
  

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 

 RN SEKR02/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat til statsrevisorerne 

om 

Rigsrevisionens indgåelse af en samarbejdsaftale 

med den vietnamesiske rigsrevision 

 

1. Jeg vil med dette notat orientere statsrevisorerne om Rigsrevisionens samarbejde 

med den vietnamesiske rigsrevision SAV (Office of the State Audit, the Socialist Re-

public of Vietnam). Orienteringen skal også ses i lyset af, at statsrevisorernes besigti-

gelsesrejse i 2006 går til Vietnam. 

 

2. Den 13. december 2004 traf den vietnamesiske nationalforsamling (svarende til 

Folketinget) en principiel beslutning om, at den vietnamesiske rigsrevision skal un-

derlægges nationalforsamlingen i stedet for som nu at være underlagt regeringen. 

Lovforslaget, der skal føre den principielle beslutning ud i livet, er blevet vedtaget i 

maj 2005. 

 

3. Den vietnamesiske rigsrevision inviterede mig i vinteren 2004 til Vietnam. Ved den 

danske ambassadør, Peter Lysholt Hansens, mellemkomst besøgte Rigsrevisionens juri-

diske chef og jeg derfor Vietnam i april 2005. Formålet var at drøfte en række revisi-

onsperspektiver, herunder redegøre for erfaringerne med den danske revisionsmodel. 

Besøget var særligt rettet mod at sikre den vietnamesiske rigsrevisors uafhængighed i 

lovgivningen. Dette emne drøftede vi med repræsentanter fra den vietnamesiske rigsre-

vision, med nationalforsamlingens formand samt med formanden og 2 medlemmer fra 
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nationalforsamlingens Økonomi- og budgetkomité (svarende til de danske statsreviso-

rer). 

 

4. I forbindelse med besøget anmodede den vietnamesiske rigsrevision om, at der 

blev indgået en samarbejdsaftale mellem den danske og vietnamesiske rigsrevision 

med det formål, at Rigsrevisionen skal bistå den vietnamesiske rigsrevision i dens 

opbygning og udvikling af medarbejdernes kompetencer. 

 

5. Den danske ambassadør i Vietnam har herefter formidlet et udkast til samarbejds-

aftalen, og efter at jeg har indarbejdet mine kommentarer, indeholder udkastet nu 

følgende hovedpunkter for samarbejdet: 

 

 erfaringsudveksling med henblik på en forbedring af offentlige revisionsmetoder 

 udveksling af dokumenter, publikationer mv. vedrørende rigsrevisionernes aktivi-

teter 

 samarbejde om og styrkelse af revisorernes kompetencer. 

 

6. Samarbejdsaftalen indebærer, at 1 medarbejder fra Rigsrevisionen i 1-3 måneder 

rejser til den vietnamesiske rigsrevision med henblik på at undervise i revisionsstan-

darder mv. Medarbejderen får orlov fra Rigsrevisionen, og opholdet finansieres af 

Danida. 

 

7. Samarbejdsaftalen indebærer desuden, at den vietnamesiske rigsrevision sender 

medarbejdere på studieophold i Rigsrevisionen. Studieopholdene vil have en længde 

af 2-4 uger og finansieres af Danida. 

 

8. Som det fremgår af ovenstående, forventes det, at implementeringen af samar-

bejdsaftalen kun i begrænset omfang vil medføre udgifter for Rigsrevisionen. Der vil 

således være behov for interne ressourcer til undervisning mv. i forbindelse med 

vietnamesernes studieophold i Danmark. Det bliver primært medarbejdere i Rigsre-

visionen, der som led i deres kompetenceudvikling vil få til opgave at undervise i re-

visionsstandarder mv. 
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9. Det er min opfattelse, at Rigsrevisionen kan og bør bistå den vietnamesiske rigs-

revision konstruktivt i udviklingen af revisionen og medarbejderne. Internt i Rigsre-

visionen vil samarbejdsaftalen føre til en yderligere styrkelse af medarbejdernes 

kompetencer. 

 

10. Hvis statsrevisorerne ikke har indvendinger herimod, vil jeg indgå et sådant 

samarbejde. 

 

 

 

Henrik Otbo 


