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Arkivsak-dok. 17/03512-5 Arkivkode. 11 
Saksbehandler Kirsten Bakken 

Saksgang Møtedato 
Høgskulestyret 15.06.2017 

046/17 REVISJONSBERETNING FOR REKNESKAPA FOR HSH, HISF 
OG HIB 2016 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Riksrevisjonen sin revisjonsberetning for rekneskapa til Høgskolen i Bergen, 
Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane for 2016 blir tatt til 
orientering.  

Bakgrunn 
Styret ved HVL godkjente rekneskapa til HiB, HSH og HiSF for 2016 i styresak 20/17. 
Vi har no mottatt ordinære revisjonsberetningar utan merknader for dei tre 
rekneskapa. Vedlagt fylgjer også skriftleg kommunikasjon mellom HiSF og 
Riksrevisjonen som del av revideringa av årsrekneskapen. HiB og HSH har ikkje hatt 
skriftleg kommunikasjon med Riksrevisjonen.  
Dette blir lagt fram for styret til orientering.  

Tidlegare har ikkje revisjonsberetningane  vore offentlege før Stortinget har 
handsama Dokument 1 i oktober. No er denne prosessen endra, og 
revisjonsberetningane for dei statlege verksemdene er offentlege dokument heile 
tida.  

Vedlegg:  
Revisjonsberetning HiB 2016 
Revisjonsberetning HSH 2016 
Revisjonsberetning HiSF 2016 
Korrespondanse mellom Riksrevisjonen og HiSF - brev mottatt 
Korrespondanse mellom Riksrevisjonen og HiSF - svarbrev 
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Vår referanse 2016/01094-3

Riksrevisjonen

Høgskolen i Bergen
Org. nr.: 974652366

Riksrevisjonens beretning

Til Høgskolen i Bergen

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Riksrevisjonen har revidert Høgskolen i Bergens årsregnskap for 2016 signert 9. mars 2017. Årsregnskapet
består av ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusive
kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2016.

Etter Riksrevisjonens mening gir Høgskolen i Bergens årsregnskap et rettvisende bilde av virksomhetens
disponible bevilgninger i 2016 og av aksjer per 31. desember 2016, i samsvar med regelverk for statlig
økonomistyring. Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2016
og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2016, i samsvar med statlige
regnskapsstandarder (SRS).

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000-2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAls etikkregler), og vi har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og INTOSAls etikkregler. Etter Riksrevisjonens
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon i årsrapporten
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I—V).
Riksrevisjonens uttalelse om revisjonen av årsregnskapet og uttalelsene om etterlevelse av administrative
regelverk dekker ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I—V),og vi attesterer ikke denne informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det revisors oppgave å lese øvrig informasjon i
årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon
og årsregnskapet, kunnskapen opparbeidet under revisjonen, eller hvorvidt den øvrige informasjonen
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom det konkluderes med at den øvrige
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er Riksrevisjonen pålagt å rapportere dette i
revisjonsberetningen.

Det er ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse Kontoradresse Telefon E-post Internett Bankkonto Org.nr.
Postboks 8130 Dep Storgata 16 22 24 10 00 postmottak@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no 7694 05 06774 974760843
0184 Oslo 22 av 282
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Ledelsens, styrets og overordnet departements ansvar for årsregnskapet

Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med
regelverk for økonomistyring i staten, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS). Ledelsen og styret er
også ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.

Overordnet departement og styret har det overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og
pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens
virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000-2999) alltid vil avdekke vesentlig
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å
påvirke beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og
ISSAI 1000-2999, utøver revisor profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen.

Revisor identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Revisjonshandlinger utformes og gjennomføres for å håndtere slike risikoer,
og tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis innhentes som grunnlag for revisors konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket er høyere enn for feilinformasjon
som skyldes utilsiktede feil. Dette skyldes at misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, feilpresentasjoner, eller overstyring av intern kontroll.

