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 Internrevisjon, revisjonsplan 2016/2017

Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Styresak 33/16, Instruks for internrevisjon ved Universitetet i Bergen

Saken gjelder:
Universitetsstyret vedtok i sak 33/16 en ny instruks for internrevisjonen. Det følger av 
instruksen at internrevisjonssjef står for planlegging, gjennomføring og rapportering av 
tilsynene. Plan for tilsynene behandles av universitetsstyret årlig. 

Internrevisor har, etter dialog med universitetsledelsen, utarbeidet et forslag til plan for 
2016/2017 (se vedlegg). 

Planen inneholder følgende prosjekter:
1. Nytt personvernregelverk
2. Digitalisering – digital transformasjon –muligheter og risikoer
3. Planlegging av bygg og infrastruktur. 
4. Gjennomgang av opptaksordningen

Det er estimert ca 700 timer til planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjektene. 
De enkelte prosjektene er nærmere omtalt i utkastet til plan. Det vil utarbeides 
planleggingsmemo som spisser prosjektene i forbindelse med oppstart av det enkelte 
prosjekt. 

Universitetsdirektøren sine kommentarer
Internrevisjonen skal bidra til merverdi for UiB. De enkelte revisjonsprosjektene velges på 
bakgrunn av det verdipotensialet internrevisjonen kan ha, i kombinasjon med risiko. 
Prosjektene som ligger i forslaget til plan for 2016/2017, vurderes som viktige områder med 
potensiale til å gi gode innspill til det videre arbeidet.   

I planen ligger forslag til rammer og tidsplan. Det legges til grunn at universitetsdirektøren i 
dialog med internrevisor kan foreta justeringer i tidsplanen dersom det skulle vise seg å være 
nødvendig. 
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REVISJONSPLAN 2016/2017 UNIVERSITETET I BERGEN – INTERNREVISJON

PwC vil som innleid internrevisor for Universitetet i Bergen (nedenfor kalt UiB) gjennomføre 
internrevisjonstjenester. 

Nedenfor er vårt forslag til internrevisjonsplan for 2016/2017 med beskrivelse av planlagte 
internrevisjonsprosjekter i perioden. Planen er basert på avtalen om internrevisjon mellom PwC og 
UiB og diskusjoner med universitetets ledelse. I følge avtalen skal styret godkjenne internrevisjons-
planen. 

Internrevisjonsarbeidet vil bli gjennomført i tett samarbeid med UiB. PwC har som intensjon å 
gjennomføre internrevisjonsaktiviteter som gir merverdi på områder som ikke overlapper 
Riksrevisjonens arbeid, eller øvrige revisjoner, f.eks. HMS og NOKUTs arbeid. Våre funn og 
anbefalinger vil bli rapportert til styret. 

Nedenfor følger en beskrivelse av revisjonsprosjektene som inngår i revisjonsplanen. Disse er 
gjennomgått og diskutert med ledelsen ved UiB. I forbindelse med oppstart av de enkelte 
revisjonsprosjektene vil det i tillegg bli utarbeidet egne planleggingsmemoer som gir en detaljert 
oversikt over omfang og gjennomføring av revisjonsprosjektene. 

Vi anbefaler at følgende internrevisjonsprosjekter gjennomføres i 2016/17:

1. Nytt personvernregelverk 
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UiB har mye forskning og systemer som inneholder personopplysninger, og det er svært uheldig 
om denne type opplysninger kommer på avveie. EU har vedtatt nytt personvernregelverk som vil 
gjelde fra 2018. 

Forordningen vil medføre endringer i krav for alle virksomheter som lagrer og behandler 
personopplysninger. Det vil medføre behov for en rekke endringer på områder som organisering, 
systemer og bruk/behandling. For offentlige virksomheter blir det påbudt å etablere 
personvernombud. 

Internrevisjonen vil kunne foreta en gjennomgang der vi evaluerer i hvilke grad UiB er klar for 
endringene i det nye regelverket og oppsummere dette i en rapport med anbefalinger for videre 
arbeid. Dette kan være et nyttig bidrag til UiB i arbeidet med å tilpasset seg det nye regelverket. 

2. Digitalisering – digital transformasjon – muligheter og risikoer 

Den videre utviklingen av UiB vil i stigende grad være teknologidrevet både innenfor administrasjon 
og faglig virksomhet. Innføring av ny teknologi har et stort potensiale, og det er også viktig med 
tanke på å oppfylle målene i regjeringens digitaliseringsstrategi. 

Digital transformasjon krever organisasjonsmessig modenhet. Det er ikke uvanlig at planer om 
digitalisering ikke fører frem og påfører organisasjoner store kostnader. Mislykkede prosjekter 
henger gjerne sammen med urealistiske planer og lav organisasjonsmessig modenhet.

