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og Kunst- og designhøgskolen, for budsjettåret 2016 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
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Saken gjelder: 
Riksrevisjonen har foretatt revisjon av årsregnskapet for 2016 både for Universitetet i Bergen 
(UiB) og Kunst- og designhøgskolen (KhiB). KhiB ble fra og med januar 2017 overdratt til UiB 
og denne styresaken omfatter revisjonen foretatt ved begge institusjonene. Etter dialog med 
Kunnskapsdepartementet har UiB inkludert års-rapporteringen for KhiB i universitetets 
offisielle årsrapport, ref. styresak 11/17 Årsrapport.  
 
Av Riksrevisjonens beretninger for de to institusjonene fremgår at det ikke foreligger 
vesentlige merknader verken til regnskapet eller til budsjettdisponeringen. I denne saken gis 
en orientering om de vesentligste forhold som det har vært dialog om og de tiltak som er 
gjennomført og/eller planlagt.  
 
Universitetet i Bergen har mottatt innledende revisjonsbrev for revisjon for regnskapsåret 
2017, og i denne saken redegjøres det også for innholdet i dette. 
 

Forslag til vedtak: 
1. Styret tar Riksrevisjonens beretning til orientering. 

 
2. Styret tar de planer som er lagt for oppfølging av årets tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen 

til orientering. 
 

3. Styret tar Innledende revisjonsbrev for revisjon av regnskapet til Universitetet i Bergen 
2017 til orientering. 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 95/17 28.09.2017 2017/551 
 
 

Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen 
og Kunst- og designerhøyskolen, for budsjettåret 2016 
 
Bakgrunn 
 
Riksrevisjonen har foretatt revisjon av årsregnskapet for 2016 både for Universitetet i Bergen 
(UiB) og Kunst- og designhøyskolen (KhiB). KhiB ble fra og med januar 2017 overdratt til UiB 
og denne styresaken omfatter derfor revisjonen foretatt ved begge institusjonene. Etter 
dialog med Kunnskapsdepartementet har UiB inkludert årsrapporteringen for KhiB i 
universitetets offisielle årsrapport. Riksrevisjonen har gitt to separate tilbakemeldinger. 
 
Årsrapport for 2016 ble lagt frem for og godkjent av Styret 11.02.2017, (jf styresak 11/17). 
Årsrapport 2016 er oversendt til Kunnskapsdepartementet (KD) via Database for høyere 
utdanning (DBH) og til Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har deretter foretatt 
årsregnskapsrevisjonen. 
 
1. Riksrevisjonens beretning 
 
UiB har mottatt det årlige brevet om Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for 2016, 
inklusiv Riksrevisjonens beretning, både for UiB og KhiB.  
 
Revisjonen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og internasjonale 
standarder for offentlig revisjon (ISSAI), og målet med revisjonen er å kontrollere om 
regnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. 
 
Riksrevisjonen skal bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler og 
kontrollere virksomhetens budsjettdisponering.  
 

 Av brevene for begge institusjonene fremgår om årsregnskapet at etter 
Riksrevisjonens mening så gir dette et rettvisende bilde av virksomhetens disponible 
bevilgninger i 2016 og av aksjer per 31. desember 2016, i samsvar med regelverk for 
statlig økonomistyring. Regnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat 
for 2016 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2016, i samsvar 
med statlige regnskapsstandarder (SRS).  

 
 Om årsrapporten fremgår at det er revisors oppgave å lese øvrig informasjon med det 

formål å vurdere om det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskapen opparbeidet under revisjonen, eller hvorvidt den øvrige 
informasjonen tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom det 
konkluderes med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er 
Riksrevisjonen pålagt å rapportere dette i revisjonsberetningen. Det er ingenting å 
rapportere i så henseende. 
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 Om øvrige forhold fremgår at revisjonen gjennom sine kontrollhandlinger ikke har 
funnet forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid 
med administrative regelverk for økonomistyring. 

 
Dette betyr at det også for regnskapsåret 2016 er levert regnskap uten merknader og at det 
heller ikke er merknader knyttet til disponering av disse to institusjonenes midler. 
Revisjonsgjennomgangen dokumenterer at UiB og KhiB har hatt god styring og internkontroll 
og tilfredsstillende rutiner på dette området. 
 