Revisor gjør også følgende:
opparbeider en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll
evaluerer hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som er brukt, og rimeligheten av
regnskapsestimater og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen
evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, herunder
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde

Revisor kommuniserer med ledelsen og styret, og informerer overordnet departement, blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Revisor vil også
kommunisere om forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, herunder eventuelle svakheter
av betydning i den interne kontrollen.

Av de forholdene som blir kommunisert med ledelsen og styret, og som overordnet departement blir
informert om, tar revisor standpunkt til hvilke av forholdene som er av størst betydning ved revisjonen av
årsregnskapet, og avgjør om disse regnes som sentrale forhold ved revisjonen. Disse beskrives i så tilfelle
under eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene
omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at de negative konsekvensene av en slik
offentliggjøring med rimelighet må forventes å være større enn offentlighetens interesse av at saken blir
omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller.

Dersom Riksrevisjonen gjennom revisjon av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på
administrative regelverk for økonomistyring, gjennomføres utvalgte revisjonshandlinger for å kunne gi
uttalelse om hvorvidt det er vesentlige brudd på disse.
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring
Vi gir en uttalelse med moderat sikkerhet på om vi er kjent med forhold som tilsier at virksomhetens
disponering av bevilgningene i vesentlig grad er i strid med administrative regelverk for økonomistyring.
Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnås
gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendig.

Basert på revisjon av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI 4000-
serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med
administrative regelverk for økonomistyring.

Oslo; 27.04.2017

Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand

avdelingsdirektør

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur
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Vår referanse 2016/01170-4

Riksrevisjonen

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND
Org. nr.: 970889906

Riksrevisjonens beretning

236#1937:8c3de325-bfc8-486d-9b32-83f1f08340de:5

Til Høgskolen Stord/ Haugesund

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Riksrevisjonen har revidert Høgskolen Stord/ Haugesund sitt årsregnskap for 2016 signert 9. mars 2017.
Årsregnskapet består av ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og
virksomhetsregnskap, inklusive kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet
per 31. desember 2016.

Etter Riksrevisjonens mening gir Høgskolen Stord/ Haugesund sitt årsregnskap et rettvisende bilde av
virksomhetens disponible bevilgninger i 2016 og av aksjer per 31. desember 2016, i samsvar med regelverk
for statlig økonomistyring. Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat
for 2016 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2016, i samsvar med statlige
regnskapsstandarder (SRS).

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000-2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAls etikkregler), og vi har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og INTOSAls etikkregler. Etter Riksrevisjonens
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon i årsrapporten
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I—V).
Riksrevisjonens uttalelse om revisjonen av årsregnskapet og uttalelsene om etterlevelse av administrative
regelverk dekker ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I—V),og vi attesterer ikke denne informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det revisors oppgave å lese øvrig informasjon i
årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon
og årsregnskapet, kunnskapen opparbeidet under revisjonen, eller hvorvidt den øvrige informasjonen
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom det konkluderes med at den øvrige
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er Riksrevisjonen pålagt å rapportere dette i
revisjonsberetningen.

Det er ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse Kontoradresse Telefon E-post Internett Bankkonto Org.nr.
Postboks 8130 Dep Storgata 16 22 24 10 00 postmottak@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no 7694 05 06774 974760843
0184 Oslo
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236#1938:8c3de325-bfc8-486d-9b32-83f1f08340de:6

Side 2 av 3

Ledelsens, styrets og overordnet departements ansvar for årsregnskapet

Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med
regelverk for økonomistyring i staten, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS). Ledelsen og styret er
også ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.

Overordnet departement og styret har det overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og
pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens
virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000-2999) alltid vil avdekke vesentlig
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å
påvirke beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og
ISSAI 1000-2999, utøver revisor profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen.

Revisor identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Revisjonshandlinger utformes og gjennomføres for å håndtere slike risikoer,
og tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis innhentes som grunnlag for revisors konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket er høyere enn for feilinformasjon
som skyldes utilsiktede feil. Dette skyldes at misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, feilpresentasjoner, eller overstyring av intern kontroll.

