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Vores strategi handler om, hvordan vi vil styrke 
Rigsrevisionens rolle i strategiperioden.

Rigsrevisionen er en del af den parlamentariske kontrol 
i Danmark. Vi holder øje med, at statens midler bruges, 
som Folketinget har besluttet. 

Vi betrygger Folketinget i, at statsregnskabet er rigtigt,  
og fremmer, at der er en betryggende kontrol og  
regnskabsforvaltning i alle dele af staten. 

Vi belyser emner, som har samfundsøkonomisk  
betydning, eller som betyder meget for grupper af  
borgere og virksomheder.

Med vores arbejde skaber vi gennemsigtighed i den  
offentlige forvaltning, fremmer økonomisk ansvarlighed 
og undersøger, om forvaltningen er lovmedholdelig  
og fører Folketingets intentioner ud i livet.

For at få høj effekt af vores arbejde skal vores  
omverden se os som troværdige. For os betyder det,  
at vi er respekterede, fagligt dygtige, professionelle  
og afbalancerede.

Foto: Christoffer Regild



Rigsrevisionens rolle

Rigsrevisionen er en del af  
den parla  men tariske kontrol  
i Danmark. Vi holder øje med,  
at statens midler bruges, som  
Folketinget har besluttet

Rigsrevisionens opgaver er defineret i lovgivningen og løses gennem vores to  
kerne områder – årsrevision og større undersøgelser. Vores strategi for 2023-2027  
handler om, hvordan vi skal blive endnu dygtigere inden for de to områder.

I årsrevisionen vil vi justere vores fokus, så vi kommer 
bredere ud i staten. Mens revisionen i dag er rettet 
mod de største økonomiske områder, vil vi fremover  
også revidere mellemstore og mindre styrelser og 
institutioner efter en fast kadence. Vi vil både betrygge 
Folke tinget i, at statsregnskabet er rigtigt, og fremme, 
at der over en bred kam er en betryggende kontrol og 
regnskabsforvaltning. 

I de større undersøgelser vil vi belyse emner, som 
har samfundsøkonomisk betydning, eller som betyder 
meget for grupper af borgere og virksomheder. Vi skal 
samtidig være parate til at gribe et aktuelt problem og 
relativt hurtigt kunne rapportere til Statsrevisorerne.  

For både årsrevisionen og de større undersøgelser  
vil vi øge vores effekt gennem tværgående revisioner, 
hvor de reviderede kan lære af hinanden. Vi vil i 
endnu højere grad basere vores arbejde på data og 
avance rede dataanalyser. Vi vil også have fokus på 
it-understøttelse af den offentlige forvaltning, herunder 
it-sikkerhed og it-beredskab.

Med vores arbejde skaber vi gennemsigtighed i den 
offentlige forvaltning, fremmer økonomisk ansvarlighed 
og undersøger, om forvaltningen er lovmedholdelig 
og fører Folketingets intentioner ud i livet. Sigtelinjen i 
arbejdet er at bidrage til forbedringer i forvaltningen.

Vi vil skrive i et klart og tydeligt sprog, så modtagerne 
altid kan forstå, hvad vores arbejde har vist, og hvilke 
metoder vi har anvendt. Klar kommunikation skal også 
medvirke til større opmærksomhed om vores arbejde.

Rigsrevisionen er en attraktiv arbejdsplads, hvor arbej-
det er meningsfuldt og kendetegnet ved høj faglighed. 
Derfor vil vi fortsat tiltrække og fastholde dygtige 
medarbejdere og ledere, der har en bred indsigt i den 
offentlige forvaltning og arbejdet med data og regnska-
ber. Vi understøtter, at medarbejdere og ledere trives 
og hele tiden udvikler deres viden og kompetencer.



Rigsrevisionens omdømme

For at få høj effekt af vores arbejde 
skal vores omverden se os som  
troværdige. For os betyder det, at  
vi er respekterede, fagligt dygtige, 
professionelle og afbalancerede

Troværdige

Respekterede

• Vi konkluderer på basis 
af fakta.

 
• Vi baserer os på  

Folke tingets beslutninger 
og politiserer ikke. 

• Vi er en uafhængig  
kilde til viden om 
offentlig forvaltning. 

 
• Vi bruger resurserne 

lige så effektivt, som vi 
forventer af andre. 

Fagligt dygtige

• Vi arbejder grundigt  
og systematisk.

 
• Vi har respekt for, at 

de reviderede er fag-
eksperter, mens vi  
har revisions ekspertise 
og tværgående viden. 

 
• Vi samarbejder med 

eksperter, når det  
styrker vores arbejde. 

 
• Vi udvikler vores  

metoder og er skarpe  
på dem, vi bruger. 

• Vi udfører kvalitets-
arbejde, der får  
positive evalue ringer  
af eksperter.

Professionelle

• Vi arbejder målrettet  
for at spare andres og 
egen tid. 

• Vi kommunikerer,  
så det kan forstås. 

 
• Vi tilrettelægger  

vores revision og  
undersøgelser, så vi  
kan løse vores opgaver  
i rigsrevisorloven, 
samtidig med at vi tager 
hensyn til forholdene  
hos dem, vi reviderer.

Afbalancerede

• Vi beskæftiger os med 
større problemområder  
og leder ikke efter nålen 
i høstakken. 

 
• Vi vinkler ikke for hårdt  

og giver berettiget kritik. 
 
• Vi anerkender, når det  

er berettiget. 

• Vi har dialog med de  
reviderede som en vigtig 
del af vores arbejde. 