Brevene fra Riksrevisjonen om Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for 2016 
inklusiv Riksrevisjonens beretninger, er vedlagt denne styresaken.  
 
Revisjonsberetningene er ikke lenger underlagt utsatt offentlighet. Dette betyr at 
revisjonsberetningene er offentlig fra det tidspunkt de er avgitt fra Riksrevisjonen. All 
underliggende korrespondanse knyttet til den finansielle revisjonen blir offentlig samtidig.  
 
2. Riksrevisjonens tilbakemeldinger etter årets revisjon 
 
Riksrevisjonen har som nevnt ingen vesentlige merknader til regnskap eller 
budsjettdisponering for de to institusjonene. I gjennomgangen av 2016-regnskapet har det 
likevel vært dialog om noen forhold. Vi vil med dette orientere Styret om de mest vesentlige 
av disse og om de oppfølgingstiltak som er gjennomført og/eller planlagt. 
 
2.1 Anskaffelser 
 
Riksrevisjonen har i 2016 fulgt opp kjøp fra leverandører der det 2015 ble avdekket 
uregelmessigheter, og funnet å måtte be om redegjørelse for foretatte direktekjøp fra èn 
konkret leverandør. Økonomiavdelingen har allerede vært i dialog med ledelsen ved aktuell 
avdeling om avviket, og det foretas nå en grundig gjennomgang av rutinene med den hensikt 
å unngå at tilsvarende situasjon skal oppstå. Det er gitt en skriftlig tilbakemelding om denne 
konkrete saken til Riksrevisjonen. 
 
Vi viser for øvrig til at det er vedtatt Anskaffelsesstrategi for Universitetet i Bergen 2016-2019 
(jf styresak 13/16) og at denne har flere tiltak som har som mål å møte avvik knyttet til 
anskaffelser. Handlingsplan for oppfølging av anskaffelsesstrategien ble behandlet av Styret 
både i sak 119/16 og sak 16/17. 
 
Når det gjelder kjøp fra leverandører uten avtale, er det den enkelte enhetsleder som er 
ansvarlig for å sørge for at gjeldende regelverk følges. Dette er beskrevet både i nevnte 
anskaffelsesstrategi samt gjennom institusjonsspesifikke rutiner. Økonomiavdelingen følger 
også opp disse forholdene gjennom økt kontroll knyttet til etterlevelse av gjeldende regelverk 
og gjennom målrettet informasjon og opplæring internt i organisasjonen (tilbud til ledere og 
bestillere).  
 
2.2 Årsrapport 
 
Riksrevisjonen har stilt spørsmål ved om rapporteringen som er gjort i universitetets 
årsrapport for 2016 dekker Bestemmelsenes og Kunnskapsdepartementets (KD), 
rapporteringskrav, og ber i brevet om at dette forholdet ble avklart med 
Kunnskapsdepartementet. Det som konkret ble påpekt er at deler av årsrapporten ikke 
omtaler KhiB.  
 
UiB har brev til KD redegjort for at årsregnskapet for KhiB for 2016 inngår i eget kapittel og 
oversikt over virksomhetens drift fremgår i avsnittet; Rapport fra virksomheten ved KhiB. 
Omtalen av denne virksomheten kunne selvfølgelig vært gjort på annen måte. Våre klare 
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Revisjon av årsregnskapet for Universitetet i Bergen 2016 
 
Vedlagt følger revisjonsberetningen for Universitetet i Bergens årsregnskap for 2016. 
 
Riksrevisjonen har revidert virksomhetens regnskap i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og 
internasjonale standarder for offentlig revisjon. 
 

Offentliggjøring av revisjonsberetning 
 
Revisjonsberetningen er Riksrevisjonens konklusjon på gjennomført finansiell revisjon. Denne revisjonen 
omfattes ikke av bestemmelsen om utsatt offentlighet i lov om Riksrevisjonen § 18 2. ledd.  
 
Riksrevisjonen vil derfor oppfordre til at revisjonsberetningen publiseres sammen med årsregnskapet. 
 
 
 
 
Etter fullmakt  

Tora Struve Jarlsby  
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 
 avdelingsdirektør 
  

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur. 
 
