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1 INTERNREVISJONENS ROLLE OG OPPGAVER 
 

Internrevisjonen er fastsatt ved instruks, sist oppdatert og vedtatt i styret 7.05.2019. 
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. Vi bruker det 
internasjonale rammeverk fra «The Institute of Internal Auditors (IIA)» og 
Økonomireglementets bestemmelser om internrevisjon arbeidet. 
 
 

 
 
 

 
  

V-sak 4 - side 4 av 14



Side 4 av 13 

Internrevisjonens årsrapport 2019  
   

2 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 rammeverk1 deles i fem gjensidig 
avhengige komponenter som ledelsen følger opp for å støtte 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: 
 

 
 
 
Våre observasjoner av forbedringsområder innen styring og kontroll er gjort med grunnlag i 
risikobasert årsplan godkjent av styret i desember 2018 og resultater av revisjons- og 
rådgivningsarbeid i 2019. 
 
 

                                                 
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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Overordnet vurdering 
Det arbeides målrettet for å videreutvikle styring og kontroll innen alle de fem 
komponentene. Virksomhetsstyring er styrket som følge av: 
 

- innsatsen-, og involveringen av hele organisasjonen, i Strategi 2030 
- videreutviklingen av styringsdialogen og utviklingsplanene 
- IT masterplan og utvikling av porteføljestyring innen forskning, utdanning og 

administrasjon 
- ansettelsen av vitenskapsombud innen forskning, som bidrar til økt fokus på internt 

miljø og etisk bevissthet 

Det er også igangsatt prosesser for å forbedre økonomistyring og løse 
kapasitetsutfordringer. I sentraladministrasjonen, LOS, utvikles virksomhetsplaner og 
tjenestebeskrivelser. Det er etter vår mening behov for mer helhetlig satsning på 
kompetanseutvikling for alle ansatte og styrke oppfølgingsprosesser generelt i 
organisasjonen. Det er også potensial for å styrke helhetlig risikostyring for å følge opp 
strategier. Universitetets egenart og kultur medfører at roller og ansvar er fragmentert, samt 
at ledere er forsiktige med å tydeliggjøre mål og planer. 
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3 OPPSUMMERING AV REVISJONS- OG RÅDGIVNINGSARBEID 20192 

Oppsummeringen av de enkelte revisjons- og rådgivningsoppdrag er basert på vår vurdering 
av internkontroll på revisjonstidspunktet.  

 
Symboler: 

 
 
Nedenfor følger et sammendrag av de enkelte prosjektene i revisjonsplanen 2019. 

 Virksomhetsstyring Sentre for fremragende forskning (SFF) 
Formålet med revisjonen var å gjøre en overordnet gjennomgang av virksomhetsstyringen 
ved SFFer. Pluricourts og Rosseland ble tilfeldig valgt. Virksomhetene blir tildelt ca. 170 mill. 
kroner hver i løpet av en 10-års periode fra Forskningsrådet.  
 
Virksomhetsstyringen ved sentrene ble vurdert som god. Pluricourts fikk i 2017 toppscore i 
Forskningsrådets midtveisevaluering. Vi påpekte: 
 

• at strategiske planer for etterliv bør utarbeides tidlig 
• betydningen av gode avtaler med andre involverte institutter 

                                                 
 
 
2 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.  

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
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• at offisielt årsregnskap i årsrapportene bør utarbeides 
• at det tilstrebes systematikk i styreprotokoller 
• at risikovurderinger bør gjennomføres jevnlig 
• at styret bør gjennomføre egenevalueringer  
• at senterpolitikken på UiO, vedtatt av universitetsstyret, bør være godt avstemt med 

retningslinjer for SFFer, vedtatt av universitetsdirektør. 
 

Det ble ikke utarbeidet konkrete handlingsplaner etter revisjonen, men innspillene nevnt over 
ble drøftet med SFFene, som har fulgt de opp med instituttledelsen. 

