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Bruk av internrevisjon i staten - høringssvar fra Nærings- og fiskeridepartementet 

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 26.06.2014 med anmodning om eventuelle 

merknader til arbeidsgruppens rapport om bruk av internrevisjon i staten. 

 

Arbeidsgruppens forslag har vært forelagt NFDs etater som har utgifter eller inntekter over 

300 mill. kroner. NFD støtter arbeidsgruppens forslag, men har likevel noen få merknader:   

 

1. Internrevisjon i de virksomhetene som har etablert eller kommer til å etablere 

internrevisjon, skal tilrettelegge funksjonen etter konkrete rammer, jf. kap. 5 i 

rapporten. Dette omfatter krav knyttet til organisering, kompetanse og rekruttering, 

faglige standarder, og dialog med overordnet departement og med Riksrevisjonen.  

o NFD mener at det bør tydeliggjøres at internrevisjonfunksjonen også er viktig 

for å dekke ev. styrers behov. Objektive og relevante bekreftelser er etterspurt 

av styrer og overordnede myndigheter, og det bør innarbeides i regelverket at 

dette også er en viktig oppgave for funksjonen. 

o I hht statens økonomiregelverk skal overordnet departement påse at 

underliggende virksomheter har tilfredsstillende internkontroll. For statlige 

virksomheter med internrevisjon vil det være naturlig at 

internrevisjonfunksjonen gjør en uavhengig vurdering av om virksomhetens 

internkontroll er tilfredsstillende. 

2. 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.  

o NFD mener at det bør oppfordres til å gjøre en aktiv vurdering av risiko og 

vesentlighet når det gjelder hvilke virksomheter som skal ha en 

internrevisjonsfunksjon, selv om virksomheten har en omsetning på mindre 



Side 2 

 

enn 300 mill. kroner. Virksomhetens kompleksitet og behov for systemer som 

ivaretar kontroll og rapportering vil variere uavhengig av størrelse. Vi støtter for 

øvrig arbeidsgruppas anbefaling om at det ikke bør være et krav om 

dokumentasjon på denne vurderingen. 

3. Det innføres ikke et krav om at statlige virksomheter over en viss størrelse skal bruke 

internrevisjon, jf. pkt. 6.2.3.  

o Ingen merknader 

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 

6.3.  

o Ingen merknader 

 

 
Havforskningsinstituttet vil bemerke en unøyaktighet i høringsbrevet side 49. Der opplyses det at 

Havforskningsinstituttet har ansatt revisjonssjef som kjøper eksterne tjenester. Det er ikke helt 

korrekt. HI har ansatt internrevisor, som over tid skal utvikle denne funksjonen, men kanskje ikke 

rendyrke den. HI kjøper ekstern revisjonstjeneste til revisjon av EU-prosjekter, og har ingen 

strategi på øvrig kjøp av eksterne revisjonstjenester. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Borghild Fløtre (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Marthe Cecilie Bjørnen  

 førstekonsulent 
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