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Riksrevisjonen er Stortingets 
kontrollorgan… 

Svakheter i 

intern-

kontrollen 

Mangelfull 

informasjonsflyt 

og samhandling 

Enda flere 

brudd på 

anskaffelses-

regelverket? 
Manglende 

informasjons-

sikkerhet ?  

Feilfakturering? 
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Riksrevisjonens plassering og rolle 

Dept 

Riksrevisjonen 

Dept Dept Dept Dept 

Stortinget 

Regjeringen 
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Vår visjon 

 

”Riksrevisjonen bidrar effektivt  

til Stortingets kontroll  

og fremmer god forvaltning” 



Revisjons- og 

kontrollomfang 

Forvaltningsrevisjon 

Selskapskontroll 

Regnskapsrevisjon 

 

 

 

 

 

 

Stats-

regnskapet 



Internasjonale standarder for riksrevisjoner 

8 

• Grunnleggende prinsipper (ISSAI 1-9) 

Nivå 1 

• Krav til kvalitet i en riksrevisjon (ISSAI 10-99) 

Nivå 2 

• Fundamentale prinsipper for revisjon (ISSAI 100-999) 

Nivå 3 

• Retningslinjer for revisjon (ISSAI 1000-4999) 

Nivå 4 
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• 

 

 
 

 

• 

 
Goood gover 

 

Mandatet (loven og instruksen)

Strategisk og årlig plan

Regnskap-

srevisjon 
Forvaltnings-

revisjon
Etterlevel-

sesrevisjon

Ansvarlighet 

Bedre offentlig forvaltning

Styring

Offentlig revisjon

Selskaps-

kontroll

Annet arb.

Bedre økonomistyring, 

produktivitet og 

effektivitet 

Riktige og balanserte

konklusjoner om

regnskapet og andre

forhold

Etterlevelse 

og legalitet

Resultater   Transparens

Riksrevisjonens bidrag til bedre offentlig forvaltning
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Riksrevisjonens uavhengighet 

• Riksrevisjonen bestemmer selv hvordan 
arbeidet skal innrettes og organiseres 

 

• Stortinget i plenum kan pålegge Riksrevisjonen 
å sette i gang undersøkelser 

 

• Riksrevisjonens budsjettforslag fremmes av 
kollegiet direkte overfor Stortinget 



Hvordan prioriterer vi våre oppgaver?  

Vesentlighet og risiko er utgangspunktet for 

prioritering av revisjonsoppgaver som deles 

inn i 

•Tverrsektoriell risiko og 

•Departementsvis risiko  

 

Risikobeskrivelsen er felles for alle 

revisjonstypene og utgjør en vesentlig del av 

Riksrevisjonens virksomhetsplan. 
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• Årlige møter 

• Kommunikasjonsplan for forvaltningsrevisjon 

• Løpende muntlig kommunikasjon med 

departementene 

• Løpende skriftlig kommunikasjon 

• Brukerevalueringer 

 

Kommunikasjon med forvaltningen 



14 

Rapportering til Stortinget 

Dokument 1 
• Regnskapsrevisjon 

• Etterlevelsesrevisjon 

Dokument 3-serien 
• Forvaltningsrevisjoner 

• Selskapskontroll 

Dokument 2 
• Riksrevisjonens 

årsrapport 
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Offentlighet i Riksrevisjonen 

• Riksrevisjonen følger offentlighetsloven 

 

• Korrespondanse med revidert virksomhet blir 

offentlig først når saken er overlevert til 

Stortinget: Utsatt offentlighet 



Konklusjoner fra en internasjonal 
fagfellevurdering av Riksrevisjonen - 2011 
• Riksrevisjonens revisjonspraksis er hensiktsmessig utformet og 

utføres i tråd med gjeldende internasjonale og nasjonale 

standarder.  

• Administrasjons- og ledelsesfunksjoner støtter de viktigste 

revisjonsfunksjonene på en effektiv og formålstjenlig måte. 

• Systemet for brukertilbakemeldinger er omfattende og har 

betydning for hvordan revisjonen utføres. 

• Fagfellegruppen foreslo ca 20 områder hvor 

forbedringsmuligheter burde vurderes. 
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www.riksrevisjonen.no  