 Kvalitetssystem for utdanning 
Formålet med revisjonen var å vurdere hensiktsmessigheten av kvalitetssystemet og 
samspillet med mål og strategier for utdanningsvirksomheten.  
 
UiOs kvalitetssystem fastsetter overordnede rammer, og det utføres mye godt 
kvalitetsarbeid på de ulike nivåene i organisasjonen. Men det er utfordrende å knytte 
kvalitetsarbeidet fra de ulike nivåer til virksomhetsstyring for å vurdere hvor godt UiO lykkes, 
og på hvilken måte institusjonen sikrer overholdelse av interne og eksterne krav. Grunnene 
til dette er: 
 

• Enhetene ved UiO er naturlig nok svært ulike. En standardisert implementering og 
gjennomføring av aktiviteter er ikke hensiktsmessig.  

• Det er krevende å definere kvalitetsmål og hva det betyr for UiO og studentene, fordi 
forandringer og utvikling skjer raskt.  

• Kvalitetssystemet definerer ikke roller og ansvar til organer og arenaer som kunne 
hatt særlig ansvar for institusjonell kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring  

• Det er ikke definert oppfølgingsprosess for jevnlig å vurdere kvalitetssystemets 
hensiktsmessighet. 

 
Det kan også bli tydeligere hva som inngår i kvalitetssystemet, hva som skal inngå i 
evalueringer, hvordan resultater bør publiseres og arkiveres. 
 
Det er betydelig omfang av data og analyser og det er muligheter til å forbedre prosesser. 
Det bør vurderes hva UiO ønsker å få ut av kvalitetssystemet med hensyn til 
virksomhetsstyring, utvikling og bruk av digitale verktøy for studenter, undervisere og ledere. 
Flere etterlyser videreutvikling av kvalitetsdimensjoner, hva det betyr for UiO og for 
studentene. UiO har flere enheter med spisskompetanse på fagfeltet.  
 
Internrevisjonen foreslo å vurdere videreutvikling av kvalitetssystemet, ved å fortsette å 
involvere ressurser med forskningskompetanse som fins i organisasjonen. Det bør også 
gjøres egenevalueringer av kvalitetssystemet i lys av strategi 2030, i forkant av NOKUTs 
gjennomgang i 2021/2022 og som følge av endringer i interne og eksterne 
rammebetingelser. 
 
Revisjonsrapportens innspill følges opp av prorektor og i utdanningskomiteen. 

 Forvaltning av Felles Studentsystem 
Formålet med revisjonen var å vurdere systemets internkontroll. Med 900.000 nåværende 
og tidligere studenter i databasen er Felles Studentsystem (FS) stort og komplekst. UiO har 

V-sak 4 - side 8 av 14



Side 8 av 13 

Internrevisjonens årsrapport 2019  
   

et kompetent og kontrollbevisst miljø som forvalter systemet. Det er fokus på forebyggende 
kontroller. Det er utviklet kontrollprogram der man tar stikkprøver ifm. opptak til studier.  

Alle 600 FS-brukere har lesetilgang til alt innhold, men systemet har ikke funksjonalitet for 
tilgangsstyring av det. Enhetene melder at det som hovedregel ikke er hensiktsmessig å 
redusere lesetilganger, fordi det er omfattende databehov for veiledning av studenter på 
tvers av UiO på alle nivåer.  

Tilgang til å redigere data er basert på rolle og oppgave. Noen endringer kan utføres av 
medarbeidere alene, for eksempel endring eller registrering av karakterer. Enkelte 
medarbeidere bruker Structured Query Language (SQL), som gir fulle redigeringsmuligheter 
direkte i databasen.  

EIR foreslår at kontrollprogrammer videreutvikles. Det bør utvikles logger eller oppdagende 
kontroller/varslinger, for å avdekke eventuell snoking. På områder der arbeidsdeling/4-
øyneprinsipper ikke er innført, bør det også gjøres stikkprøvekontroller. Tiltakene er til 
vurdering hos avdeling for studieadministrasjon. 

