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Revisionsplan för Linköpings universitet 2018

Universitetsstyrelsen beslutar årligen om en revisionsplan i enlighet med vad som
ankommer på styrelsen enligt 2 kap. högskoleförordningen. Underlag för beslut om
revisionsplan ankommer på styrelsens internrevision att lämna i enlighet med den
instruktion styrelsen beslutat.

Internrevisionen har framtagit underlag för revisionsplan för Linköpings universitet
för verksamhetsåret 2018 enligt bilaga.

Universitetsstyrelsen beslutar efter överläggning att godkänna framlagda förslag till
revisionsplan med följande prioriterade områden, såsom framgår av bilaga till detta
beslut:

Universitetets förmåga att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter
Institutionsgranskning
Företag i universitetets lokaler

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde
denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Lena Sommestad, universitetets
rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Kristina Alser, Magnus Berggren,
Jonas Bjelfvenstam, Linn Lama Davidsson, Jan-Håkan Hansson, Claes-Fredrik
Helgesson, Dan Jangblad, Jacob Larsson, Linnea Michel och Ulrika Unell. Vidare
har närvarit suppleanten Fredrik Lindeberg, styrelsens sekreterare Jenny Ljung,
chefsjuristen Christina Helmer, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson,
universitetsdirektören Kent Waltersson samt t.f. revisionschefen Mattias
Pettersson, den sistnämnde föredragande.

Lena Somrhestad

Mattias Pettersson
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Internrevisionens revisionsplan för 2018 grundar sig på universitetets riskanalys och internrevisionens egen
riskbedömning.

1 internrevisionens syfte och mål

Internrevisionen (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228),
internrevisionens instruktion, ESV:s riktlinjer samt internationella riktlinjer för yrkesmässig internrevision.
Internrevisionens syfte är att vara styrelsens och ledningens stöd i utvecklingen av en ändamålsenlig intern
styrning och kontroll. Internrevisionen ska granska och utvärdera i vad mån den interna styrningen och
kontrollen på ett tillfredsställande sätt stödjer ledningens ansvar för

D en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
D att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs
D att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
D att myndigheten hushållar väl med statens medel

Internrevisionen arbetar inom hela organisationen vilket ger en god position för att bidra till ökad enhetlighet
och synergi i processer och rutiner mellan olika verksamhetsdelar. För att internrevisionen ska lyckas i sin
målsättning är en god dialog med alla delar av organisationen både i planeringsarbetet och i genomförandet av
revisionsarbetet en förutsättning.

Internrevisionen ska sammanfattningsvis vara en objektiv, granskande, stödjande och rådgivande funktion,
vilken tillför universitetets verksamhet ett mervärde och stödjer utvecklingen av en ändamålsenlig intern
styrning och kontroll.

2 Organisation och resurser

Organisatoriskt är internrevisionen placerad direkt under styrelsen som en fristående enhet. Enheten består av
2 , 0 anställningar.

3 Riskanalys

Internrevisionen ska inriktas mot områden där det finns risk för väsentliga brister som kan påverka
universitetets möjligheter att förverkliga sina uppgifter och nå sina mål. Ur detta perspektiv definieras risk som
interna och externa faktorer som påverkar universitetets förmåga att uppfylla ändamålet med verksamheten och
nå målen. Risk kan uppstå lika mycket utifrån att något fördelaktigt inte sker, dvs förlorade möjligheter, som
brister och felaktigheter.

Internrevisionen gör löpande riskanalys över året och sammanfattar en gång per år internrevisionens
sammanvägda riskbedömning i revisionsplanen. Riskanalys innefattar intervju med ledande befattningshavare
och personer på olika nivåer i organisationen, analys av omvärlden, kunskaper och erfarenheter från tidigare
gransknings- och rådgivningsuppdrag samt generella risker från andra motsvarande organisationer.
Internrevisionen har anpassat sin egen riskanalys till den struktur som används av universitetet i arbetet med
förordningen om intern styrning och kontroll (FISK).

Tabellen nedan visar universitetets åtta definierade riskområden som svar på förordningen om intern styrning
och kontroll samt både ledningens och internrevisionens värdering av riskområdena. Det är den sammanvägda
risken för varje område som har värderats. Intenrevisionens värdering av föregående år återfinns i en egen
tabell.

