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Høringssvar til Finansdepartementet om bruk av internrevisjon i staten
Det vises til brev fra Finansdepartementet (FIN) av 26. juni i år om utredning av bruk av
internrevisjon i staten.
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har innhentet synspunkter på utredningen fra
våre underliggende virksomheter. Virksomhetenes høringssvar er vedlagt.
Departementet har følgende innspill til de anbefalinger som særlig bes vurdert:
Krav om tilrettelegging av internrevisjon etter konkrete rammer
JD slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling om at internrevisjonen i de virksomheter
som har etablert eller kommer til å etablere en internrevisjon, skal tilrettelegges etter
konkrete rammer. I likhet med arbeidsgruppen mener vi at felles, forutsigbare og
konkrete rammer vil bidra til større klarhet rundt hvordan internrevisjonen skal være
organisert og innrettet. Vi er videre av den oppfatning at avklarte rammer kan være
viktig for å sikre kompetanse, kvalitet og faglig uavhengighet. Derfor er vi også enig i at
disse omtales som «skal-krav». Særlig mener vi at krav til organisering, kompetanse og
faglige standarder er viktig.
Skal internrevisjonsfunksjonen ha legitimitet både i virksomheten og overfor
omgivelsene, må den tilfredsstille krav til uavhengighet, både faglig og organisatorisk.
Uavhengigheten kan best sikres gjennom en instruks, og vi deler derfor kravet om at
det skal utarbeides en instruks som tydelig definerer internrevisjonens mandat til å
gjennomføre uavhengige og objektive gjennomganger.
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Når det gjelder det organisatoriske, slutter vi oss til arbeidsgruppens oppfatning om at
det bør være opp til virksomhetsleder å vurdere hvilken organisasjonsmodell, eller
kombinasjon av modeller, som er den mest hensiktsmessige gitt virksomhetens behov.
Vi deler også arbeidsgruppens oppfatning om at internrevisjonen bør ha en viss kritisk
masse for å kunne ha en tilfredsstillende robusthet og faglig bredde for å oppfylle
enhetens formål og ansvar.
Kompetanse er etter vår oppfatning helt grunnleggende for at internrevisjonen skal
kunne ivareta sin rolle og sitt ansvar på en god måte. Både bredden og kompleksiteten i
arbeidet stiller store krav til kompetanse, og det å kunne oppfylle kompetansekravet
blir antakeligvis den største utiordringen i etableringen av slike enheter.
JD er enig i arbeidsgruppens anbefaling om at det ved etablering og drift av en
internrevisjonsfunksjon i staten skal stilles krav til at revisjonen baseres på anerkjente
standarder.
Vi slutter oss til anbefalingen om at valg av andre standarder enn IIA-standardene skal
begrunnes, blant annet fordi bruk av disse standardene vil legge grunnlag for bedre
koordinering og samhandling mellom Riksrevisjonen og internrevisjonsfunksjonene.
Etter vår oppfatning er dette et viktig hensyn siden det, som arbeidsgruppen påpeker,
kan føre til at Riksrevisjonens kontrollbehov og dermed kontrollomfang reduseres.
Imidlertid kan arbeidsgruppens eget funn om at internrevisjonens rapporter så langt
spiller en begrenset rolle for Riksrevisjonens arbeid, tyde på at økt
internrevisjonsaktivitet ikke nødvendigvis vil føre til mindre kontroll fra Riksrevisjonen.
Men bruk av IIA-standarder, kombinert med dialog med Riksrevisjonen om
internrevisjonsarbeidet, vil uansett bidra til at det legges til rette for at Riksrevisjonen
vil kunne tilpasse sine revisjonsaktiviteter til hvilke internrevisjoner som er gjennomført
eller planlegges gjennomført.
Virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 mill, kroner skal vurdere å
bruke internrevisjon
JD støtter opp om arbeidsgruppens anbefaling om at bruk av internrevisjon ikke gjøres

