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Rigsrevisionen vil gerne styrke dialogen med dem, vi reviderer og synes, det
er vigtigt, at man som kontrolinstans også selv lader sig kigge i kortene. Derfor har vi fået gennemført en undersøgelse af, hvordan de reviderede ser på
os. Undersøgelsen viser opbakning til Rigsrevisionens rolle som vagthund,
men indeholder også en række kritikpunkter.
En række af de reviderede anfører således, at Rigsrevisionen ikke altid er
gode nok til at sætte sig ind i den virkelighed, de statslige institutioner agerer
i, og at vi bedømmer de revideredes arbejde ud fra for firkantede kriterier og
uden den fornødne proportionalitet. Samtidig efterspørger mange mere kommunikation og videndeling fra Rigsrevisionen for bedre at udnytte den viden,
vi opsamler gennem revisionen af alle statens institutioner.
Rapporten kan læses i sin helhed på www.rigsrevisionen.dk.
Som opfølgning på undersøgelsen har Rigsrevisionen vedtaget en handlingsplan, som består af 4 indsatsområder med en række underliggende initiativer:
1. Nedsættelse af rådgivende udvalg
Rigsrevisionen nedsætter i 2017 et rådgivende udvalg for at opnå en bedre
forståelse af de reviderede institutioners virkelighed og udviklingen i den offentlige sektor. Udvalget vil desuden kunne fungere som en sparringspartner i
relation til Rigsrevisionens strategiske udfordringer.
Udvalget får rigsrevisor Lone Strøm som formand og kan forventes besat med
5-7 medlemmer. Medlemmerne vil bestå af repræsentanter fra de reviderede
institutioner, enkelte eksterne eksperter og evt. en repræsentant fra en anden
(nordisk) rigsrevision. Der vil blive etableret en turnusordning, så medlemmerne løbende udskiftes.
Det endelige set-up for det rådgivende udvalg er endnu ikke lagt fast.
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Udvalget vil blive etableret som et pilotprojekt. Vi vil evaluere arbejdet efter en
forsøgsperiode for at vurdere, om udvalget skal fortsætte.
2. Dialog
Undersøgelsen viser, at en del af de reviderede ikke finder, at der er tilstrækkelig proportionalitet i Rigsrevisionens afrapportering, og at vores kriterier
nogle gange er for firkantede. Vi tror, vi kan afhjælpe dette gennem øget dialog.
a) Rigsrevisionen vil indføre en mere systematisk dialog om vores kriterier, så
vi i alle forløb sikrer, at de reviderede institutioners synspunkter bliver
hørt, herunder i visse tilfælde ved en skriftlig høring. Rigsrevisionen vil
desuden undervejs i undersøgelsen orientere de reviderede om væsentligt ændrede kriterier – og baggrunden herfor.
b) Rigsrevisionen vil gøre sin behandling af høringssvar vedrørende større
undersøgelser mere ’gennemsigtig’ ved at tydeliggøre, hvilke ændringer
høringssvarene giver anledning til i beretninger, og hvilke forslag vi ikke
følger. Tilbagemeldingen herom til de reviderede vil typisk ske mundtligt.
3. Forventningsafstemning om indholdet af offentlig revision og Rigsrevisionens rolle
Rigsrevisionen vurderer ud fra resultatet af undersøgelsen, at vi med fordel
kan blive bedre til at forklare vores rolle og mandat, og dermed hvad man kan
forvente af den offentlige revision, vi udfører. Nogle reviderede institutioner
peger på, at vi også kan blive bedre til at sætte realistiske forventninger til institutionernes ageren. Derfor har vi valgt at iværksatte følgende initiativer:
a) Rigsrevisionen har netop offentliggjort Standarderne for offentlig revision
(SOR), som fastlægger kravene til udførelsen af revisionsopgaver i stat,
kommuner og offentlige virksomheder, og som giver både revisorer og
brugere af revisionen en mere tydelig angivelse af, hvad man kan forvente af en god faglig revisionsydelse. SOR træder i kraft 1. januar 2017
og viser brugerne af offentlig revision, hvad formålet med revisionen er,
og hvordan vi reviderer. På den måde skal SOR også gerne blive en platform for bedre forventningsafstemning mellem Rigsrevisionen og dem, vi
reviderer.
b) Rigsrevisor Lone Strøm og afdelingscheferne vil tilbyde at tage på en besøgsrunde hos koncernledelserne i ministerierne for at uddybe, hvad indholdet i offentlig revision er (finansiel, juridisk-kritisk og forvaltningsrevision), og for at orientere om SOR.
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c) Rigsrevisionen vil tage initiativ til at få klargjort snitfladerne mellem de
statslige administrative fællesskaber for it og løn (ØSC, Statens it, Digitaliseringsstyrelsen mfl.) og de statslige virksomheder, så det bliver mere entydigt for de statslige virksomheder, hvad Rigsrevisionen forventer af
dem.
4. Videndeling
For at imødekomme ønsket om bedre kommunikation og mere videndeling –
herunder tværgående – fra Rigsrevisionen, har vi besluttet at iværksætte følgende initiativer:
a) Rigsrevisionen vil fremover øge sin information til ministerierne om de
planlagte årsrevisioner.
b) Rigsrevisionen vil fremover sende alle rapporteringer, der indeholder en
konklusion fra årsrevisionen i høring hos de reviderede institutioner.
c) Rigsrevisionen udfører en del af sit revisionsarbejde ’on location’ hos de
reviderede institutioner. Vi har gode erfaringer med at arbejde hos de reviderede og vil fremover gøre dette i højere grad, fordi det er mere effektivt
for alle parter og øger muligheden for videndeling.
d) Rigsrevisionen vil fortsat prioritere at arrangere faglige temamøder og andre videndelingsaktiviteter, som de reviderede institutioner efterspørger.
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