINGSSAKER

UiO har varslingskanal for både studenter (Si fra-systemet med rød, gul eller grønn linje) og
for ansatte. EIR er kopimottaker av varsler fra studenter i rød linje. Vi er også mottaker av
varslinger fra ansatte. EIRs rolle er å se til at varslene blir saksbehandlet innen rimelig tid. Vi
bekrefter å ha gjennomført oppfølging i 2018.
Det kom 20 innmeldinger fra ansatte i 2018 (17 i 2017). EIR har sammen med AP etablert
varslingsråd for å drøfte plassering og videre behandling av varsler. 13 av innmeldingene er
av oss kategorisert til å ikke omfattes av arbeidsmiljølovens varslingsregime, mens 7 er
kategorisert som alvorlige eller innenfor arbeidsmiljølovens varslingsregime (kategoriene
«varsler om kritikkverdige forhold» og «uønsket seksuell oppmerksomhet»)

Innmeldinger fra ansatte, fordeling på tema
Varsler om kritikkverdige forhold
Uønsket seksuell oppmerksomhet
Klage arbeidsmiljø
Klage på bygg og anlegg
Klage rutiner eller system
Ikke UiO varsel eller sak
0

1

Totalt antall saker

2

3

Ikke avsluttet

4

5

6

7

Avsluttet

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

6

INTERNREVISJONSORDNINGEN

6.1 Utvikling og drift av Enhet for internrevisjon
Vi har i løpet av 2018 fulgt vår strategiske plan 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 henhold til det i 2018 underlagt ekstern
kvalitetskontroll fra konsulentselskapet BDO, som konkluderte med:
Vår overordnede konklusjon er at internrevisjonen ved UiO utøver sin funksjon i generelt
samsvar med de etiske regler og standardene. Dette gjelder både egenskapsstandarder og
utøvelsesstandarder. Dette er den best oppnåelige hovedkonklusjonen. Vi viser til særskilt
rapportering og orientering til styret som inkluderer tiltak og forbedringsområder.
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Nedenfor vises styringsparametere med resultater for 2018:
Styringsparameter

Mål

Toleranse

Resultat

Gjennomført revisjonsplan

100 %

20 %

89 %

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

>5

-1

5,6

40 timer
per medarb.
per år

-10 t

59

<3%

+1 %

3,61 %

Krav til vedlikehold av sertifisering /
kompetanse

Sykefravær

Vurdering2

6.2 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.
6.3 Kompetanse
I henhold til IIA standardene er det krav til årlig vedlikehold av sertifiseringer. Det følges opp
gjennom enhetens kompetanseplan. Se også 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.
6.4 Økonomi
Ved utgangen av 2018 hadde EIR 7 ansatte, hvorav 2 medarbeidere tilhørende
studentombudsfunksjonen. En medarbeider i internrevisjonen arbeider kun med finansiell
revisjon av EU prosjekt. EIR, inkludert studentombudet, hadde i 2018 en tildelt ramme på
NOK 5.8 mill og et underskudd på TNOK 646. Universitetsdirektøren har justert EIRs tildelte
ramme for 2019 og fremover. Det, sammen med tiltak for å redusere driftskostnader i 2019,
medfører balanse mellom inntekter og kostnader, slik vedtatt revisjonsplan forutsetter.

7

ANDRE FORHOLD

7.1 Personvernombud og andre andrelinjefunksjoner
I tråd med beste praksis ble personvernombudet i 2018 skilt ut som selvstendig stilling som
rapporterer til universitetsdirektør. EIR har etablert samarbeid med personvernombudet og vi
deler også kunnskap med andre viktige kontrollfunksjoner på UiO innen områdene helse,
miljø og sikkerhet, herunder IT sikkerhet samt funksjoner som støtter virksomhets- og
risikostyring og IT utvikling.
7.2 Studentombud
Studentombudet er organisatorisk plassert under internrevisjonen, men er faglig uavhengig
av EIR.
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