obligatorisk, men at det innføres krav om at alle virksomheter med utgifter eller
inntekter over 300 mill, kroner skal vurdere om de bør bruke internrevisjon.
Vi er enig arbeidsgruppens anbefaling om at bruk av internrevisjon ikke gjøres
obligatorisk for virksomheter av en viss størrelse, primært fordi ikke alle virksomheter
er tilstrekkelig komplekse til at cgen internrevisjon kan anses som en fornuftig
anvendelse av knappe ressurser. Vi mener imidlertid at størrelse kan være et
hensiktsmessig kriterium siden både risiko og vesentlighet vil avhenge blant annet av
størrelse.
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Som det framgår av de vedlagte høringssvarene har flere av departementets
underliggende virksomheter innvendinger til anbefalingen om krav om vurdering av
internrevisjon for virksomheter av en viss størrelse. Politidirektoratet foreslår fire
øvrige kriterier (1. Risiko- og vesentlighetsvurdering, 2. Ivaretar samfunnskritiske
oppgaver og/eller beredskapsoppgaver, 3. Dokumentert svak internkontroll, og 4.
Kompleks organisering) som hver for seg skal utløse krav om begrunnelse for ikke å
etablere en internrevisjon.
JD er i prinsippet enig med Politidirektoratet i at det cr flere forhold enn størrelsen på
virksomhetens utgifter og/eller inntekter som bør legges til grunn. Departementet
deler imidlertid arbeidsgruppens vurdering om at kriteriene bør være enkle og mest
mulig objektive. Andre aktuelle kriterier vil i større grad måtte baseres på konkrete
vurderinger og skjønn, og vil derfor være dårligere egnet som kriterier for felles krav i
staten.
Også Direktoratet for Nødkommunikasjon, Domstolsadministrasjonen, Kontoret for
voldsoffererstatning og Politihøgskolen har enkelte innvendinger til arbeidsgruppens
anbefaling, jf. vedlagte høringssvar.
Departementet slutter seg også til arbeidsgruppens anbefaling om at departementene
ikke inkluderes i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon.
Om eventuelt økt bevilgningsbehov som følge av internrevisjonsetablering
I tillegg til arbeidsgruppens anbefalinger ønsker departementet å kommentere at det i
rapporten legges til grunn at de virksomheter som velger å etablere en internrevisjon
har vurdert at nytten overstiger kostnadene, og at det derfor ikke er nødvendig med økt
bevilgningsbehov.

En internrevisjonsfunksjon skal blant annet bidra å effektivisere arbeidsprosesser, noe
som vil kunne føre til redusert ressursbruk i virksomheten. På den annen side vil en
internrevisjon bidra til mer formaliserte arbeidsprosesser og flere kontrollrutiner på
områder med høy risiko. På disse områdene vil derfor ressursbruken øke. Om
«nettoeffekten» av opprettelsen av en internrevisjon er redusert eller økt ressursbruk,
er avhengig av blant annet behovet for styrket kontroll og potensialet for effektivisering
av arbeidsprosesser i virksomheten. Etter departementets vurdering bør det derfor ikke
uten videre legges til grunn at det for virksomheter som velger å etablere en
internrevisjonsfunksjon ikke vil være nødvendig med økt bevilgningsbehov.
Om omtalen av UDIs internrevisjonsmodell i arbeidsgruppens rapport
JD vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at UDI i sitt høringssvar har bemerket at
framstillingen i arbeidsgruppens rapport av UDIs internrevisjonsmodell er noe
misvisende.
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Avsluttende kommentar
Det pekes i arbeidsgruppens utredning på flere forhold som kan tilsi at behovet for å
vurdere etablering av internrevisjon har økt de senere årene. Samtidig viser
arbeidsgruppen til synspunkter som kan tale for at det ikke bør etableres flere
kontrollordninger enn det som er hensiktsmessig. Etter departementets oppfatning er
dette begge relevante tilnærminger i en helhetlig vurdering, men vi er samtidig av den
oppfatning at bruk av internrevisjon kan tilføre merverdi og er derfor positiv til det
arbeidet som er igangsatt.

Med vennlig hilsen

Thomas Bettum
avdelingsdirektør
Klas Schløsser Møller
seniorrådgiver
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SVAR PÅ HØRING - HØRINGSRUNDE OM INTERNREVISJON I STATEN
SVARFRIST 10. SEPTEMBER 2014

