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• Stortingets revisjons- og kontrollorgan 
• Reviderer 215 statlige virksomheter 
• Kontrollerer forvaltningen i 126 selskaper 
• 465 årsverk  
• Hovedkontor i Oslo, 6 regionskontor og 8 lokalkontor 
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Om Riksrevisjonen 



Riksrevisjonen skal bidra til at felleskapets midler og 
verdier blir brukt slik Stortinget har bestemt. Dette gjør 
vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning. 
 
 
Vår visjon: 
«Bedre  
offentlig  
ressursbruk» 
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Om Riksrevisjonen 



Ny utforming av våre dokumenter fra 2012: 
 

- Skiller tydeligere ut alvorlige funn 
- Er klarere på hva som bør gjøres 
- Fordeler tydeligere ansvaret ml departement og virksomhet 
- En klarere, kortere og mer konsis rapportering til Stortinget 
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Om Riksrevisjonen 
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• Grunnloven 
• Riksrevisjonsloven 
• Instruks om 

Riksrevisjonens 
virksomhet 

Lover og regler 



Riksrevisjonsloven § 9.Riksrevisjonens oppgaver 
• Riksrevisjonen skal foreta revisjon av statsregnskapet og alle regnskaper avlagt 

av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til 
staten, herunder forvaltningsbedrifter, forvaltningsorganer med særskilte 
fullmakter, statlige fond og andre organer eller virksomheter der dette er fastsatt 
i særlig lov (regnskapsrevisjon). 

• Riksrevisjonen skal kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper 
m.m. (selskapskontroll). 

• Riksrevisjonen skal gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

• Riksrevisjonen skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og 
avdekke misligheter og feil. 

• Riksrevisjonen kan veilede forvaltningen for å forebygge framtidige feil og 
mangler. 

• Riksrevisjonen kan påta seg revisjons-, kontroll- eller bistandsoppdrag 
internasjonalt. 

• Stortinget i plenum kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang særlige 
undersøkelser. Stortinget kan ikke instruere Riksrevisjonen om hvordan eller 
etter hvilke kriterier revisjons- og kontrollarbeidet skal utføres, jf. § 2. 
 

 

Lover og regler 



Kriminelle handlinger og brudd på lov, 
forskrift, instruks eller retningslinjer for å 
oppnå personlig vinning 
 
• Underslag 
• Økonomisk utroskap 
• Korrupsjon 
• Svindel 
• Brudd på etiske retningslinjer 
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Om  misligheter 



Få kjente saker hos oss 

• Riksrevisjonen har ingen statistikk på mislighetssaker 
i eller mot statlige etater 

• Svært få korrupsjonssaker er avslørt 
• De fleste  kjente misligheter er blitt avslørt av etaten 

selv eller journalister, som regel gjennom varslere 
 

• Riksrevisjonens primæroppgave er å bidra 
til å forhindre at misligheter skjer 
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Om  misligheter 



Hva gjør Riksrevisjonen i vårt arbeid 
for å avsløre og forhindre misligheter? 

• Bygget opp intern mislighetskompetanse- kurs, metodestøtte mv. 
 

• Tatt i bruk ISSAI 1240 « Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere 
misligheter ved revisjon av regnskaper»- fokus på internkontroll  
 

• Etablert system og prosedyrer for varsling- elektronisk tipskanal på 
www.riksrevisjonen.no.   
 

• Varsling til aktuell virksomhet  
 
• Inngått avtaler med Økokrim og Skattedirektoratet  
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Om  misligheter 

http://www.riksrevisjonen.no/�


Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i 
Statens vegvesen 

     Noen funn fra undersøkelsen: 
• Statens vegvesen har etablert et godt formelt rammeverk for 

internkontrollen på anskaffelsesområdet, men det er svakheter i 
iverksettingen som innebærer økt mislighetsrisiko.  

• Vegdirektoratets oppfølging av internkontrollen på 
anskaffelsesområdet i Statens vegvesen er mangelfull. 

• Varslingsordningen har ikke den nødvendige tilliten blant de 
ansatte i virksomheten. 

• Det er mangelfulle risikovurderinger på 
anskaffelsesområdet. 
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Risiko for misligheter 



Utfordringer ?  

• Vanskelig for revisor å avdekke- tidkrevende 
krever særskilt kompetanse 
 

• Problem over landegrenser- internasjonale 
utfordringer  
 

• Pågående politietterforskning vs løpende 
revisjon  
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