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Agenda

• Organisasjonens forsvarslinjer

• Kort om etablering og gjennomføring av internkontroll

• Internrevisjonens formål og rammeverk

• Kort om etablering og gjennomføring av internrevisjon

• Bekeftelses- & rådgivningsoppdrag



Statens bevilgningsreglement er et reglement for 
Statens budsjettering gjennom Statsbudsjettet. 
Reglementet vedtas av Stortinget

https://no.wikipedia.org/wiki/Statsbudsjettet
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortinget


Organisasjonens tre forsvarslinjer



Eksempler på risikoområder for en høyskole







Kontrollmiljøer 1., 2. og 3. linje

Uavhengighet Rapportere til ledelse

Departement





Etablering og gjennomføring av 
internkontroll



Organisasjonens Hellige Gral





Reglement – “Alle virksomheter skal etablere systemer
og rutiner som har innebygd kontroll for å sikre at”:



Jf R § 14 



Bestemmelsene 2.4 Internkontroll
rammeverk COSO



COSO ERMCOSO 2013



Risikovurdering og 

scoping

Styrende

dokumenter

Nøkkelkontroller

Roller, ansvar og 

kompetanse

• Strategisk risikovurdering for å vurdere risiko for at viktige mål ikke nås

• Etablering av effektive tiltak

• Fastsettelse av overordnet prosesskart (ledelses-, kjerne- og støtteprosesser)

• Prioritering av prosessområder for internkontroll

• Besluttet av styret og ledelsen

• Dokumenterer roller og ansvar mellom viktige funksjoner

• Beskriver hovedprinsipper for viktige funksjoner / prosesser

• Retningslinjer for implementering

• Ledelseskontroller og nøkkelkontroller

• Sikre etterlevelse av styrende dokumenter

• Gir grunnlag for god kvalitet

• Grunnlag for overvåking og rapportering

• Klare, dokumenterte rolle – og ansvarsbeskrivelser

• Kompetansebehov og opplæring

• Tonen på toppen er avgjørende

• Ansvar for internkontroll integreres i virksomhetsstyringen

Oppfølging og 

rapportering

• Oppfølging og sikring av implementering og etterlevelse

• Korrigerende aktiviteter ved avvik

• Opprettholder fokus på governance

• Vedlikehold av internkontrollsystemet

Et effektivt risiko- og internkontrollsystem består av fem elementer
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Intern kontroll er en prosess, utført av en 
virksomhets styre, ledelse og øvrige ansatte, 
utformet for å gi rimelig sikkerhet for 
oppnåelse av målsettinger relatert til drift, 
rapportering og etterlevelse.



Modenhetsskala - internkontroll



Internrevisjonens formål &
rammeverk











Etikk
Måloppnåelse
Etterlevelse
Omdømme
Materielle verdier





Internrevisjonens rammeverk

• Internrevisjonens formål
• Definisjon av internrevisjon
• Kjerneprinsipper for profesjonell

utøvelse av internrevisjon
• Etiske regler
• Standarder for profesjonell utøvelse

av internrevisjon





Etablering og gjennomføring av 
internrevisjon



Etablering og gjennomføring av internrevisjon

Egenregi

Co-sourcing

Out-sourcing



Deloittes prosess - gjennomføring av internrevisjonsprosjekter
- organisasjonens internrevisjonsunivers



Kompetanse

• Sertifiseringer CIA, Diplomert IR m fl

• Juridisk

• Økonomi

• Ingeniør

• Samfunnsvitenskap

• Realkompetanse



Metode

• Dokumentanalyse

• Intervju

• Spørreundersøkelse

• Testing/ undersøkelser (aml/pentesting/ IT mm)

• Observasjon





Bekreftelses- & 
rådgivningsoppdrag







Tjenester som kan tilbys av internrevisor