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) viser til Justis- og beredskapsdepartement sitt
brev av 16. juli 2014 om høringsrunde om internrevisjon i staten. DNK har ansvar for
Nødnett som vil være ferdig utbygd i hele landet innen utgangen av 2015. DNK forvalter
og videreutvikler samfunnskritisk infrastruktur og er statens kompetansesenter for
nødkommunikasjon.
DNK stiller seg positive til utredningen om bruk av internrevisjon i staten og har enkelte
merknader til høringsrunden.
DNK støtter arbeidsgruppens forslag til at det etableres mer forutsigbare rammer for bruk
av internrevisjon i staten ved å videreutvikle økonomiregelverket og tilrettelegge faglige
standarder og annen støtte for internrevisjon. En standardisering av internrevisjonen i
staten vil kunne medføre at det bygges opp viktig kompetanse som er overførbar mellom
statlige virksomheter. Mulighetene for å utveksle erfaringer vil kunne skape bedre
ressursutnyttelse og resultater, samt gi gode fagmiljøer og derigjennom tiltrekke seg
dyktige medarbeidere.
DNK er ikke enig i arbeidsgruppen anbefaling om om at alle virksomheter med utgifter
eller inntekter over 300 mill. kroner, skal vurdere om de bør bruke internrevisjon.
Virksomheter bør i stedet kunne pålegges av overordnet departement/styre om de skal
etablere en internrevisjon i egen virksomhet i styringsdialogen og/eller på bakgrunn av
merknader som fremkommer i revisjonsrapportene fra Riksrevisjonen.

Kontoradresse:
Nydalen allé 37a
Oslo

Postadresse:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
Postboks 7 Nydalen PIB
23 00 57 00
22 23 29 41
0410 Oslo
Organisasjonsnummer: 990 382 840 MVA

Saksbehandler:
Mariann Viksaas Hval

DNK stiller seg kritisk til vurderingen arbeidsgruppen har gjort om at etablering ikke fører
til økte bevilgningsbehov, men kan gjøres ved å omprioritere ressursbruken. Innføring av
internrevisjon vil medføre en endring i organisasjonen, og DNK erfarer at en endring i
organsisasjonen vil kreve økt ressursbruk i en overgangsperiode. Avhengig av
virksomhetens størrelse og kompleksitet anslår DNK at innføring av internrevisjon i en
virksomhet vil medføre et økt ressursbehov i 2-5 år.
DNK takker for muligheten til å gi innspill til forslaget.

Med vennlig hilsen

Ann Kristin H Hide
avdelingsdirektør
Mariann Viksaas Hval
seksjonsleder regnskap
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten signatur.
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Fra: Lie-Nordsjø, Marit [mailto:marit.lie-nordsjo@domstol.no]
Sendt: 2. oktober 2014 09:33
Til: Sverre Tvinnereim
Emne: Høringsrunde om internrevisjon i staten

Det vises til e-post av 7.7.2014 med vedlagt "Utredning om internrevisjon i staten".
Domstoladministrasjonen har ikke innsigelser til forslaget om at det bør etableres felles rammer for
hvordan internrevisjon i staten skal innrettes og drives, men vil understreke at en dialog mellom en
eventuell internrevisjon i domstolene og departement (pkt 5.7) må være i samsvar med de generelle
retningslinjer for Domstoladministrasjonens virksomhet, jf Prop 1 S. En eventuell internrevisjon i
domstolene vil rapportere til styret.
Domstoladministrasjonen slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling om krav til å vurdere bruk av
internrevisjon i virksomheter med utgifter eller inntekter av et visst omfang.
Domstoladministrasjonen mener likevel at det er tilstrekkelig at vurderingen gjøres ved vesentlige
endringer i risikobildet for virksomheten, uten noe minimumskrav om allmenn vurdering etter 4 år.

Mvh Domstoladministrasjonen
___________________________________

Marit Lie-Nordsjø
seniorrådgiver
enhet for økonomi og eiendom
Domstoladministrasjonen, Pb 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
telefon +47 73 56 71 20 mobil 906 93 196
e-post: marit.lie-nordsjo@domstol.no
___________________________________
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BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN
Høringsuttalelse.
Kontoret for voldsoffererstatning vil kunne falle inn under en slik ordning, gitt at utbetaling
av voldsoffererstatning holder seg høy. Dersom det tas hensyn til både driftsbudsjett
erstatningsutbetalinger til søkere samlet skal overstige 300 millioner vil KFv kunne være en
virksomhet som kommer inn under en slik internrevisjon.
Vårt driftsbudsjett er relativt beskjedent, 46 millioner i 2014 og reduseres til 21 millioner
2016. Det er dermed utbetalinger etter lov om voldsoffererstatning som gjør at vi kommer
over 300 mill.
Kontoret for voldsoffererstatning anser ikke at det er noe behov for egen internrevisjon hos
oss. Våre vedtak kan påklages til en Nemnd. Ca 20 prosent av våre vedtak påklages. Dette gir
en tilfeldig kontroll for 20 % av våre vedtak. Disse vedtakene blir gjenstand for ny behandling
og vurdering opp mot gjeldene regelverk og praksis. Justis- og beredskapsdepartementet har
også gjennomført kvalitetskontroll, sist gang i 2013.
Utover dette har ikke Kontoret for voldsoffererstatning noen merknader til forslaget.
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Høring - bruk av internrevisjon i staten
Det vises til brev fra Finansdepartementet av 26.06.14 vedlagt rapport fra arbeidsgruppe om
bruk av internrevisjon i staten.
Arbeidsgruppens anbefalinger er vurdert og kommentert nedenunder.