Det er derfor viktig å vite om UiB er tilstrekkelig forberedt på at ta ut gevinster av digital 
transformasjon. 

Revisjonen vil kunne foreta en kartlegging av organisasjonsmessig modenhet for digital 
transformasjon, herunder gjennomgang av strategi, planer og prosjekter, rutiner risikovurdering, 
herunder hvilke risikoer som må håndteres, samt vurdere i hvilken grad UiB vil være i stand til å 
oppfylle målene i regjeringens digitaliseringsstrategi.  

3. Planlegging av bygg og infrastruktur

UiB står foran store oppgraderinger og nybygg. Eksempler på store byggprosjekter: 
Universitetsmuseet, Science City Bergen, Realfagsbygget, Campus Årstadvollen, nybygg til 
kunstnerisk fakultet ved KHiB, med flere. 

Hvordan kartlegges behovene, hvordan planlegges nye investeringer, og hvordan utarbeides 
prioriteringene for prosjektene. Dette er alle sentrale spørsmål i denne forbindelse. 

Internrevisjonen vil gjennomgå rutiner for kartlegging av behov, beslutning, planlegging, 
risikovurdering og prioritering av prosjekter.
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4. Gjennomgang av opptaksordningen 

 UiB har opptak til grunnstudier, mastergrad og PPU, i tillegg til en rekke mindre fakultetsvise 
opptak. 
 
Gjennomgang av opptakstall for høsten 2016 (og tidligere år) viser at for opptakene med fastsatte 
rammer, er antall studieplasser gjennomgående høyere enn antall nye studenter. Dette gjelder i 
hovedsak alle opptak, utenom opptaket til grunnstudier. Kapasiteten er knapp ved enkelte fag, 
men totalt fylles ikke rammene. Dette får konsekvenser for refordeling av studieplasser.
 
Opptakene på alle nivå skal ha som mål at UiB klarer å ta opp det antall studenter som kreves for 
at det ikke skal være ledig kapasitet i studiene ved inngangen til 2. semester. For mange av UiBs 
studieprogram innebærer dette at antall opptatte studenter må øke for at opptaksrammene skal 
fylles. Antall opptatte studenter må også ta høyde for frafall.  
 
Internrevisjonsprosjektet vil dekke følgende:  

- Gjennomgang av opptaksrutiner, både for sentrale og lokale opptak, samt en 
gjennomgang av reglement, dokumentasjonskrav og vurderingskriterier. 

- Gjennomgang av rutiner for dimensjonering av studieplassene.  
- Fyller UiB aktivitetskravene som KD har satt? 
- Kartlegge og evaluere omfang av «misbruk» av studieplasser (primært årsstudier) og 

«null-ytere» med fokus på å identifisere effektive tiltak for å redusere omfanget/unngå 
dette 

 
Forslag til tidsplan og rammer:

Internrevisjonsaktiviteter 2016/2017 Estimat timer

1. Nytt personvernregelverk Q4 2016 100 timer

2. Digitalisering – digital transformasjon – muligheter og risikoer Q1 2017 150Timer

3. Planlegging av bygg og infrastruktur Q2 2017       150 timer

4. Gjennomgang av opptaksordningen Q1-2017          200 timer

Planlegging og rapportering

Innhenting og gjennomgang av dokumentasjon, gjennomføre flere møter i 

planleggingsfasen, samt utarbeidelse av revisjonsplan Q3 2016             60 timer

Oppsummeringsaktiviteter knyttet til rapportering til ledelsen inklusiv 

deltakelse på styremøte og løpende møter med ledelsen ved UiB

 

Q4 2016 – 

Q3 - 2017

           40 timer

Totalt          700 timer

Internrevisjonen vil endre på timeestimater mellom prosjektene ved behov eller ved effektivitets- 
hensyn. 

Internrevisjonsteam
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Kjerneteamet vil bestå av følgende personer: 
 Jan Roger Hånes, ansvarlig partner og internrevisor ved UiB
 Olav Høsøien, prosjektleder 
 Eirik Tennfjord, Nils Harald Børve, Bård Strøm.

Andre ressurser vil bli anvendt ved behov for spesiell kompetanse og i den grad dette er effektivt 
for internrevisjonsaktivitetene. Vi viser i den forbindelse til vårt tilbud som viser oversikt over 
ressurser som kan tenkes å bidra på revisjonsprosjekter. 

PwC ser frem til å være en aktiv partner for diskusjoner hvor UiB kan dra nytte av vår kompetanse. 
Dersom noe er uklart, spørsmål eller andre forhold ber vi dere kontakte oss. 

Med vennlig hilsen 
PricewaterhouseCoopers AS

Jan Roger Hånes
Statsautorisert revisor


