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Årsplan for internrevisjon 2019 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Instruks for internrevisjonen ved Universitetet i Bergen  
• Styresak 120/18, Årsplan for internrevisjon 2019 

 
 

Saken gjelder: 
Universitetsstyret behandlet i sak 120/18 forslag til årsplan 2019 for internrevisjonen. Styret 
fattet følgende vedtak: «Universitetsstyret ber om å få en revidert årsplan med prioriterte 
prosjekter i første styremøte i 2019.» 
 
Internrevisor, ved PWC, har i dialog med universitetsdirektøren utarbeidet et nytt forslag til 
revisjonsplan basert på innspillene i forrige styremøte. Internrevisor har utarbeidet en 
bruttoliste med forslag til åtte prosjekter i prioritert rekkefølge. 
 
1. Ledelsessystemer og rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av større 

byggeprosjekter 
2.  Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering 
3.  Lokalt driftede IT-systemer 
4.  Arbeid med kontrakter 
5.  Digital eksamen, rutiner for avvikshåndtering 
6.  Bierverv 
7.  Tilgangsstyring – sikkerhet i økonomisystemene 
8. Personsikkerhet ved ubetjente bygg 
 
Prosjektene er nærmere omtalt i brevet fra PWC, som er vedlagt.  
 
I denne saken bes universitetsstyret vedta en plan med fire prosjekter som skal 
gjennomføres i 2019.  
 
Tabellen under viser prosjektene internrevisjonen har gjennomført de siste årene:  
Internrevisjonsplan 2017/2018:  Styresak: 
Internkontroll/sikkerhet knyttet til bygg som inneholder vesentlige verdier 118/18 
Digital læringsplattform (Mitt UiB og Læringslab) 96/18 
Bruk av midlertidige tilsettinger 37/18 
Tiltak avbyråkratisering og effektivisering  
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http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2018/2018-11-29/S_120-18%C3%85rsplanInternrevisjon2019.pdf
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Ekstra prosjekt 2018:   
Klinikkdrift Det psykologiske fakultet 38/18 
  
Internrevisjonsplan 2016/2017:   
Nytt personvernregelverk 120/17 
Digitalisering- digital transformasjon – muligheter og risikoer 14/18 
Planlegging av bygg og infrastruktur 102/17 
Gjennomgang av opptaksordningen 141/17 
 
 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Universitetsstyret vedtar årsplan for internrevisjon 2019 med fire prosjekter. 
 
 

   
 

  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
 
 
01.02.2019/Silje Nerheim 
 
Vedlegg: Brev fra PWC datert 1.2.2019: Revisjonsplan 2019 Universitetet i Bergen - 
internrevisjon 
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