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US 88/16

Orientering om revisjon av reiseregninger ved UiS

Styret får i denne sak forelagt rapport fra Internrevisjonsenhetens revisjon av reiseregninger med kontroll
av tilhørende internkontrollprosesser ved UiS.
Bakgrunn:
Internrevisjonen utarbeidet høsten 2015 forslag til revisjonsplan for 2016. Styrene ved de fire
samarbeidende virksomhetene (Universitetet i Agder, NORD Universitet og Høgskolen i Bergen) har hatt
revisjonsplan for 2016 til behandling og godkjent disse uten merknader (ref styresak US 109/15)
Internrevisjonen har i perioden juni 2016 gjennomført revisjon av reiseregninger med kontroll av
tilhørende internkontrollprosesser knyttet til ansvarsutøvelse i forhold til tildelte roller. Revisjonen
inkluderte bilagstest med henblikk på overholdelse av virksomhetenes reisepolicy og lojalitet med hensyn
til bruk av rammeavtaler i virksomhetene.
Formål med revisjonen:
A. Vurdere om virksomhetenes reglement for reiserefusjoner er tilstrekkelig til å oppfylle de krav
som Kommunal og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og
Kunnskapsdepartementet har satt.
B. Vurdere om rutinene og systemene innen reiserefusjoner ved virksomhetene er effektive og
hensiktsmessige (attestant og anvisningsfunksjonen), og tilstrekkelige for å forebygge og avdekke
avvik og eventuelle misligheter.
C. Revisjonen inkluderte også bilagstest med henblikk på overholdelse av virksomhetenes reisepolicy
og lojalitet med hensyn til bruk av rammeavtaler i virksomhetene.
Saksgang:
1. Internrevisjonen gjennomførte revisjonen ved:
Universitetet i Stavanger (UiS) 6-7 juni
Universitetet i Agder (UiA) 8-9 juni
Høgskolen i Bergen (HiB) 13-14 juni
Nord universitet 20-21 juni
2. Foreløpig revisjonsrapport utsendt 27 juni
Distribuert til: administrativ ledelse, styrenes kontaktpersoner og reviderte enheter.
3. Tilsvar på foreløpig revisjonsrapport fra UiS mottatt 22 august
Distribuert til: Internrevisjonen, styrets kontaktperson og administrativ ledelse.
4. Endelig rapport til orientering til styret ved UiS.
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Revisjonsfunn:
Hovedfunn fra revisjonen ved UiS:
1. Manglende skriftlig forhåndsgodkjennelse av reise i forkant av reise jf. UiS interne retningslinjer.
2. Ved UiS blir fly og hotell bestilt via reisebyråavtalen og fakturert UiS direkte. Internrevisjonen har
påpekt manglende sporbarhet mellom SAP og Basware (fakturasystem), i og med at dette
vanskeliggjør knytningen mellom reiseregning i SAP og faktura fra reisebyrå som går via Basware.
Internrevisjonen har hatt dialog med revidert enhet og tiltak er satt i verk for å følge opp de
revisjonsfunnene som fremkommer i revisjonsrapporten.
Forslag til vedtak:
1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering.
2. Internrevisjonen ber styret å påse at universitetsdirektøren følger opp de bemerkninger og anbefalinger
på revidert område som fremkommer i revisjonsrapporten.

Stavanger, 14.09.2016
John B Møst

Eli Løvaas Kolstø

universitetsdirektør

Økonomi- og virksomhetsdirektør
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