 Oppfølging av tiltak fra GDPR prosjektet 
Formålet med revisjonen var å se etter at viktige tiltak fra prosjektet ble fulgt opp. GDPR 
prosjektet ble avsluttet i 2018 og revisjonen fokuserte på oppfølging av hovedtiltakene: 
 

• kvalitetssystem for personopplysninger 
• institusjonell kontroll med- og oversikt over forskningsprosjekter  
• opplæringstiltak – vurdere obligatoriske kurs i personvern og etikk 

 
Roller, ansvar og frister oppleves noe fragmentert, fordi det er flere pågående initiativer for 
datahåndtering. Rapporteringen til universitetsstyret er god. Vi anbefalte at 
Universitetsdirektøren styrker koordinering, vurderer obligatorisk opplæring og tydeliggjør 
roller og ansvar. Tiltakene er i prosess. 

 Brøggers Hus rehabiliteringsprosjektet og Naturhistorisk Museums 
utstillingsprosjekt 
Formålet med revisjonen var å se etter at prosjektstyring var tilfredsstillende. 
Byggeprosjektet «Brøggers hus» i Eiendomsavdelingen, og utstillingsprosjektet «Nye 
basisutstillinger» ved Naturhistorisk museum (NHM) har utarbeidet gode planer og rammer 
for gjennomføring og oppfølging av prosjektene. Byggeprosjekt skal levere bygget hvor 
basisutstillingene skal realiseres. En koordinert eller samlet styring av prosjektene er viktig 
for at UiO oppnår best resultat totalt.  
 
NHM har i tillegg to andre store pågående prosjekter, Klimahuset3 og Veksthuset4.  Alle 
prosjekter leverer nytt innhold som i betydelig grad antas å påvirke omfang av museets 
drifts- og endringsaktiviteter. Det er viktig at samlet implementering og drift gjennomføres 
med god styring og kontroll5. Internrevisjonen anbefalte å 
 

• vurdere helhetlig/samlet styring under en ledelse av byggeprosjektet og 
utstillingsprosjektet med felles risikovurderinger og styring av usikkerhetsavsetninger 

                                                 
3 UiOs egen prosjekt, er i byggefasen. Prosjektbudsjett er 85 millioner kroner. 
4 Under Statsbyggregi, er i forprosjektfase. Kostnadsramme er 495 millioner kroner. 
5 Totale investeringer er i underkant av 1 mrd kr: Brøggers hus (368 mill kr), Veksthuset (Statsbygg 495 mill kr) og Klimahuset 
(85 mill kr) 

V-sak 4 - side 9 av 14



Side 9 av 13 

Internrevisjonens årsrapport 2019  
   

• sørge for at leveransene fra utstillings- og byggeprosjektet, og også fra Klimahuset 
og Veksthuset, blir satt i drift med minst mulig risiko. Fokus bør være på vurderinger 
og innføring av nødvendig kompetanse, kapasitet, organisasjonsutvikling, og 
etablering av gevinst- og kostnadsoppfølging  

 
Anbefalte tiltak har blitt fulgt opp. 

 IT-tilgangsadministrasjon gjennom grupper 
Formålet med revisjonen var å vurdere internkontroll ved administrasjon av såkalte 
tilgangsgrupper. Ved UiO er det over tid opprettet rundt 10 000 tilgangsgrupper for 7000 
ansatte i brukeradministrasjonssystemet Cerebrum. Hovedrisikoen er at tilganger ikke blir 
holdt a jour, og at uautoriserte brukere kan ha eller få tilgang til data i mapper/systemer. 
 
Tilgangsgrupper har over tid hatt svak overordnet styring, men Universitetets senter for 
informasjonsteknologi (USIT) har både iverksatt og planlagt rutiner for å forbedre styringen. 

Det finnes retningslinjer for etablering av tilgangsgrupper. Men styring av tilgangsgrupper er 
sårbart ved at det ikke er innebygd hierarkisk struktur mellom gruppene. Det har heller ikke 
vært formalisert godkjenningsrutiner for oppretting og ajourhold av grupper.  