Anbefaling 1
Internrevisjoni de virksomhetenesom har etablertellerkommertil å etablereinternrevisjon,
skal
tilrettelegges
etterkonkrete 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.
Kommentar:
Organisering
Det ligger i defmisjonen av internrevisjon at den er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og
rådgivingsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.
Dette må være styrende for hvor internrevisjonsfunksjonen plasseres i organisasjonen.
Internrevisjonen bør følgelig plasseres utenom linjen i organisasjonen og direkte under
ledelsen.
Internrevisjonen skal være styrets eller virksomhetsleders redskap for bl.a. å forbedre
prosessene risikostyring og virksomhetsstyring. Internrevisjonen skal ikke ha ansvar for
implementering av tiltak. Dette ansvaret ligger i linjen.

Konklusjon:
Vi har ingen merknader til arbeidsgruppens anbefaling i rapporten side 52.
Kompetanse
Internrevisjonen skal, ihht. definisjonen, tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.
Det forutsetter at leder og øvrige ansatte i internrevisjonen har tilstrekkelig kompetanse,

Politidirektoratet
Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo
Besok: Hammersborggata 12
Tlf: 23 36 41 00 Faks: 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Org. nr.: 982 531 950 mva
Bankgiro: 7694.05.02388
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både revisjonsfaglig og virksomhetsspesifikk kompetanse innen kjerneområdene.
Med
tilstrekkelig menes her også kapasitetsmessig og faglig bredde.
For å oppnå anerkjennelse og tillit blant de reviderte enheter kreves personlige
egenskaper/evner. Med personlige egenskaper menes evne til helhetstenking, ydmykhet,
grundighet, evne til å lytte, være objektiv samt gode samarbeids- kommunikasjonsevner.
Statlige virksomheter har svært ulike kjerneoppgaver. Kunnskap om og innsikt i disse er et
absolutt krav til internrevisjonen. Kjøp av tjenester fra andre bør begrense seg til selve
metodikken (strukturert metodikk) og til vurdering av kvaliteten på støttefunksjonene. In
risiko ved innkjøp av tjenester vil kunne være at leverandøren har en lojalitet til
oppdragsgiver som kan være utfordrende i forhold til objektivitet.. Innlån av tjenester fra
egen eller samarbeidende etater kan være et bedre alternativ.

Konklusjon:
Vi er enig i arbeidsgruppens anbefaling i rapporten side 55. Det er også viktig at
internrevisjonen har tilstrekkelig kompetanse innenfor virksomhetens kjerneoppgave. Kjøp
av tjenester bør begrense seg til metodikkonseptet.

Faglige standarder:
De faglige standardene IIA, jf. Utredningen kap.3, legges i dag til grunn både hos
internasjonale internrevisjoner og internrevisjoner i Norge, både i privat og offentlig sektor.
IIA-standardene legges til grunn i de fleste internrevisjoner i staten.
De fleste offentlige internrevisjoner i Norge medlemmer i NIRF (Norges internrevisorers
forening). Her møtes internrevisorene både til nettverksmøter, konferanser og kurs.
Internrevisorer fra andre land deltar ved flere anledninger, bl.a som foredragsholdere og
innledere. Riksrevisjonen er medlem.
IIA-standardene bør legges til grunn ved etablering av internrevisjon. Dette vil effektivisere
det samlede revisjonsarbeidet idet Riksrevisjonen da vil kunne legge internrevisjonens
arbeide til grunn for sin egen revisjon.
Etablering av internrevisjon kan være spesielt nyttig der det skjer store omstillingsprosjekter,
investeringsprosjekter og reformer som går over flere år.

