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Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe 

 

Kulturdepartementet (KUD) viser til brev av 26. juni fra Finansdepartementet vedrørende 

ovennevnte, vedlagt rapport fra en arbeidsgruppe.  

 

KUD støtter i hovedsak rapportens konklusjoner og anbefalinger.  

 

KUD konstaterer at det er en svakhet at internrevisjon ikke er omtalt i økonomiregelverket og 

at det mangler kriterier for hvilke virksomheter som bør etablere internrevisjon. KUD er 

derfor enig i at virksomheter som  har etablert internrevisjon skal tilrettelegges etter konkrete 

rammer og være knyttet til krav om organisering, kompetanse og rekruttering, faglige 

standarder, dialog med overordnet departementet og med Riksrevisjonen. 

 

KUD mener videre det er viktig og riktig at det ikke innføres et krav om etablering av 

internrevisjon, men at vurderingen av dette følger av virksomhetens eget ansvar for intern 

styring, og at dette vurderes i lys av virksomhetens risiko og vesentlighet. Det er også 

fornuftig at departementene ikke inkluderes i kravet om bruk av internrevisjon. 

 

KUD kan imidlertid ikke støtte forslaget i rapporten om  obligatorisk vurdering av 

internrevisjon for etater med 300 mill. kroner i utgifter eller inntekter. Etter vårt syn må 

risikovurderingen og kompleksiteten i tjenesteproduksjonen være langt viktigere enn nivået 

på den årlige bevilgningen for å vurdere internrevisjon. KUD vil i stedet anbefale videreføring 

av ordningen med at departementet kan ta initiativ overfor virksomhetene til å vurdere bruk 

av  internrevisjon, og eventuelt pålegge bruk av internrevisjon. Virksomheter med mindre 

utgifts- og/eller inntektsrammer enn grensen som  er foreslått i rapporten kan også være 

komplekse, ha stor risiko eller på annen måte ha særlig behov for internrevisjon. Det er også e 



Side 2 

 

en viss fare for at obligastoriske retningslinjer for internrevisjon kan føre til økt ressursbruk  

på  internadmistrasjon, redusert tjenesteproduksjon og dermed gi grobunn for at det oppstår en 

ny  ”tidstyv” i virksomhetene. KUD mener derfor at økonomiregleverket ikke bør endres på 

dette punktet. Dersom økonomiregelverket likevel endres slik at det blir obligatorisk med 

vurdering av intern revisjon for etater over et gitt bevilgningsnivå, bør dette nivået være langt 

høyere enn 300 mill. kroner. 

 

Med hilsen  

 

 

Henning Henriksen (e.f.)  

assissterende departementsråd 

  

                                                                                          Arnt H. Hermansen 

 avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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