Vi anbefalte å 

• videreutvikle retningslinjene, og dokumentasjonen av at de følges. 
• vurdere om antall moderatorer kan begrenses.  
• utrede muligheter for å utvikle oversikt til ledere som viser hvilke medarbeidere som 

har tilganger til data og systemer i egen enhet, som kan brukes til å følge opp og 
dokumentere gjennomført internkontroll. 

• varsling til alle moderatorer når endring i medlemskap skjer. 

Anbefalingene blir fulgt opp av USIT. 

 IT tilgangskontroll privilegerte brukere 
Formålet med revisjonen var å se på tilgangsstyringsrutiner for privilegerte brukere6 ved 
USIT. Oppdraget ble avgrenset til brukeradministrativt system (Cerebrum), hvor brukeres 
tilganger blir administrert og ajourholdt samt grensesnitt til felles student system (FS) og 
lønns og personalsystemet (SAPUiO).  
 
Gjennomgangen viste at det er god struktur på rutiner rundt manuelt etablert 
brukere/brukerkonti og tildeling/endring/avvikling av tilganger for privilegerte brukere. 
Imidlertid har oppfølging av gitte tilganger forbedringspotensial, slik at det skjer jevnlig og blir 
dokumentert. 

 Kvalitetssikring av prosjekt nytt økonomi og lønnssystem 
Internrevisjonen har gjennomført kvalitetssikring av UiOs mottaksprosjekt for økonomi og 
lønn, herunder gitt innspill til prosjektstyring i BOTT sett fra et internt UiO perspektiv. Vi viser 
til universitetsdirektørens fremlegg til universitetsstyret 14.02.2020. 

 Finansiell revisjon av EU prosjekter 
EU setter krav til revisjon av prosjektregnskaper etter visse regler. Det kan utføres av 
eksterne konsulentselskaper, men internrevisjonen har siden 2004 blitt akseptert av EU til å 
                                                 
6 Brukere med utvidede rettigheter i systemer, som administrator- kontoer 
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kunne utføre revisjonene for UiO. Tilbakemeldingene fra organisasjonen har vært at det er 
viktig og nyttig å ha revisjonskompetansen internt. EIR har i 2019 sammen med EU kontoret 
og ADS bidratt med rådgivning og videreutviklingen av internkontrollen for å forbedre 
dokumentasjon av regnskapsavleggelsen. Vi reviderte 7 EU prosjekter i 2019.  

 Rutiner for taxikort 
Internrevisjonen har i samråd med Universitetsdirektør og Avdeling for personalstøtte 
gjennomført revisjon av taxikortrutinen. Oppdraget var ikke del av opprinnelig revisjonsplan. 
Gjennomgangen viste at det ikke var andre tilfeller med samme eller høyere omfang av 
taxikostnader enn i CEES – saken. Reisereglement ved bruk av taxikort blir imidlertid ikke 
tilstrekkelig etterlevd generelt. Årsaken er etter vår mening at retningslinjene ikke var 
tilstrekkelig kjent, men også at rutiner bør forbedres. Som en konsekvens har ledere og 
BDM- ansvarlige ikke fulgt godt nok opp at internkontrollen fungerte tilfredsstillende. UiO 
utarbeidet etter gjennomgangen rutiner for anskaffelse av taxikort og forbedret rutiner og 
retningslinjer for bruk og oppfølging av kort.  

