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Høring - om bruk av internrevisjon i staten   

Det vises til epost av 26.08. 14 vedrørende innspill til høring om bruk av internrevisjon i 

staten. 

Konkurransetilsynet er et lite statlig forvaltningsorgan med 102 ansatte og med et årsbudsjett i 

2014 på ca. 90,5 mill. kr. Etter gjennomlesning av utvalgets rapport har vi vurdert vår 

virksomhet til å være i den type kategori hvor bruk av internrevisjon ikke vil gi den 

nødvendig nytteverdi. Dette er da en vurdering basert på virksomhetens størrelse, risiko og 

vesentlighet. Vårt oppdrag i høringen er å uttale oss om bruk av internrevisjon i staten, og 

Konkurransetilsynets vurdering av rapportens innhold med fokus på Finansdepartementets 

ønske om at vi særlig vurderer arbeidsgruppens anbefalinger, følger nedenfor:  

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

internrevisjon, skal tilrettelegges etter konkrete rammer, jf. kap. 5 i rapporten. Dette 

omfatter forslag til krav knyttet til organisering, kompetanse og rekruttering, faglige 

standarder, og dialog med overordnet departement og med Riksrevisjonen.  

 

Konkurransetilsynets vurdering: 

 

Det er etter vår oppfatning viktig med et felles rammeverk ved bruk av internrevisjon i staten 

der dette er hensiktsmessig. Arbeidsgruppen har vært i flere samtaler og intervjuer med de 

statlige virksomheter som har funnet internrevisjon nyttig i forhold til type virksomhet og 

gruppen har således trukket ut essensielt erfaringsmateriale fra disse. De foreslåtte 

anbefalinger fra gruppen med hensyn til organisering, kompetanse og rekruttering, og faglige 

standarder som benyttes, virker grundige og gjennomtenkte. Det gjør således også anbefaling 

vedrørende dialog mellom internrevisjonsenheten og departementet. Vedrørende forholdet til 

ekstern revisor, Riksrevisjonen, er vi også av samme oppfatning, men det bør om mulig 

presiseres enda tydeligere at staten som helhet bør kunne hente større innsparinger via et 

samarbeid mellom disse enhetene. Internrevisorene er kvalifisert etter revisorstandarder og vil 

overlevere rapporter til Riksrevisjonen som da vil kunne redusere sin ressursbruk på samme 

områder.  
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 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.  

 

Konkurransetilsynets vurdering: 

 

Konkurransetilsynet mener at det er riktig å legge inn et skal- krav når det gjelder å vurdere 

hvorvidt en virksomhet med utgifter eller inntekter større en 300 mill. kr inntekter skal ta 

dette inn i sin kontrollvirksomhet. Det er også viktig at det legges inn et krav om at dette skal 

gjøres minimum hvert 4 år. 

 

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

internrevisjon, jf. pkt. 6.2.3.  

 

Konkurransetilsynets vurdering: 

 

Konkurransetilsynet er som nevnt i kulepunkt over opptatt av at det skal innføres krav om 

vurdering av behov for bruk av internrevisjon og ikke at virksomheten pålegges dette. Det må 

være opp til departement og virksomhet å ta denne vurderingen. 

 

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

6.3.  

 

Konkurransetilsynets vurdering: 

 

Konkurransetilsynet er av samme oppfatning som arbeidsgruppen på anbefalingen om at 

departement ikke skal inkluderes i pålegg om bruk av internrevisjon i egen virksomhet.  

 

 

Med hilsen 

 
Stig Hauge Bendiksen (e.f.) 
administrasjonsdirektør 
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