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Instruks

Internrevisjonen skal oppsummere sine observasjoner og sitt syn på 
organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og governance i en årlig 
rapport til styret. 

• Bidra til måloppnåelse
• Bidra til forbedring av drift og utvikling innenfor våre kompetanseområder
• «Governance» / risikostyring / styring og kontroll

Rolle og oppgaver

Internrevisjonens rolle og oppgaver
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Styring og kontroll ved UiO
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• Forbedringsområder
– Helhetlig risikostyring
– Porteføljestyring, gevinstrealisering
– Forbedret budsjett og økonomioppfølging, LOS
– Tydelige mål og planer
– Tydelige roller, ansvar og myndighet
– Kompetansearenaer for ansatte – e-læringsplattform

Styring og kontroll ved UiO
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Oppsummering av revisjon og rådgivning i 2018
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Revisjons- og rådgivningsprosjekt i 2018 :

Virksomhetsstyring SFF 

(Rosseland, Pluricourt)

Kvalitetssystem utdanning

Forvaltning av FS

Oppfølging av GDPR
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Brøggers hus, trinn 2 (fra 2018) 

Innkjøp

Brukergrupper

Kvalitetssikring 

Digitaliseringsprogrammet

EU-Revisjoner

Revisjons- og rådgivningsprosjekt i 2019:
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Klinikkdrift Med

Klinikkdrift OD

Klinikkdrift PSI

Implementering
Forskningsetikkloven

Medisinsk og helsefaglig
forskning

Sikkerhet og internkontroll
museum

Tverrfaglighet

Reservedrift og beredskap     

Tilgangskontroll

Porteføljestyring og
LOS økonomistyring

EU- revisjoner

Brøggers hus
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Oppsummeringen av gjennomførte revisjons-
og rådgivningsoppdrag er basert på 
internkontroll status på revisjonstidspunktet.



Viktige anbefalinger og tiltak fra internrevisjon
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Varslingssaker

• EIR har fulgt opp at varslingssaker fra studenter og 

ansatte blir behandlet av ansvarlig enhet

• Rapport fra LMU
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Internrevisjonsordningen

• Vi 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.
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Internrevisjonsordningen
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