 Bevertningsutgifter 
Internrevisjonen har i samråd med Universitetsdirektør, Avdeling for personalstøtte og 
Avdeling for administrativ støtte gjennomført revisjon av representasjons- og 
bevertningsutgifter. Oppdraget var ikke del av opprinnelig revisjonsplan. Regelverk og 
retningslinjer for representasjon og bevertning er ikke godt nok etterlevd, både når det 
gjelder satser og formkrav. Årsakene til avvik er etter vår mening at retningslinjene ikke 
entydig spesifiserer alle formkrav, og at retningslinjene ikke er godt nok fulgt opp ved 
enhetene. Som en konsekvens har kontrollene ved enheter ikke fungert tilstrekkelig. Det er 
iverksatt og gjennomført tiltak for å forbedre rutinene og styrke oppfølging og kompetanse. 
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4 OPPFØLGING AV TILTAK 

EIR følger på vegne av universitetsdirektør opp tiltak fra revisjoner og rådgivning. Nedenfor 
følger status på viktige tiltak fra revisjoner siste 3 år. 
 

Revisjon Tiltak Status 
Kvalitetssystem for 
utdanning (2019) 

Videreutvikle og evaluere kvalitetssystemet 
ift. strategi 2030, endrede forskrifter og 
NOKUT gjennomgangen i 2021/22. 
 

Tiltakene følges opp av 
prorektor og i 
utdanningskomiteen. 

Felles 
studentsystem (FS) 
(2019) 

Implementere internkontroll i rutinene for å 
avdekke risiko for snoking. Innføre 
arbeidsdeling (2-ansatte kontroll) for å 
redusere risiko for bevisste eller ubevisste 
feil ved endringer av data, som for 
eksempel karakterer. 
 

Tiltakene er til vurdering i 
Avdeling for 
studieadministrasjon. Tiltak 
må også aksepteres av 
UNIT. 

Brøggers hus (2019) Felles styringsgruppe for eiendoms- og 
utstillingsprosjektene. Samlet 
risikovurdering og plan for prosjektene 
Brøggers hus, Klimahus og Veksthus mht. 
organisasjonsutvikling, drift, gevinster og 
kompetanse.  
 

Gjennomført. 

Oppfølging av 
GDPR prosjektet 
(2019) 

Helhetlig koordinering og obligatorisk 
grunnleggende opplæring for alle ansatte 
innen personvern og forskningsetikk. 

Opplæringstiltak utvikles, 
herunder vurderes egnet 
plattform. Obligatorisk 
opplæring er uavklart.  
 

Implementering av 
forskningsetikk 
loven (2018) 

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

Som over. 

Sikkerhet museum 
(2017) 

Styrke internkontroll og sikkerhet for 
ansatte og for forvaltningen av verdiene. 

Kun delvis gjennomført på 
grunn av manglende 
kapasitet. 
 

IT-beredskap (2018) IT beredskapsplan 
 

Pågår 

Tverrfaglighet 
UiO:LVS, 
UiO:Energi, 
UiO:Norden  
(2018) 

Vurdere om UiO Norden bør organiseres 
under universitetsstyret. Forbedre 
prosesser for oppfølging, evaluering og 
læring (Organisering, styreevaluering, 
prosjektoppfølging og evaluering av 
satsingene) 
 

Gjennomført. 
 

Medisinsk og 
helsefaglig forskning 
(2018) / GDPR 
revisjonen 2019) 

Videreutvikle Helseforsk-systemet 
(Allforsk), ha oversikt over prosjekter og 
behandlinger av personopplysninger. 
Utarbeide oversikt over roller, ansvar, 
delegeringer. 

Delvis gjennomført. Avtale 
med NSD om pålagt 
vurdering av personvern-
konsekvenser (DPIA) inngått 
fra 2020. Allforsk 
videreutvikles. 
 

Portefølje og 
programstyring 
(2018) 

Etablere eller forbedre portefølje og 
programstyring, herunder samspill mellom 
utvikling- og drift. Forbedre økonomi-
budsjettering og rapporteringen. 

