
 

 
 
 
 

 

Til styret 

 

REVISJONSRAPPORT UNDERFORBRUK VED HIOA – EN ANALYSE AV ÅRSAKER OG 

RISIKOER - FORSLAG TIL TILTAK  

 

I. FORSLAG TIL VEDTAK 

1. Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir 

fulgt opp av ledelsen. 

 

II.  SAMMENDRAG  

I revisjonsplan for 2014 er revisjon av avsetninger i balansen oppført for gjennomføring i vårsemesteret. 

Internrevisjon legger i denne saken frem revisjonens resultater og anbefalinger. 

Revisjonens gjennomføring og resultater 

Styret har uttrykt bekymring om høgskolens store saldo ubrukte midler som ser ut til å vokse. Disse 

midlene er i regnskapet benevnt som avsetninger, jf note 15 i årsregnskapet til HiOA. Styret ønsker å få 

svar på om avsetningene er uttrykk for at HiOA ikke klarer å gjennomføre alle oppgavene som styret har 

tildelt midler til. Revisjonen har gått ut på å kartlegge årsaker og risikoer som påvirker oppbyggingen av 

ubrukte midler ved HiOA og utforme forslag til tiltak for å bringe risikonivået ned til akseptabelt nivå 

dersom analysen skulle vise det. 

Det er gjennomført analyser av HiOs, HiAks og HiOAs balanseregnskaper. Det er også innhentet 

regnskapstall fra sektoren for å belyse hvordan avsetningene ved HiOA ser ut i sektorperspektiv. Tilslutt 

ble det gjennomført intervjuer med lederne ved HiOAs hovedenheter og fagenhet for økonomiforvaltning 

for å få svar på ubesvarte spørsmål fra regnskapsanalysen. 

Både HiO og HiAk hadde avsetninger i sine regnskaper. Det finnes slik regnskapsinformasjon tilbake til 

2006. Disse to institusjonene hadde tilsammen store avsetninger. En god måte å vurdere avsetningene på 

er å relatere dem til bevilgningsvolumet fra KDs utgiftskapittel per år. I 2006 var avsetningsvolumet 12,6 

% av årsbevilgningen. Det sank frem til 2009 da den var 6,8 % og steg igjen fra 2010 og steg markert fra 

2011 og nådde sitt høyeste nivå i 2013 da den var 13,6 %. Målt i forhold til andre statlige høgskoler var 

volumet litt lavere med unntak av ett år. 
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Datagrunnlaget frem til 2011 er årsregnskapstall for HiO og HiAk. Fra 2011 har internrevisjonen hatt 

tilgang til underliggende regnskapsinformasjon for HiOA. Analysen viser at det faktiske 

avsetningsvolumet var vesentlig høyere enn det de offisielle regnskapstallene viste. I forhold til 

bevilgningen fra KDs utgiftskapittel var avsetningsvolumet rundt 15% for hvert av årene 2011, 2012 og 

2013. Dette kan forklares med at styret har vedtatt driftsbudsjett for hvert av disse budsjettårene som er 

over bevilgningens størrelse. Regnskapsteknisk må en slik disposisjon føres med motsatt fortegn i 

avsetningsregnskapet og således blir avsetningene redusert tilsvarende. Denne effekten gjelder så lenge 

HiOA bruker mindre enn bevilgningen. Denne praksisen er ikke forenlig med Stortingets 

bevilgningsreglement eller god regnskapsskikk og bør opphøre. Internrevisjonen har ikke hatt tilgang til 

informasjon som kan stadfeste om denne praksisen ble utøvd før 2011. Disse avsetningsvolumene kan 

fremstilles slik som i dette linjediagrammet:  

 

Regnskapsanalysen ga ikke nok informasjon til å avgjøre om avsetningene er uttrykk for manglende 

gjennomføringskraft. En grunnleggende forutsetning for å kunne svare på et slikt spørsmål er å kunne 

skille mellom om avsetninger er uttrykk for: 

 påløpte kostnader, men ikke forfalt til betaling 

 vedtatte og/eller planlagte kostnader, men ikke påløpte 

 Udisponerte og ubundne midler 

Slik regnskapsinformasjon foreligger ikke i HiOAs regnskap. 

For å bøte på dette, ble det gjennomført intervjuer med berørte ledere. Intervjuene etterlot klart inntrykk 

av at en betydelig andel av avsetningene kunne defineres som enten vedtatte/planlagte med utsatt 

iverksettelse eller udisponerte og ubundne midler. Det er glidende overgang mellom utsatte tiltak og 

udisponerte midler. En kan ikke av den grunn konkludere med at disse midlene er uttrykk for manglende 

gjennomføringsevne. Et klart svar forutsetter blant annet at det i ressursstyringen er mulig å overskue og 

beskrive sammenhengene mellom budsjett, aktiviteter og resultater på en god måte. Det er behov for å 

videreutvikle den interne ressursstyringen ved HiOA. 

Det kan likevel ikke avskrives at deler av avsetningene skyldes manglende gjennomføringskraft, men det 

er vanskelig å fastslå hvilke deler av avsetningene som hører inn under en slik kategori. 
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III.  INTERNREVISJONENS VURDERING 

Revisjonen viser at avsetningsvolumet er for høyt. For å redusere det og bringe det under kontroll tilråder 

internrevisjonen at ledelsen: 

 utformer nye regnskapsrutiner for føring av avsetninger og nødvendig opprydding i 

avsetningsmassen 

 foretar kartlegging og vurdering av nåværende ressursstyring som forelegges styret med 

anbefalinger når den er gjennomført i løpet av 2014.  

 ikke fremmer driftsbudsjett som er høyere enn årets bevilgning.  

 prioriterer anbefalingene i gjennomførte revisjoner om styring av masterportefølje og rekruttering 

av UF tilsatte som er viktige for å oppnå god ressursstyring 

 

Tore Dæhlin 

 

 

Vedlegg 1  

S-sak 59-2013. Revisjonsplan 2014 

Vedlegg 2  

Underforbruk ved HiOA – en analyse av årsaker og risikoer - forslag til tiltak 