Revisor gjør også følgende:
opparbeider en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll
evaluerer hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som er brukt, og rimeligheten av
regnskapsestimater og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen
evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, herunder
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde

Revisor kommuniserer med ledelsen og styret, og informerer overordnet departement, blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Revisor vil også
kommunisere om forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, herunder eventuelle svakheter
av betydning i den interne kontrollen.

Av de forholdene som blir kommunisert med ledelsen og styret, og som overordnet departement blir
informert om, tar revisor standpunkt til hvilke av forholdene som er av størst betydning ved revisjonen av
årsregnskapet, og avgjør om disse regnes som sentrale forhold ved revisjonen. Disse beskrives i så tilfelle
under eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene
omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at de negative konsekvensene av en slik
offentliggjøring med rimelighet må forventes å være større enn offentlighetens interesse av at saken blir
omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller.

Dersom Riksrevisjonen gjennom revisjon av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på
administrative regelverk for økonomistyring, gjennomføres utvalgte revisjonshandlinger for å kunne gi
uttalelse om hvorvidt det er vesentlige brudd på disse.
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring
Vi gir en uttalelse med moderat sikkerhet på om vi er kjent med forhold som tilsier at virksomhetens
disponering av bevilgningene i vesentlig grad er i strid med administrative regelverk for økonomistyring.
Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnås
gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendig.

Basert på revisjon av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI 4000-
serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med
administrative regelverk for økonomistyring.

Oslo; 28.04.2017

Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand

avdelingsdirektør

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur

236#1939:8c3de325-bfc8-486d-9b32-83f1f08340de:7
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Postadresse Kontoradresse Telefon E-post Internett Bankkonto  Org.nr.  
Postboks 8130 Dep Storgata 16 22 24 10 00 postmottak@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no 7694 05 06774 974760843 
0184 Oslo 

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 
Org. nr.: 974246724 

Riksrevisjonens beretning

Til Høgskulen i Sogn og Fjordane 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  

Konklusjon  
Riksrevisjonen har revidert Høgskulen i Sogn og Fjordanes årsregnskap for 2016 signert 9. mars 2017. 
Årsregnskapet består av ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og 
virksomhetsregnskap, inklusive kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet 
per 31. desember 2016. 

Etter Riksrevisjonens mening gir Høgskulen i Sogn og Fjordanes årsregnskap et rettvisende bilde av 
virksomhetens disponible bevilgninger i 2016 og av aksjer per 31. desember 2016, i samsvar med regelverk 
for statlig økonomistyring. Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat 
for 2016 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2016, i samsvar med statlige 
regnskapsstandarder (SRS). 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet 
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er 
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI 
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler. Etter Riksrevisjonens 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  

Øvrig informasjon i årsrapporten 
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I–V). 
Riksrevisjonens uttalelse om revisjonen av årsregnskapet og uttalelsene om etterlevelse av administrative 
regelverk dekker ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I–V), og vi attesterer ikke denne informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det revisors oppgave å lese øvrig informasjon i 
årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon 
og årsregnskapet, kunnskapen opparbeidet under revisjonen, eller hvorvidt den øvrige informasjonen 
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom det konkluderes med at den øvrige 
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er Riksrevisjonen pålagt å rapportere dette i 
revisjonsberetningen.  

Det er ingenting å rapportere i så henseende. 

Vår referanse  2016/01070-4 
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Ledelsens, styrets og overordnet departements ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regelverk for økonomistyring i staten, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS). Ledelsen og styret er 
også ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil.  

Overordnet departement og styret har det overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og 
pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll.  

Riksrevisjonens oppgaver og plikter 
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er 
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens 
virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999) alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å 
påvirke beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og 
ISSAI 1000–2999, utøver revisor profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 
revisjonen.  

