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I.

Indledning

1. Jeg har sammen med Rigsrevisionens ledelsesgruppe foretaget en vurdering af Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI’s Professional Standards Committee (PSC) for at sikre en optimal prioritering af Rigsrevisionens resurser i internationalt regi. I dette notat orienterer jeg Statsrevisorerne om den beslutning, vi har truffet på baggrund af gennemgangen.
Rigsrevisionen har været formand for INTOSAI’s komité for faglige standarder (PSC), siden
den blev etableret i 2004, og er herigennem forpligtet til at bidrage til opfyldelsen af følgende målsætninger for INTOSAI i samarbejde med de 5 PSC-underkomitéer, jf. bilag 1:



at udvikle og vedligeholde rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI)
at bidrage til udvikling og godkendelse af hensigtsmæssige og effektive revisionsstandarder gennem samarbejde med revisorbranchens organisation IFAC, de interne revisorers organisation IIA og andre internationale samarbejdspartnere.

Herudover er formandens primære opgave at tilrettelægge de årlige møder i PSC-styrekomitéen og koordinere aktiviteter på tværs af de 5 underkomitéer. PSC-formanden aflægger
rapport til det årlige møde i INTOSAI’s præsidium og til INTOSAI’s kongres (INCOSAI) hvert
3. år.
Med virkning fra den 15. maj 2012 har jeg udnævnt afdelingschef Bettina Jakobsen til formand for PSC, og hun varetager nu sammen med PSC-sekretariatet de arbejdsopgaver,
som påhviler formandskabet.
II.

Aktiviteter gennemført under Rigsrevisionens formandskab

2. Hvor de 5 underkomitéer i PSC har været hovedansvarlige for udviklingen af nye standarder og retningslinjer for offentlig revision, har Rigsrevisionen som formand været den drivende kraft i en række projekter, som spænder fra udviklingen og etableringen af en ny ramme
for INTOSAI’s faglige standarder (ISSAI-frameworket), drift af ISSAI-websitet, hvor alle INTOSAI’s revisionsstandarder er tilgængelige, til etablering af en troværdig og gennemsigtig
proces for udvikling, vedtagelse og offentliggørelse af nye revisionsstandarder.
I mandatperioden 2010-2013 leder Rigsrevisionen arbejdet i det såkaldte ISSAI-harmoniseringsprojekt, som har til formål at fastlægge INTOSAI’s grundlæggende principper for offentlig revision. Udviklingsarbejdet forventes afsluttet med godkendelsen af 4 nye ISSAI’er på
INTOSAI-kongressen i november 2013.

INTOSAI er forkortelsen for International
Organisation of Supreme Audit Institutions
og er den verdensomspændende sammenslutning af 189 nationale rigsrevisioner.
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III.

Resurseforbrug

3. INTOSAI er en paraplyorganisation for 189 nationale rigsrevisioner og har i mere end 50
år dannet ramme om erfaringsudveksling, diskussion og udvikling af revisionen i den offentlige sektor. Ud over de faglige samarbejdspartnere International Federation of Accountants
(IFAC) og The Institute of Internal Auditors (IIA) arbejder INTOSAI også sammen med OECD
og Verdensbanken (donorer) samt med FN i bestræbelserne på at fremme god regeringsskik
og bekæmpe korruption.
Det arbejde, der udføres i INTOSAI, hviler på et frivillighedsprincip og understøttes kun i begrænset omfang økonomisk af eksterne donorer som fx Verdensbanken. Dette indebærer,
at de rigsrevisioner, som vælger at deltage i fx arbejdet med udvikling af nye revisionsstandarder eller fungerer som formænd for de forskellige komitéer og underkomitéer, som udgangspunkt selv bærer alle de omkostninger, der er forbundet hermed.
Rigsrevisionens engagement i PSC har igennem årene været mere eller mindre resursekrævende, og afhængigt af hvilke opgaver mandatet har indeholdt, har vi anvendt 2-3 årsværk
pr. år. Vi forventer at anvende ca. 2 årsværk pr. år frem til udgangen af 2016 og dertil knyttede rejseomkostninger.
IV.