Ledningen har bantat ner antalet riskområden från elva till åtta. Området Kvalitet i grundutbildning och
forskarutbildning har slagits ihop med Utbildning och utbildningsfinansiering. Området Miljö och säkerhet
återfinns i ett nytt riskområde som benämns Verksamhetsstöd.Området Konkurrens och synlighet integreras
som fråga i flera riskområden. Riskområdet Ledningsprocesser är borttaget och området är till viss del överfört
till riskområdet Ledarskap och kompetensförsörjning Ledningsprocesser är ett område där internrevisionen
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historiskt alltid har värderat risken som hög då riskområdet tidigare innefattade förvaltningsprocesser och
universitetets förmåga att prioritera, genomföra och följa upp beslut.

Universitetets riskområdesbeskrivning Le dn in ge ns
vä rder ing a v
risk  2018

In t er n -
r evi sionens
vä rder ing a v
risk  2018

Utbildning och utbildningsfinansiering inklusive
kvalitet

Medium Medium

Forskning och forskningsfinansiering Medium Medium

Ledarskap och kompetensförsörjning Medium Hög

Hållbar ekonomi Medium Medium

Samverkan Medium Medium

Lokalförsörjning och campusutveckling Medium Medium

Informationssäkerhet Medium Hög

Verksamhetsstöd Medium Medium

Univer si te tets  r i skområdesbeskr ivn ing In t er n -
r evi si onens
vä rder ing a v
risk  2017

Ledningsprocesser Hög

Utbildning och utbildningsfinansiering Medium

Forskning och forskningsfinansiering Medium

Kompetensförsörjning Medium

Hållbar ekonomi Hög

Kvalitet i grundutbildning och forskarutbildning Medium

Informationssäkerhet Hög

Miljö och säkerhet Medium

Konkurrens och synlighet Medium

Samverkan Medium

Lokalförsörjning och campusutveckling Hög

Ledningens och internrevisionens riskbedömning skiljer sig åt för de två riskområdena Ledarskap och
kompetensförsörjning och Informationssäkerhet. Internrevisionens högre riskbedömning inom området
Ledarskap och kompetensförsörjning ayser främst risker från det gamla riskområdet ledningsprocesser och är
inte en bedömning av att risken markant ökat inom personalområdet. Konsekvenser till följd av minskningen av
antalet doktorander är dock en delfråga där risken bedöms öka.

Internrevisionen har sänkt riskbedömningen från hög till medium inom riskområdena Hållbar ekonomi och
Lokalförsörjning och campusutveckling.Internrevisionen gör bedömningen att de största riskerna och
osäkerheterna inom områdena har adresserats.
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4 Granskningsområden

Utifrån de gjorda riskanalyserna föreslås nedanstående revisionsområden i revisionsplanen för 2018. Tre av de
fem granskningsförslagen ryms inom internrevisionens resursram. Förslagen är listade efter internrevisionens
prioritering

Granskningsprojekt Timmar

ca
4.1 Universitetets förmåga att förebygga,
upptäcka och hantera oegentligheter
4.2 Institutionsgranskning
4.3 Företag i universitetets lokaler
4.4 Anställningsformer i forskarutbildningen
4.5 Hantering av kontorselektronik

1 2 7 0

4.6 Årsredovisning och delårsrapport 150
4.7 Temagranskning 100
4.8 Ospecificerad granskning 150
4.9 Rådgivning 1.5o
4.10 Riskanalys och planering 200
4.11 Uppföljning av tidigare års granskningar 180
4.12 Enhetens kompetensutveckling 200

Summa revisionsrelaterad tid 2 400

Resultatet av genomförda revisionsinsatser och händelser som inte kunnat förutses vid upprättande av
revisionsplanen kan motivera ändringar av planen under löpande verksamhetsår. Större förändringar ska
beslutas av styrelsen.

4.1 Universitetets förmåga att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter

Regeringen har utpekat ett särskilt behov att främja en kultur fri från korruption och andra oegentligheter inom
myndigheter med stora inköp och myndigheter som verkar nära byggbranschen. Statskontoret identifierar i sin
rapport Myndigheternas arbete for att förebygga och upptäcka korruption universiteten som myndigheter
med större risk för oegentligheter. Statskontoret konstaterar bland annat att vid universiteten är det relativt
vanligt med misstankar men att man vidtar färre förebyggande åtgärder än vid andra myndigheter.

Granskningen syftar till att undersöka universitetets förmåga att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter
samt i förekommande fall föreslå förbättringsåtgärder.

4.2 lnstitutionsgranskning

En institutionsgranskning omfattar genomgång och diskussion kring institutionens viktigaste processer inom
styrning och administration. Områden som behandlas är mål, uppgifter, ekonomi, personal, doktorandfrågor
och informationssäkerhet.