Konklusjon:
Vi er enig i arbeidsgruppens anbefaling i rapporten side 56 om faglige standarder.

Dialog med overordnet departementet og Riksrevisjonen.
Ved etablering av internrevisjoner bør ett av kravene være at det utarbeides en instruksfor
enheten som bLa. beskriver:
Formål og organisering, grunnlag (herunder standarder), innsynsrett og taushetsplikt,
arbeidsoppgaver, planlegging, kvalitet/ kommunikasjon og samhandling, forholdet til
Riksrevisjonen og overordnet departement og rapportering (hvem skal få rapportene).

Konklusjon:
Vi har ingen merknader til arbeidsgruppens anbefaling i rapporten side 58 om dialog
mellom internrevisjon og departement og konklusjon vedrørende dialog mellom
internrevisjon og Riksrevisjonen side 59. Dette bør fremgå av instruksen.
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Anbefaling2

Alle virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 mill. kroner skal vurdere om de
bor bruke internrevisjon. Vurderingen skal glores etter fastsatte kriteier, dokumenteres
og sendes overordnet departement med kopi til Riksrevisjonen og Direktoratet for
okonomistyring, jfpkt.6.2.2.
Omfanget av en statlig virksomhet målt i utgifter og/eller inntekter viser noe om
kompleksiteten i virksomheten. Dette vurderes som ett kriterium.
Økonomireglementet § 4/Bestemmelsene 2.2 stiller krav om at systemer og rutiner skal
tilpasses risiko og vesentlighet (nytt kriterium). Dette kriteriet vurderes som et mer
relevant enn budsjettets størrelse. Hvis en virksomhet ivaretar samfunnskritiske
oppgaver og eller beredskapsoppgaver bør dette være et selvstendig kriterium forhold til
om de skal etablere internrevisjon.
Et fjerde kriterium bør være Svak internkontroll. Flere tilfeller av omtale i
Riksrevisjonens Dok. Nr]. til Stortinget er dokumentasjon på svak internkontroll.
Et femte kriterium er selve organiseringen i virksomheten. En virksomhet med flere
underliggende enheter, flere styringsnivå, geograflsk spredning og/eller spredning av
fullmakter vil ha behov for og stor nytte av å etablere internrevisjon.
Dersom en et eller flere av disse fem kriteriene identifiseres i en virksomhet bor det
settes krav til begrunnelse dersom virksomheten velger ikke å etablere internrevisjon.

Konklusjon:
Vi er enig i arbeidsgruppens anbefaling i rapporten side 65 når det gjelder krav om å
vurdere bruk av internrevisjon, men med 4 tilleggskriterier.
-risiko-og vesentlighetsvurdering
- ivaretar samfunnskrifiske oppgaver og eller beredskapsoppgaver
-dokumentert svak internkontroll
- flere styringsnivå, spredning av fullmakter og mange underliggende enheter med geografisk
spredning.

Anbefaling 3

Det innfores ikke et krav om at statlige virksomheter over en viss storrelse skal bruke
internrevisjon, jf pkt. 6.2.3.

Konklusjon:
Vi har ingen merknader til arbeidsgruppens anbefaling i rapporten side 66.

Anbefaling4
Departementene
inkluderesikke i kravet om å vurderebruk av internrevi.jon,jf.Pkt. 6.3
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Konklusjon:

Vi har ingen merknader til arbeidsgruppens anbefaling i rapporten side 70.
Pkt. 7 Forslag til videreutvikling

av økonomiregelverket

og tilhørende forvaltning.

Konklusjon:

Vi har ingen merknader til arbeidsgruppens anbefaling i rapporten side 72.
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HØRING - BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN
Det vises til brev av 31.07.2014 om høring vedrørende bruk av internrevisjon i staten,
der Politihøgskolen er oppført som høringsinstans.
Etter vår oppfatning er det vesentlig for en internrevisjon å være uavhengig av
virksomhetens ledelse, og en internrevisjon bør derfor knyttes til et styre, der det er
relevant, eller til et styrende organ, slikt som et direktorat, og rapportere til dette nivået.
Internrevisor/internrevisjonssjef bør være faglig uavhengig av virksomhetens ledelse, og
den årlige revisjonsplanen bør fastsettes av den/det nivå internrevisjonen rapporterer til.
Det synes vesentlig at internrevisor bør være kvalifisert eller sertifisert etter standard til
NIRF, for å sikre lik kompetanse på tvers av virksomheter. Videre synes det naturlig at
internrevisjon baseres på kjente standarder som IIA standardene, slik at kompetanse og
metodikk blir mest mulig standardisert innenfor sektoren. Det er naturlig at
internrevisjon har dialog med Riksrevisjonen, slik at de to instansene blir koordinert i og
med at de tjener samme formål med å sikre etterlevelse av lov og regelverk.
For å vurdere om en virksomhet skal innføre internrevisjon, er ikke budsjettstørrelsen i
seg selv et vesentlig kriterium. Som høringen anbefaler, bør faktorer som kompleksitet,
risikovurderinger og antall transaksjoner legges til grunn. Det bør ikke innføres krav om
at virksomheter av en viss størrelse skal innføre internrevisjon, men det bør i så fall
settes som krav at virksomheter av en viss størrelse og i henhold til visse kriterier, skal
gjøres til gjenstand for vurdering om internrevisjon skal etableres.
Politihøgskolen er av den oppfatning at det ikke er behov for å opprette en
internrevisor/revisjonssjef på vårt nivå, men at denne i så fall må legges på et
overordnet nivå – i tilknytning til Høgskolestyret eller Politidirektoratet som er våre
styrende organer. Således vil den faglige uavhengigheten være sikret.
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Høring - Bruk av internrevisjon i staten - Rapport
fra en arbeidsgruppe
UDIs erfaringer med internrevisjon tilsier at det i tråd med arbeidsgruppens
anbefaling er hensiktsmessig å innføre krav om at virksomheter av en viss
størrelse og med et visst risikobilde regelmessig skal vurdere behovet for
å etablere en permanent internrevisjonsfunksjon i henhold til anerkjente
standarder.
Utlendingsdirektoratet har brede grensesnitt mot de øvrige etatene i
utlendingsforvaltningen, som for sin del har valgt å ikke har etablere
internrevisjon. Dette begrenser mulighetene for å bruke internrevisjon som
et middel til å styrke styring og kontroll med gjennomgående prosesser på
tvers av etatene.
Det virker hensiktsmessig å fastsette at IIA-standardene som hovedregel
skal legges til grunn. Videre anser vi det som hensiktsmessig å inkludere
krav om å vurdere bruk av internrevisjon, og krav om innretting av
internrevisjonen der det er etablert, i økonomiregelverket. Vi er også
positive til at ansvaret for å forvalte disse kravene legges til DFØ.
Angående dialogen med overordnet departement stiller vi oss bak
arbeidsgruppens vurderinger, som sammenfattet i rapportens
sammendrag side 6 siste avsnitt. Likeledes støtter vi arbeidsgruppens
vurderinger hva gjelder dialogen med riksrevisjonen som beskrevet i
avsnittet etter.
Så langt vi kan se, ville ikke arbeidsgruppens anbefalinger innebære noen
endringer for direktoratets bruk av internrevisjon, bortsett fra en mindre
justering i internrevisjonens instruks hva gjelder fremgangsmåte ved
eventuell uløselig uenighet mellom direktøren og internrevisjonslederen.
Denne justeringen virker for øvrig hensiktsmessig.
Vi vil for øvrig bemerke at arbeidsgruppen i sin rapport legger til grunn en
noe misvisende forståelse av hvilken modell Utlendingsdirektoratet har
valgt for organiseringen av sin internrevisjon. I rapportens punkt 4.1.4
sjette avsnitt står det at internrevisjonen i UDI har «en hospitantordning
som innebærer at medarbeidere i linjen jobber for internrevisjonen noen
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måneder». Dette er ikke helt presist; hospitantordningen er begrenset til
en enkelt hospitering per år, av seks måneders varighet.
Dermed blir behandlingen i rapportens punkt 5.4.3 misvisende, hvor det
hevdes at UDI har en modell som ligner på Modell 4 – Ansatt revisjonssjef
med team fra egen virksomhet. UDI benytter Modell 1 med tre fast ansatte
revisorer. Hospitantordningen er kun et supplement. Formålet med
ordningen er at hospitanten skal bidra til teamet med oppdatert
virksomhetsforståelse og friske perspektiver, og skal ta med seg
kompetanse på risikostyring og internkontroll tilbake når hospitantperioden
løper ut.
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