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Internrevisjon i statlige virksomheter
Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for
økonomistyring i staten § 3.
1. Innledning
Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har
til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Statlige virksomheter
kan bruke internrevisjon som en del av virksomhetens system for styring og kontroll, jf.
krav til virksomhetenes interne styring i bestemmelser om økonomistyring i staten
(«bestemmelsene») punkt 2.2.
Finansdepartementet fastsetter i det foreliggende rundskrivet nærmere retningslinjer
for internrevisjon i statlige virksomheter. Formålet med kravene er å etablere mer
forutsigbare rammer for internrevisjon i staten og tilrettelegge for økt bruk av
internrevisjon, i hovedsak basert på den enkelte virksomhets vurdering av eget behov.
Rundskrivet erstatter rundskriv R-117 av 20. mai 2015. I den nye utgaven er det i punkt
4 tatt inn omtale av internrevisjon fra bestemmelsene punkt 2.2. Videre er det gjort
endringer ved at fristen for første vurdering av bruk av internrevisjon (1. mai 2016) er
tatt ut.
2. Rundskrivets innhold
Rundskrivet inneholder nærmere retningslinjer for internrevisjon i statlige
virksomheter. Det stilles krav om at alle virksomheter med samlede utgifter eller
samlede inntekter over 300 mill. kroner, skal vurdere om de bør bruke internrevisjon
(jf. punkt 4). Dette gjelder for virksomheter som ikke allerede har etablert, eller
besluttet å etablere, en internrevisjon. Det stilles i tillegg krav til innrettingen av
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internrevisjon i statlige virksomheter (jf. punkt 5). Disse kravene skal ivaretas av alle
virksomheter som har etablert eller velger å etablere internrevisjon.
3. Virkeområde
Rundskrivet gjelder for alle statlige forvaltningsorganer, jf. reglement for
økonomistyring i staten § 2. Kravene i punkt 4 i rundskrivet gjelder ikke for
departementene.
Forvaltningsorganer omfatter ordinære statlige forvaltningsorganer
(“bruttobudsjetterte virksomheter”), forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til
bruttoføring utenfor statsbudsjettet (“nettobudsjetterte virksomheter”) og statens
forvaltningsbedrifter. Disse er i rundskrivet kalt virksomheter.
4. Krav om å vurdere bruk av internrevisjon
Virksomhetens ledelse har ansvaret for at systemer og rutiner i virksomheten er
tilpasset risiko og vesentlighet, jf. bestemmelsene pkt. 2.2. Bruk av internrevisjon er ett
mulig tiltak i en slik tilpasning. Det fremgår av bestemmelsene at:
Virksomheten kan bruke internrevisjon som en del av virksomhetens system for
styring og kontroll. Virksomheter som har samlede utgifter eller samlede inntekter
over 300 mill. kroner, skal vurdere om de bør bruke internrevisjon. Kravet om slik
vurdering gjelder ikke for departementene.
Kravet om å vurdere bruk av internrevisjon gjelder for alle virksomheter som har
samlede utgifter eller samlede inntekter over 300 mill. kroner i henhold til siste
publiserte årsrapport1. Vurderingen skal gjennomføres innen utgangen av året etter
vedkommende regnskapsår. Kravet gjelder for virksomheter som ikke allerede har
etablert, eller besluttet å etablere, en internrevisjon.
Vurderingen av om virksomheten bør bruke internrevisjon, skal gjøres regelmessig og
minst hvert fjerde år. Ved vesentlige endringer i risikobildet eller i virksomheten for
øvrig, skal en ny vurdering gjøres. Vurderingen skal dokumenteres.
I vurderingen av behovet for internrevisjon skal følgende vurderingskriterier inngå:
1. Virksomhetens kompleksitet og størrelse (inklusiv samlede utgifter og
inntekter)
2. Virksomhetens risiko og vesentlighet
3. Kvaliteten og modenheten på virksomhetens styring og kontroll
Virksomheten skal vurdere nytten og fordelene som etablering av en internrevisjon gir,
opp mot kostnadene ved tiltaket.