Granskningen syftar till att undersöka om styrning och kontroll är tillfredsställande och i förekommande fall
föreslå förbättringsåtgärder.

4.3 Företag i universitetets lokaler

Vid LiU finns ett antal företag och organisationer som huserar i universitetets lokaler. Det saknas en helhetsbild
av omfattningen och ett sammanhållande regelverk som tydliggör ansvar och lämpliga avtalsformer för
arrangemang av denna typ. Internrevisionen bedömer att det finns en risk för gräns dragningsproblematik och
att det kan finns behov av universitetsövergripande principiella ställningstaganden inom området.

Granskningen syftar till att kartlägga omfattningen och behovet av en eventuell reglering och vägledning och i
förekommande fall föreslå förbättringsåtgärder.
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4.4 Anställningsformer i forskarutbildningen

Under de senaste årens ekonomiska sparbeting är det personalkategorin anställning som doktorand som
minskat mest. Universitetet fattade ett principbeslut 2007 att anställning som doktorand ska vara den
huvudsakliga anställningsformen eftersom det annars innebär stora skillnader gällande anställningsvillkor och
pension. Det finns nu indikationer på att man för att kompensera bortfallet av anställda doktorander hittar
andra tjänste- och anställningsformer för forskarutbildning. Risken finns att individer får sämre
anställningsvillkor men även att de inte syns i universitets system.

Granskningen syftar till att undersöka risken för att forskarutbildning i allt större omfattning bedrivs under
olämpliga anställningsformer.

4.5 Hantering av kontorselektronik

Med hänsyn till ekonomiska värden, informationssäkerhets- och miljöskäl är det väsentligt att det finns
fungerande rutiner för hur kontorselektronik som inte används hanteras.

Granskningen syftar till att bedöma om det finns ett tillräckligt regelverk och tydliga instruktioner omkring
hanteringen av gammal kontorselektronik samt om den faktiska hanteringen är tillfredställande.

4.6 Årsredovisning och delårsrapport

Som ett led i internrevisionens granskning av universitetet ingår att granska om universitetet med en rimlig
säkerhet lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering. Internrevisionen granskar valda delar
av årsredovisning och delårsrapport.

4.7 Temagranskning

Granskningsinsatsen sker utifrån granskning av vissa delområden/teman, där delområdet granskas samtidigt
för hela universitetet eller områdets mest väsentliga institutioner eller arbetsenheter.

Granskningen är processinriktad och syftar till att utröna om verksamheten bedrivs effektivt, om behov finns av
förändringar/förbättringar eller stödinsatser.

4.8 Ospecificerad granskning

Tid har reserverats för granskningsinsatser/utredningar på framställan av styrelsen/rektor eller den rektor
utser.

4.9 Rådgivning

I internrevisionens uppgift ingår att ge råd och rekommendationer i olika frågor som berör den interna
styrningen och kontrollen vilket inkluderar efterfrågad rådgivning från verksamheten och information i olika
sammanhang.

4.10 Riskanalys och planering inför 2019

Arbetet med att upprätta riskanalys och planera kommande års arbete utförs delvis löpande under året och
delvis genom en mer systematisk genomgång med bl. a. intervjuer i oktober/november. Riskanalysen bildar
underlag till 2019 års revisionsplan som styrelsen tar ställning till i december 2018.

4.11 Uppföljning av tidigare års granskningar

Utifrån de beslut som styrelsen fattat med anledning av internrevisionens tidigare revisionsrapporter ges en
återrapportering av vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheten. Dessa iakttagelser presenteras i
internrevisionens verksamhetsrapport för 2018.

Avrapportering sker vid styrelsens första sammanträde 2019.

4.12 Enhetens kompetensutveckling

Internrevisionen omfattar all verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för. Kompetensutveckling är
därmed en viktig och naturlig del av internrevisionens arbete.

Internrevisionen eftersträvar att behålla och erhålla god kompetens inom samtliga de områden som anges som
viktiga i universitetets riskanalyser och av samordningsmyndigheten ESV liksom att tillgodose de krav på
kompetens som den internationella organisationen för yrkesmässig internrevision ställer. För det närmaste året
bedöms att det finns specifikt kompetensutvecklingsbehov inom följande områden:
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Linköpings universitets chefsprogram
Fortbildning CIA-certifiering (Certified Interna' Auditor)
Utbildning inom området digitalisering
Utbildning inom området informationssäkerhet

Mattias Pettersson

Tf Internrevisionschef
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