
Forvaltningsrevisjon 

Per-Kristian Foss, presentasjon Fagkonferanse kontroll og tilsyn, 3. juni 2014 



Fakta 

• Stortingets revisjons- og kontrollorgan 
• Reviderer 217 statlige virksomheter 
• Kontrollerer forvaltningen i 126 selskaper 
• 497,5 årsverk  
• Hovedkontor i Oslo, 6 regionskontor og 7 lokalkontor 

Tall pr. 31.12. 2013 
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Hvilken nytte har våre forvaltningsrapporter? 
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• Formålet med Riksrevisjonens 
forvaltningsrevisjon er å gi relevant 
informasjon om iverksettelse og virkninger av 
offentlige tiltak ut fra Stortingets vedtak og 
forutsetninger. 
 

• Forvaltningsrevisjon inngår som ledd i 
Stortingets kontroll med forvaltningen. 
 

• Kontrollens formål er primært å bidra til en 
bedre forvaltning. 

Hvilken nytte har våre forvaltningsrapporter? 
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• Riksrevisjonen gir anbefalinger på basis av 
funn i undersøkelsene 
 

• Men: Forvaltningens ansvar er å utforme og 
iverksette tiltakene som skal til for å lukke 
avvikene  

Hvilken nytte har våre forvaltningsrapporter? 
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• Riksrevisjonens 
Retningslinjer for 
forvaltnings-
revisjon er basert 
på de 
internasjonale 
standardene 
ISSAI 300 og 
ISSAI 3000-
serien 

Hvordan arbeider vi? 
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• Revisjonsteam: 
• Ansvarlig ekspedisjonssjef 
• Ansvarlig avdelingsdirektør 
• Prosjektleder 
• Metoderådgiver 
• Revisorer 

 

Hvordan arbeider vi? 
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Tre sentrale kjennetegn ved forvaltningsrevisjon: 
 

• systematiske undersøkelser 
 

• undersøkelsene gjelder økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger 
 

• utgangspunktet for undersøkelsene er Stortingets 
vedtak og forutsetninger 

Hvordan gjennomføres en forvaltningsrevisjon? 
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Vedtak = alle formelle vedtak Stortinget treffer 
 

• Lovvedtak 
 

• Bevilgningsvedtak 
 

• Øvrige vedtak (f.eks. omorganiseringer m.m.) 

Hvordan gjennomføres en forvaltningsrevisjon? 
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• Forvaltningsrevisjon er ikke bare å produsere et 
dokument til Stortinget, men å skape endringer i 
hvordan departementene handler, gjennom nær 
kontakt og god kommunikasjon. 

Hvordan gjennomføres en forvaltningsrevisjon? 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8nYKCgUqUEmsHM&tbnid=7kzc9z8h6brlIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ordoghandling.no/?page_id%3D130&ei=XwN2U7wc8_DKA8v_gegF&bvm=bv.66699033,d.bGE&psig=AFQjCNHpXKqPHN_9t0bRhhHH02VIjmkbDA&ust=1400329412771206
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Utfordringer 
Metode bl.a.: 
• Spørreundersøkelser til 

kommunene, 
fylkeskommunene, 
statsarkivarene 



14 

Utfordringer 
Datainnsamling i Trondheim, 
Bergen og Oslo gjennomført i 
samarbeid med de respektive 
kommunerevisjonene 
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Utfordringer 
Metode bl.a. spørre-
undersøkelser til ledelsen til alle 
kommuner og 
dybdeundersøkelser i fire 
kommuner 
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Utfordringer 

Metode bl.a.: 
• spørreundersøkelser til 

fylkesmenn og 
fylkeskommuner 

• dybdeundersøkelse tre 
prosjekter 



Forvaltningsrevisjon 

Per-Kristian Foss, presentasjon Fagkonferanse kontroll og tilsyn, 3. juni 2014 
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