Revisor identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Revisjonshandlinger utformes og gjennomføres for å håndtere slike risikoer, 
og tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis innhentes som grunnlag for revisors konklusjon. Risikoen 
for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket er høyere enn for feilinformasjon 
som skyldes utilsiktede feil. Dette skyldes at misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste 
utelatelser, feilpresentasjoner, eller overstyring av intern kontroll. 

Revisor gjør også følgende: 

 opparbeider en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll

 evaluerer hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som er brukt, og rimeligheten av
regnskapsestimater og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen

 evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, herunder
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde

Revisor kommuniserer med ledelsen og styret, og informerer overordnet departement, blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Revisor vil også 
kommunisere om forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, herunder eventuelle svakheter 
av betydning i den interne kontrollen.  

Av de forholdene som blir kommunisert med ledelsen og styret, og som overordnet departement blir 
informert om, tar revisor standpunkt til hvilke av forholdene som er av størst betydning ved revisjonen av 
årsregnskapet, og avgjør om disse regnes som sentrale forhold ved revisjonen. Disse beskrives i så tilfelle 
under eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene 
omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at de negative konsekvensene av en slik 
offentliggjøring med rimelighet må forventes å være større enn offentlighetens interesse av at saken blir 
omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller. 

Dersom Riksrevisjonen gjennom revisjon av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på 
administrative regelverk for økonomistyring, gjennomføres utvalgte revisjonshandlinger for å kunne gi 
uttalelse om hvorvidt det er vesentlige brudd på disse.  
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Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring  
Vi gir en uttalelse med moderat sikkerhet på om vi er kjent med forhold som tilsier at virksomhetens 
disponering av bevilgningene i vesentlig grad er i strid med administrative regelverk for økonomistyring. 
Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnås 
gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendig. 

Basert på revisjon av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI 4000-
serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med 
administrative regelverk for økonomistyring. 

Oslo; 27.04.2017 

Etter fullmakt 

Tora Struve Jarlsby 
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 

avdelingsdirektør 

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur 
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Vår saksbehandler 

Geir Dag Hansen   21540896 
Vår dato 

07.04.2017 
Vår referanse 

2016/01070-3 
Deres dato Deres referanse 

Utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2) 

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 
Postboks 133 
6851 SOGNDAL 

Revisjon av regnskapet 2016 for Høgskulen i Sogn og Fjordane 

Vi har revidert regnskapet 2016 for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vi har følgende merknader og 
kommentarer. 

Anskaffelser: 

1. Leiekontrakt gjelder kontor 3. etasje - Stadionbygg Sør, - gjeldende fra 1. januar 2012. De kontraktuelle
forhold mellom partene var ikke tilstrekkelig fastsatt, men ble først etablert etter vår gjennomgang av
regnskapet for 2015 - ref. vårt brev 2015/01038-3. Avtale ble således inngått den 23. november 2015.

I avtalen framgår det at utleier dekker ominnredning av lokaler, men utgiftene legges til husleien etter
eget oppsett.

Vår gjennomgang viste at ombyggingsarbeidet ble utbetalt i sin helhet i 2016 uten tilstrekkelig
underdokumentasjon. Underdokumentasjon er etter henvendelse fra Riksrevisjonen til skolen, blitt
ettersendt fra Sogndal Fotball AS.

2. Vi registrerer at Høgskulen i Sogn og Fjordane ikke har kontrakt vedrørende renhold av skolen. I 2016 er
det utbetalt 598.410 kroner. Vi er kjent med at utlysning av kontrakt er utsatt i påvente av en evaluering
av hele kontraktsporteføljen ved Høgskolen på Vestlandet. Vi ber om at en kontrakt av dette omfang blir
prioritert og om status på fremdrift.

Det vises til Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.5.2 Transaksjonskontroll av utgifter og punkt 
2.4 Intern kontroll.  

