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Faktuelt notat til statsrevisorerne 

om 

Rigsrevisionens deltagelse i udviklingen af rigsrevisionerne i 

Litauen og Rumænien 

 

1. Rigsrevisionen har i juni 2005 modtaget en henvendelse fra SIGMA (Support for 

Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European 

Countries) om deltagelse i udviklingen af den litauiske og rumænske rigsrevision. 

SIGMA, der er en organisation under OECD, har opfordret Rigsrevisionen til at 

medvirke i udarbejdelsen af ”peer review” (evaluering) i henholdsvis den litauiske og 

rumænske rigsrevision. Evalueringen har til formål at analysere rigsrevisionerne og 

pege på forbedringspotentialer i deres arbejde. Rigsrevisionen har tidligere deltaget i 

”peer reviews” i Litauen, Estland og Kroatien, jf. mine notater af henholdsvis 10. 

marts 1999, 26. januar 2000 og 12. marts 2002. 

 Det er min opfattelse, at Rigsrevisionens deltagelse i disse evalueringer er udbyt-

terig for både modtagerorganisationerne og Rigsrevisionen. 

 

2. SIGMA har anmodet Rigsrevisionen om at deltage i de 2 projekter med 2 eksper-

ter med kendskab til forvaltningsrevision. Projekterne skal igangsættes snarest muligt 

og forventes at løbe over efteråret 2005. 

 

3. Jeg finder, at Rigsrevisionen kan og bør bistå den litauiske og rumænske rigsrevi-

sion i deres arbejde med at udvikle forvaltningsrevisionen. Det er ydermere min vur-
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dering, at også Rigsrevisionen – og Rigsrevisionens medarbejdere – vinder ved at 

deltage i sådanne udviklingsarbejder i form af kompetenceudvikling og videndeling. 

 

4. Projektet vil antagelig løbe over ca. 3 måneder og lægge beslag på ca. 20 arbejds-

dage for 2 medarbejdere fra Rigsrevisionen, i alt 40 arbejdsdage. SIGMA vil dække 

udgifter til rejse, hotel og timedagpenge, så Rigsrevisionen ikke har udgifter ud over 

løn til de pågældende medarbejdere. 

 

5. Jeg er overbevist om, at Rigsrevisionens samarbejde med SIGMA og erfaringerne 

fra Rigsrevisionens deltagelse i udviklingen af den litauiske og rumænske rigsrevision 

vil være udbytterigt for Rigsrevisionens videre udvikling. Jeg agter derfor, såfremt 

statsrevisorerne ikke har indvendinger herimod, at bekræfte Rigsrevisionens deltagel-

se i projekterne. 

 

 

 

Henrik Otbo 


