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Bruk av internrevisjon i staten —Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå
Vi viser til brev fra Finansdepartementet (FIN) av 4. juli 2014, der Statistisk sentralbyrå (SSB) bes om å
komme med synspunkter på rapporten «Bruk av internrevisjon i staten», utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt
av FIN høsten 2013. Arbeidsgruppen har vurdert bruken av internrevisjonstjenester i statsforvaltningen i
rapport avgitt til FIN 6. juni 2014. F1N ber i høringsbrevet om SSBs synspunkter på arbeidsgruppens
forslag, med særlig vurdering av følgende:
•

•

•
•

Internrevisjon i de virksomhetene som har etablert eller kommer til å etablere intemrevisjon, skal
tilrettelegges etter konkrete rammer, jf. kap. 5 i rapporten. Dette omfatter forslag til krav knyttet til
organisering, kompetanse og rekruttering, faglige standarder, og dialog med overordnet departement
og med Riksrevisjonen.
Alle virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 mill, kroner skal vurdere om de bør bruke
internrevisjon. Vurderingen skal gjøres etter fastsatte kriterier, dokumenteres og sendes overordnet
departement med kopi til Riksrevisjonen og Direktoratet for økonomistyring, jf. pkt. 6.2.2.
Det innføres ikke et krav om at statlige virksomheter over en viss størrelse skal bruke internrevisjon,
jf. pkt. 6.2.3.
Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

SSBs vurdering av arbeidsgruppens anbefalinger
SSB støtter i all hovedsak arbeidsgruppens konklusjoner og vil under gi en særskilt tilbakemelding på
kulepunktene markert over.
Det virker formålstjenlig å sette konkrete rammer for hvordan en eventuell internrevisjonstjeneste skal
tilrettelegges. SSB støtter høringsgruppens anbefalinger på dette punktet.
SSB støtter også forslaget om at alle virksomheter over en gitt størrelse skal vurdere om de bør bruke
internrevisjon, og at en slik vurdering skal gjennomføres etter fastsatte kriterier. Vurderingen skal
dokumenteres og oversendes overordnet departement, med kopi til Riksrevisjonen. SSB ser ikke automatisk
hvorfor Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal ha en kopi av denne vurderingen. Dersom dette blir et
krav, bør formålet med en slik oversendelse og DFøs rolle tydeliggjøres.
SSB støtter også anbefalingen om at en ny vurdering skal gjøres ved vesentlige endringer i risikobildet eller
minimum hvert fjerde år. Slik opplegget for behovsvurderingen er beskrevet, fremstår ikke en oppdatering
som særlig arbeidskrevende. SSB mener derimot at alle virksomheter, også de som har etablert en
internrevisjon, bør vurdere behovet hvert fjerde år eller ved endringer i risikobildet. Nytten av etablert
internrevisjon kan variere over tid. Ettersom internrevisjon er ressurskrevende, bør virksomheter som har
etablert internrevisjon, også vurdere muligheten for å nedskalere tjenesten over tid.
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SSB støtter arbeidsgruppens konklusjoner om ikke å innføre et krav om etablering av internrevisjon i
statlige virksomheter, men heller vurdere dette på grunnlag av egenevalueringen. For en del virksomheter vil
det å etablere en internrevisjon innenfor eksisterende budsjett oppfattes omfattende, særlig for de
virksomhetene som grenser inn mot terskelverdien (utgifter eller inntekter over 300 mill. kroner), der
skissert opplegg fort kan beløpe seg til 1 % av budsjettet.
Arbeidsgruppens begrunnelse for ikke å inkludere departementene er blant annet at oppgavene som
sekretariat for politisk ledelse faller utenfor internrevisjonens område. SSB savner en tydeligere begrunnelse
for denne konklusjonen. For øvrig har SSB ingen spesielle synspunkter på hvorvidt departementene bør
være unntatt kravet om å vurdere bruk av internrevisjon.

Andre merknader
På side 61. i høringen står det: «Dersomvirksomheteneselv i større grad gjennomførergod styring og
kontroll, og raskereoppdagerog utbedrer eventuelleavvik og uheldigehendelser,kan Riksrevisjonens
kontroll i større grad vurdereom systemerog prosesserfor styring og kontroll er tilfredsstillende.
Ressursbrukenkan i såfall etter hvertjusteres mellom internrevisjon i forvaltningen og Riksrevisjonens
eksternerevisjon.»SSB tolker dette utsagnet som at Riksrevisjonen kan redusere sin samlede ressursbruk
dersom virksomhetene de skal revidere i større grad benytter internrevisjon. SSB stiller spørsmål ved om
dette er en realistisk forventning. Vi etterlyser i denne sammenheng uttalelser eller tallgrunnlag fra de
virksomhetene som alt har innført internrevisjon, som viser at Riksrevisjonen har redusert sin ressursinnsats
på deres områder.
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