Vi ber kommentert den kontroll som Høgskulen i Sogn og Fjordane iverksetter for å bekrefte at en utbetaling 
er i samsvar med gjeldende avtale. Spesielt bes dette kommentert opp mot bestemmelsenes punkt 2.4 
Intern kontroll  

Kontroll anleggsmidler 

I henhold til SRS 17 Anleggsmidler punkt 41 er hovedregelen at anleggsmidler skal balanseføres i sin helhet 
på anskaffelsestidspunktet. 
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Vi registrerer at det ikke er etablert kontrollrutiner som fanger opp om anleggsmidler feilaktig blir kostnadsført 
på anskaffelsestidspunktet. Forholdet er diskutert i møte mellom Riksrevisjonen og Økonomikontoret og vi 
ber om redegjørelse for hvilke rutiner for etterkontroll som vil bli etablert, - tilpasset virksomhetens egenart, 
risiko og vesentlighet. 

Vi ber om svar innen 26. april 2017 

Etter fullmakt 

Thorgunn Nordstrand 
avdelingsdirektør Geir Dag Hansen 

seniorrådgiver 

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur 

Kopi til: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 
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Postboks 7030 
5020 Bergen 
post@hvl.no 

55585800
Internett 
http://www.hvl.no 
Org.nr. 974 652 366 

Ellen England 
Telefon: 
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Riksrevisjonen 

Postboks 8130 

0032 OSLO 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
2016/01070-3 17/04758-2 24.04.17 

Revisjon av rekneskapet 2016 for Høgskulen i Sogn og Fjordane 

Viser til brev av 07.04.2017 om revisjon av årsregnskapet for 2016.  

Vedlagt følger HiSF sin tilbakemelding på Riksrevisjonen sine merknader: 

Anskaffelser 

1. Riksrevisjonen kommenterer at leiekontrakt for kontor i 3. etg. Stadionbygg Sør ikke var inngått
ved revisjon i 2015, leiekontrakt ble inngått den 23. november 2015. Høgskulen i Sogn og Fjordane
skulle, ifølge kontrakten, dekke ombygging av lokaler gjennom økning i husleien. I 2016 har vi betalt
økning i husleien for 2012 – 2015 uten at det forelå tilstrekkelig underdokumentasjon for
ombyggingskostnadene fra Sogndal Fotball. Vi har gått flere runder med Sogndal Fotball for å få
denne dokumentasjonen, slik at den nå er på plass.

For ettertiden vil vi ikke betale kostnadene før vi har mottatt tilstrekkelig dokumentasjon. I samband 
med fusjon til Høgskulen på Vestlandet, vil vi ha en gjennomgang av økonomireglement, rutiner og 
internkontroll for HVL.  

2. Høgskulen i Sogn og Fjordane har tilsette renholdere, og intensjonen er at vi i liten grad skal bruke
eksterne firma til renhold. Det har vist seg vanskelig å få gjennomført daglig renhold av skolen i
perioder med mye sykefravær. Hittil i 2017 har vi bare nyttet eksterne renholdere fra Allianceplus AS
for kr 14.720,-.

Selv om vi i 2017 har lite bruk av eksterne reinhaldsfirma, har vi bestemt oss for å bli med på 
Nærregion Bergen sin anbudsutlysing av renholdsavtale høsten 2017 med oppstart fra 01.01.2018. 

Kontroll anleggsmidler 
Riksrevisjonen kommenterer at det ikke er etablert kontrollrutiner som fanger opp om anleggsmidler 
feilaktig blir kostnadsført. Vi vil for 2017 gjennomføre etterkontroll, for å sikre at alle kostnader over 
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kr 30.000 og med en levetid på 3 år eller mer blir aktivert. Som nevnt i tidligere avsnitt vil vi for 
Høgskulen på Vestlandet ha en gjennomgang av rutiner når vi har fått ny organisasjon på plass. 

Håper dette er tilfredsstillende tilbakemelding på deres kommentarer. 

Med hilsen 

Karianne Brøndbo Bergheim Ellen England 

Økonomidirektør Rådgjevar 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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