Fordele forbundet med Rigsrevisionens formandskab

4. Rigsrevisionen har draget fordel af formandskabet for PSC i forskellige sammenhænge:


PSC-formandskabet har været en lejlighed til at udfordre og revurdere de faglige tilgange og metoder, vi traditionelt har anvendt. Uanset om vi selv deltager i standardarbejdet,
vil vores revision fortsat skulle udvikles i takt med ændringer i ISSAI’erne og den øvrige
faglige udvikling. Involveringen i PSC giver os bedre muligheder for at være på forkant
med nye standarder og et højt niveau af viden om andre rigsrevisioner, som kan inddrages i vores egen udvikling af nye produkter og metoder.



Vi bidrager til at sikre eksistensen af internationale standarder for offentlig revision og
kvaliteten af disse. Revisorrotation, kvalitetssikring og udformning af revisionserklæringer er eksempler på nogle af de områder, hvor INTOSAI’s internationale standarder i de
senere år har haft indflydelse på Rigsrevisionens faglige udvikling. Det er hovedtendensen, at IFAC’s standarder i stigende grad afspejles i ISSAI’erne og dermed påvirker de
internationale krav til rigsrevisioner. Disse krav vil vores omgivelser i Danmark med tiden
forvente, at vi også lever op til. Som PSC-formand har vi langt større indflydelse på udviklingen, end vores størrelse og resurseindsats ellers berettiger til.



Vi har en god international platform. PSC-formandskabet giver os et godt internationalt
netværk og en international profil, der betyder, at vi taler med større vægt i internationale og nationale fora. Fx er vi i kraft af PSC-formandskabet medlem af INTOSAI’s Global
Working Group, som er et uformelt forum for rigsrevisorer fra 18 forskellige lande, som
mødes én gang om året for at diskutere emner af fælles interesse og udveksle erfaringer.

Herudover har Rigsrevisionen også haft lejlighed til at trække på sine internationale erfaringer og netværk i PSC og INTOSAI i forbindelse med tilrettelæggelsen af nationale konferencer mv. samt udarbejdelsen af 2 notater til Statsrevisorerne om internationale anbefalinger
om statslig revision og sammenligning af revisionsordningerne i Danmark og 10 udvalgte lande. Begge notater blev afgivet i oktober 2009 på baggrund af Statsrevisorernes initiativ til en
gennemgang af den danske revisionsordning.
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V.

Rigsrevisionen fortsætter som formand for PSC indtil udgangen af 2016

5. På basis af gennemgangen af Rigsrevisionens engagement i PSC har jeg besluttet, at
Rigsrevisionen fortsætter som formand for PSC indtil udgangen af 2016.
Baggrunden for denne beslutning er, at det har været væsentligt for ledelsesgruppen og
mig, at Rigsrevisionen som PSC-formand medvirker til at etablere en økonomisk bæredygtig
struktur for udviklingen og vedligeholdelsen af ISSAI’erne, så resultaterne af de resurser, der
allerede er lagt i PSC-arbejdet, bliver sikret fremover.
Hertil kommer behovet for tid til at finde en kandidat til formandsposten, som i videst muligt
omfang vil fortsætte den kurs, som er blevet lagt under Danmarks formandskab. Umiddelbart
er der ingen kandidater blandt de nuværende medlemmer af PSC-styrekomitéen. Opgaven
med at finde og overdrage formandsopgaverne til en ekstern efterfølger uden nært kendskab
til PSC-arbejdet må derfor forventes at strække sig over en længere periode.
Endelig ønsker Rigsrevisionen som leder af harmoniseringsprojektet at sikre forankringen af
de nye grundlæggende revisionsprincipper, som forventes godkendt på INTOSAI-kongressen i Beijing i 2013.
Rigsrevisionen træder således tilbage som formand for PSC i forbindelse med kongressen i
2016 efter at have været den drivende kraft i arbejdet med at udvikle professionelle standarder i INTOSAI siden 2005.

Lone Strøm
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Bilag 1. PSC’s organisation, november 2012
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