Vedlegg:      Revisjonsberetning 
 
Kopi til: 
 
 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 
NSD - NORSK SENTER FOR FORSKNINGSDATA AS 
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Riksrevisjonens beretning  
 

Til Universitetet i Bergen 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet    

Konklusjon  
Riksrevisjonen har revidert Universitetet i Bergens årsregnskap for 2016 signert 23. februar 2017. 
Årsregnskapet består av ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og 
virksomhetsregnskap, inklusive kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet 
per 31. desember 2016. 
 
Etter Riksrevisjonens mening gir Universitetet i Bergens årsregnskap et rettvisende bilde av virksomhetens 
disponible bevilgninger i 2016 og av aksjer per 31. desember 2016, i samsvar med regelverk for statlig 
økonomistyring. Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2016 
og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2016, i samsvar med statlige 
regnskapsstandarder (SRS). 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet 
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er 
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI 
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler. Etter Riksrevisjonens 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  

Øvrig informasjon i årsrapporten 
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I–V). 
Riksrevisjonens uttalelse om revisjonen av årsregnskapet og uttalelsene om etterlevelse av administrative 
regelverk dekker ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I–V), og vi attesterer ikke denne informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det revisors oppgave å lese øvrig informasjon i 
årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon 
og årsregnskapet, kunnskapen opparbeidet under revisjonen, eller hvorvidt den øvrige informasjonen 
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom det konkluderes med at den øvrige 
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er Riksrevisjonen pålagt å rapportere dette i 
revisjonsberetningen.  
 
 Det er ingenting å rapportere i så henseende.    
 
 
  

Vår referanse  2016/01090-7 
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Ledelsens, styrets og overordnet departements ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regelverk for økonomistyring i staten, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS). Ledelsen og styret er 
også ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil.  
 
Overordnet departement og styret har det overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og 
pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll.   

Riksrevisjonens oppgaver og plikter 
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er 
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens 
virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999) alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å 
påvirke beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av årsregnskapet. 
 
Som del av en revisjon i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og 
ISSAI 1000–2999, utøver revisor profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 
revisjonen.  
 
Revisor identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Revisjonshandlinger utformes og gjennomføres for å håndtere slike risikoer, 
og tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis innhentes som grunnlag for revisors konklusjon. Risikoen 
for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket er høyere enn for feilinformasjon 
som skyldes utilsiktede feil. Dette skyldes at misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste 
utelatelser, feilpresentasjoner, eller overstyring av intern kontroll. 
 
Revisor gjør også følgende: 

· opparbeider en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll  

· evaluerer hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som er brukt, og rimeligheten av 
regnskapsestimater og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen 

· evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, herunder 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde  

Revisor kommuniserer med ledelsen og styret, og informerer overordnet departement, blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Revisor vil også 
kommunisere om forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, herunder eventuelle svakheter 
av betydning i den interne kontrollen.  
 
Av de forholdene som blir kommunisert med ledelsen og styret, og som overordnet departement blir 
informert om, tar revisor standpunkt til hvilke av forholdene som er av størst betydning ved revisjonen av 
årsregnskapet, og avgjør om disse regnes som sentrale forhold ved revisjonen. Disse beskrives i så tilfelle 
under eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene 
omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at de negative konsekvensene av en slik 
offentliggjøring med rimelighet må forventes å være større enn offentlighetens interesse av at saken blir 
omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller. 
 
Dersom Riksrevisjonen gjennom revisjon av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på 
administrative regelverk for økonomistyring, gjennomføres utvalgte revisjonshandlinger for å kunne gi 
uttalelse om hvorvidt det er vesentlige brudd på disse.  
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Uttalelse om øvrige forhold   

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring  
Vi gir en uttalelse med moderat sikkerhet på om vi er kjent med forhold som tilsier at virksomhetens 
disponering av bevilgningene i vesentlig grad er i strid med administrative regelverk for økonomistyring. 
Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnås 
gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendig. 
 
Basert på revisjon av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI 4000-
serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med 
administrative regelverk for økonomistyring. 
 
 
 
Oslo; 27.04.2017 
 
Etter fullmakt  

Tora Struve Jarlsby  
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 
 avdelingsdirektør 
  

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur 
 