Pågår. 
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5 VARSLINGSSAKER 

UiO har et «Si fra»-system som er 5-delt: 
 

• Varsling om kritikkverdige forhold (for ansatte) 
• Si fra om læringsmiljøet (for studenter) 
• Si fra om forskningsetiske saker (for alle) 
• Si fra om HMS-avvik (for ansatte) 
• Innmelding av behov for daglig drift, renhold og avfall (for alle) 

 
EIR er mottaker av varslinger fra ansatte.  Vi er kopimottaker av innmeldinger i Si fra 
kanalene om læringsmiljø og forskningsetiske saker (ny kanal fra 2020). EIR deltar i sentralt 
råd for forskningsetiske saker, som plasserer varslingene til behandlingsansvarlig i linjen 
eller sentralt. EIR har sammen med Avdeling for personalstøtte varslingsråd for å drøfte 
plassering og videre behandling av varsler i ansattkanalen. EIR sin rolle er også å se til at 
varslene blir saksbehandlet innen rimelig tid.  
 
Det kom 31 innmeldinger i ansattkanalen i 2019 (17 i 2017, 20 i 2018). Av de 31 innmeldte 
sakene, ble 3 rutet videre til «Innmelding av behov for daglig drift, renhold og avfall», 10 ble 
rutet videre til «Si fra om læringsmiljøet».  De resterende 18 innmeldingene fordeler seg som 
følger: 
 

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

6 INTERNREVISJONSORDNINGEN 

 Utvikling og drift av Enhet for internrevisjon 
Vi har i løpet av 2019 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 2018 underlagt ekstern kvalitetskontroll 
fra konsulentselskapet BDO, som konkluderte med at EIR utfører funksjonen i samsvar med 
de etiske reglene og standardene. Nedenfor vises styringsparametere og resultater for 2019: 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Annet

Brudd på forskningsetiske retningslinjer

Diskriminering

Farlig arbeidsmiljø - manglende sikkerhet

Forurensning

Korrupsjon, misbruk av offentlige midler eller annen…

Uakseptabel adferd

Avsluttet Ikke avsluttet
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Internrevisjonens årsrapport 2019  
   

Styringsparameter Mål Toleranse Resultat Vurdering 

Gjennomført revisjonsplan  100 % 20 % 91 %  

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

>5 - 1 5,5  

Krav til vedlikehold av sertifisering / 
kompetanse 

40 timer  
per medarb. 

per år 

-10 t 59  

Sykefravær < 3 % +1 % 5.06 %  

 
Sykefravær omfatter både internrevisjonen og studentombudet. Måltall for sykefravær ble 
ikke nådd på grunn av ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær. 

 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.  

 Kompetanse 
I henhold til IIA standardene er det krav til årlig vedlikehold av sertifiseringer. Det følges opp 
gjennom enhetens kompetanseplan, jfr. 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. I 2020 skal internrevisjonen på UiO 
avholde den årlige skandinaviske konferansen for internrevisjoner i UH-sektoren. 

 Studentombud og Vitenskapsombud 
Fra september 2019 ble vitenskapsombudet organisert i EIR. Dermed er både 
studentombudet og vitenskapsombudet organisatorisk plassert i internrevisjonen, men 
begge funksjonene er faglig uavhengige. Gjennom den organisatoriske plasseringen oppnår 
alle funksjoner likevel god synergi innenfor felles faglige områder; internkontroll / 
virksomhetsstyring, herunder internt miljø og etikk, som kan gi UiO innspill til system og 
prosessforbedringer. 

 Økonomi 
Ved utgangen av 2019 hadde internrevisjonen 4.7 årsverk, studentombudet 1.6 årsverk og 
vitenskapsombudet 0.8 årsverk. Internrevisjonen og studentombudet, hadde i 2019 en tildelt 
driftsramme på NOK 6.4 mill og et resultat på NOK 0,3 mill. Vitenskapsombudet er vedtatt 
som prøveordning (midlertidig tiltak) på 5 år med NOK 0.85 mill i årlig tildeling. På grunn av 
2 års avsetninger før stillingen ble besatt har tiltaket et akkumulert mindreforbruk pr. 
31.12.19 på NOK 2.2 mill. Over 5 års perioden er imidlertid tiltaket underfinansiert med 
anslagsvis NOK 1.2 mill. 
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