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Høring - Bruk av internrevisjon i staten
Vi viser til Finansdepartementets ekspedisjon av 7. oktober 2014.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende merknader i saken:
Generelt sett mener vi at intensjonen i høringsforslaget er god. Det er hensiktsmessig å
vurdere hvordan vi kan etablere mer forutsigbare og standardiserte kontrollmekanismer
innenfor statlig forvaltning. HOD er enig i at forankringen av internrevisjon må være innenfor
regelverket for økonomistyring. Vi ser at forslagene, hvis de blir tatt til følge, vil føre til en
revidering av eksisterende regelverk.
HOD er enig i at det må stilles krav til organisatorisk plassering, slik at uavhengighet sikres.
Videre vil BØA peke på viktigheten av at en internrevisjon arbeider etter anerkjente og objektive standarder, slik at uavhengighet, transparens og tillit til intenrevisjonsfunksjonen sikres
best mulig. Vi merker oss at arbeidsgruppen anbefaler anerk.ente standarder, med et tillegg
om at valg av andre standarder enn IIA-standardene skal begrunnes særskilt. Vi er enig i valg
av modell vil måtte avhenge av virksomhetens behov. Det er innlysende at det må være virksomhetsleders vurdering som skal ligge til grunn. Vi vil imidlertid påpeke at virksomhetsleder
bør innhente internrevisjonssjefens synspunkter på valg av modell sett i lys av kravene til
kompetanse mv.
HOD er enig i arbeidsgruppens forslag om å innføre et vurderingskrav for virksomheter over
en gitt størrelse, og at denne vurderingen må tillegges avgjørende vekt for hvorvidt en internrevisjon skal etableres eller ikke. Vi mener imidlertid at terskelen som antydes, inntekter eller
utgifter over 300 mill, kroner, synes noe mekanisk. Vi vil vise til at virksomheter under
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terskelen kan utføre oppgaver forbundet med stor risiko for både virksomheten selv og overordnet departement. Vi mener derfor at vurderingskravet bør suppleres med en risikodimensjon for å fange opp denne type virksomheter. Eksempelvis vil Statens legemiddelverk være
under en slik terskelverdi, men samtidig ha aktivitet av en slik karakter at det bør kunne stilles
krav til at det vurderes å ha en internrevisjon.
HOD mener det er hensiktsmessig å ikke stille et krav om å skulle etablere en internrevisjon.
Det vil, som arbeidsgruppen peker på, frata virksomheten det selvstendige ansvaret for å velge
kontrollaktiviteter og -opplegg ut fra risiko og egenart.
HOD er enig i vurderingen om ikke å pålegge departementene å vurdere etablering av en
internrevisjon.
Med vennlig hilsen
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