Bruttobudsjetterte virksomheter og statens forvaltningsbedrifter skal ta utgangspunkt i årsregnskapets
oppstilling av bevilgningsrapporteringen. Nettobudsjetterte virksomheter skal ta utgangspunkt i
årsregnskapets oppstilling av virksomhetsregnskapet.
1

Side 2

Virksomhetslederen har myndighet til å bestemme om virksomheten skal bruke
internrevisjon, med mindre overordnet departement har gitt andre instrukser.
Virksomhetens vurdering av bruk av internrevisjon skal sendes overordnet
departement til orientering, med kopi til Riksrevisjonen og til Direktoratet for
økonomistyring som forvalter av kravene i rundskrivet, jf. punkt 6.
5.

Krav til innretting av internrevisjoner i statlige virksomheter

5.1 Organisering
Internrevisjonen skal organisatorisk være knyttet til og rapportere til
virksomhetslederen, eller eventuelt til styret i virksomheter med dette. Plasseringen
skal sikre internrevisjonens uavhengighet fra nivåene under virksomhetslederen og fra
de områdene og prosessene som skal revideres.
I virksomheter med et styre, skal overordnet departement klargjøre de innbyrdes
forholdene mellom departementet, styret og virksomhetslederen, jf. bestemmelsene
pkt. 1.2. I departementets instruks til virksomheten skal fordeling av myndighet og
ansvar beskrives. Der det i rundskrivet er brukt “virksomhetslederen”, vil det kunne
gjelde både virksomhetslederen og et eventuelt styre, avhengig av departementets
instruks til virksomheten.
Internrevisjonens mandat skal være fastsatt i instruks fra virksomhetslederen, med
mindre overordnet departement fastsetter internrevisjonsinstruksen.
Internrevisjonsinstruksen skal legge til rette for funksjonens uavhengighet og avklare
ansvar og myndighet.
Internrevisjonen skal ledes av en internrevisjonssjef.
Virksomhetslederen har innenfor rammene i dette rundskrivet og eventuelle instrukser
fra overordnet departement, myndighet til å bestemme hvordan internrevisjonen skal
organiseres.
5.2 Kompetanse og revisjonsplaner
Den samlede internrevisjonsfunksjonen må inneha nødvendig kompetanse og ressurser
for å kunne oppfylle sitt formål og ivareta sin rolle. Virksomheten skal sørge for at
funksjonen og dens tjenester periodisk blir evaluert.
Virksomhetslederen skal gi internrevisjonssjefen faglig frihet, som understøtter den
faglige uavhengigheten.
Internrevisjonen skal ha hele virksomheten som sitt virkeområde. Internrevisjonssjefen
har ansvaret for å utarbeide en årlig risikobasert revisjonsplan med prioriteringene til
internrevisjonens arbeid i samsvar med virksomhetens mål. Revisjonsplanen skal
godkjennes av virksomhetslederen. Internrevisjonssjefen har også ansvaret for å
utarbeide en årlig rapport om internrevisjonens virksomhet.
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5.3 Bruk av anerkjente standarder
Internrevisjon i statlige virksomheter skal basere seg på anerkjente standarder. Hvilke
standarder som virksomheten velger å følge, skal omtales i internrevisjonsinstruksen.
IIA-standardene (fastsatt av The Institute of Internal Auditors) regnes i denne
sammenheng som anerkjente standarder. Også andre anerkjente standarder kan
brukes dersom de vurderes som mer hensiktsmessige. Begrunnelse for eventuelt valg
av andre standarder skal fremgå av internrevisjonsinstruksen.
Praksis for internrevisjonen skal, uavhengig av valgt standard, være i samsvar med
retningslinjene i dette rundskrivet.
5.4 Informasjon fra virksomheten
Hvilke planer og rapporter fra internrevisjonen som departementet ønsker tilgang til,
avklares i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten.
Virksomhetslederen har ansvaret for at departementet får tilgang til de ønskede
planene og rapportene.
Virksomhetslederen har videre ansvaret for at årlig revisjonsplan, årlig rapport om
internrevisjonens virksomhet og enkeltrapporter fra internrevisjonen gjøres tilgjengelig
for Riksrevisjonen.
6. Forvaltning
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er gitt myndighet til og ansvar for å forvalte
kravene i dette rundskrivet om internrevisjon i statlige virksomheter.
Veiledningsmateriell er tilgjengelig på nettsidene til DFØ (www.dfo.no).
7. Ikrafttredelse
Dette rundskrivet gjelder fra 1. oktober 2016.

Med hilsen

Astri Tverstøl e.f.
avdelingsdirektør
Knut Klepsvik
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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