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Revisjon av regnskap og budsjettdisponering 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 04/18, Årsrapport 2017

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_004-2018_arsrapport2017.pdf
• Endelig årsrapport 2017 for Universitetet i Bergen

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/arsrapport_for_uib_2017.pdf
• Styresak 25/18 Status og plan for riksrevisjonens revisjon av regnskap og

budsjettdisponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2017

Saken gjelder 
I styremøtet 12. april redegjorde Riksrevisjonen for revisjon av regnskap og 
budsjettdisponering for 2017. Det ble i den forbindelse informert om at Riksrevisjonen innen 
1. mai skulle utstede Riksrevisjonens beretning og at denne skulle legges frem til styrets
orientering på et senere møte. Beretningen er uten merknader og følger vedlagt til dette
saksfremlegget.

I styresak 25/18 informerte Universitetsdirektøren om at Styret i et senere møte vil få en 
orientering om status for de forhold som ble kommentert i årets revisjonsgjennomgang. I 
vedlagte saksfremlegg redegjøres for status. 

Vedlagt følger årets Innledende revisjonsbrev som redegjør for planer for neste års revisjon. 
Det gis i vedlagte saksfremlegg en kort oversikt over innholdet. 

Forslag til vedtak: 
1. Styret tar Riksrevisjonens beretning til orientering
2. Styret tar status for oppfølging at årets tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen til

orientering
3. Styret tar innledende revisjonsbrev for revisjon av regnskapet til Universitetet i Bergen

2018 til orientering

Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør 

09.08.2018/Kirsti Robertsen Aarøen/avd.dir. Per Arne Foshaug 

Vedlegg: 
1. Saksfremstilling. Revisjon av regnskap og budsjettdisponering
2. Riksrevisjonens beretning for budsjettåret 2017
3. Innledende revisjonsbrev for revisjon av årsregnskapet for Universitetet i Bergen for

2018
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Saksframstilling

Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 72/18 30.08.2018 2017/551 

Revisjon av regnskap og budsjettdisponering 

Bakgrunn 
I styremøtet 12. april redegjorde Riksrevisjonen for revisjon av regnskap og 
budsjettdisponering for 2017. Det ble i den forbindelse informert om at Riksrevisjonen innen 
1. mai skulle utstede Riksrevisjonens beretning og at denne skulle legges frem til styrets
orientering på et senere møte. Beretningen er uten merknader og følger vedlagt til dette
saksfremlegget. Styret bes om å ta denne til orientering.

I styresak 25/18 informerte Universitetsdirektøren om at Styret i et senere møte vil få en 
orientering om status for de forhold som ble kommentert i årets revisjonsgjennomgang. 
Nedenfor følger en status som Styret bes om å ta til orientering. 

Vedlagt følger årets Innledende revisjonsbrev som redegjør for planer for neste års revisjon. 
Det gis nedenfor en kort oversikt over innholdet og Styret bes om å ta denne til orientering. 

Status oppfølging av tiltak som ble avdekket gjennom årets revisjon 
I tilbakemeldingen som ble sendt Riksrevisjonen 18. april 2018, ble det orientert om UiBs 
plan for iverksetting av tiltak innenfor områder det har vært dialog om i revisjonsprosessen. 
Planen omfatter følgende områder; 

• Dokumentasjon og vurderinger knyttet til bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter
• Etterlevelse av bevertnings- og representasjonsregelverket
• Rutiner ved anvendelse av firmakredittkort
• Etterlevelse av prinsipper for tildeling av brukerrettigheter
• Oppfølging av eldre poster på balansekonti

Det er iverksatt flere tiltak som skal bidra til tilfredsstillende etterlevelse for alle de nevnte 
forhold.  

Innenfor den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten implementeres et verktøy, Pre 
Award, som vil bidra til systematikk rundt det å kunne dokumentere nødvendige vurderinger i 
forkant av prosjektoppstart. Det er foretatt flere presiseringer knyttet til bevertning og 
representasjon, og bruken av firmakredittkort er endret og skjerpet inn. Interne rutiner for å 
sikre etterlevelse av prinsipper for tildeling av brukerrettigheter er også satt søkelyset på. I 
prosjektet som nå er i gang knyttet til å etablere helhetlig internkontroll vil 
etterlevelseskontroll bli satt på agendaen. 
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Planer for revisjon 2018 
Formålet med Innledende revisjonsbrev er å legge til rette for en effektiv og forutsigbar 
gjennomføring av den finansielle revisjonen ved å sikre felles forståelse for revisors 
oppgaver og plikter og virksomhetsledelsens ansvar. I brev fra Riksrevisjonen redegjøres for 
revisjonens mål og omfang, riksrevisjonens oppgaver og plikter og også hva som er ansvaret 
for virksomhetsledelse, styre og departement.  
 
Det presiseres at virksomhetsledelse og styre er ansvarlig for; 

• å utarbeide et årsregnskap som gir et dekkende/rettvisende bilde i samsvar med 
regelverk for statlig økonomistyring, herunder SRS 

• å etablere den interne kontrollen som ledelsen finner nødvendig for å kunne 
utarbeide årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil 

 
Virksomhetsledelsen vil bli bedt om å avgi en egen skriftlig uttalelse 
(«Fullstendighetserklæringen») i tilknytning til avleggelse av årsregnskapet. Formålet med 
uttalelsen er blant annet å tydeliggjøre ledelsens ansvar for det avlagte årsregnskapet. 
 
Overordnet departement og institusjonens styre har det overordnede ansvaret for 
virksomhetens finansielle rapporteringsprosess, som er nærmere beskrevet i bestemmelser 
om økonomistyring i staten kapittel 1 og i departementets hovedinstruks. 
 
I brevet orienteres det om frister og prosedyrer for rapportering. Det vises videre til at det vil 
være aktuelt at UiB inngår i en etterlevelsesrevisjon, men tema for denne er ukjent. Det ble 
også orientert om at UiB allerede inngår i en forvaltningsrevisjon om Effektive ordninger for 
godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse. Denne revisjonen pågår og er planlagt 
ferdig våren 2019. 
 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Universitetsdirektøren er tilfreds med at det heller ikke for budsjettåret 2017 er avdekket 
vesentlige forhold og at Riksrevisjonens beretning er uten merknader. Riksrevisjonen har 
avdekket noen forhold som krever oppfølging, og det er allerede iverksatt tiltak for å sikre 
tilfredsstillende etterlevelse på disse områdene. UiB har dessuten startet et omfattende 
arbeid med utvikling av en mer helhetlig internkontroll. I dette arbeidet vil også tema 
Riksrevisjonen har oppmerksomhet på prioriteres.  
 
27. august gjennomføres det et oppstartsmøte med Riksrevisjonen for revisjon 2018. Det vil 
bli gitt muntlig orientering fra dette møtet i styremøtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.08.2018/Kirsti Robertsen Aarøen/avd.dir. Per Arne Foshaug 
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