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Peer review af Rigsrevisionen i 2021 

 
Introduktion 

  
Rigsrevisionens organisation og processer har i de seneste år gennemgået en række æn-

dringer, som samlet set har haft det overordnede formål at effektivisere, skabe overblik 

og målrette revisionen, så den på den mest effektive måde bidrager til at skabe værdi 

for centraladministrationen og offentligheden. 

 

Rigsrevisionen har bl.a. udviklet et sæt nationale standarder for offentlig revision (SOR), 

som bl.a. danner grundlag for årsrevisionen og de større undersøgelser og for kvalitets-

sikringen af dette arbejde. Standarderne har medført gennemgribende ændringer i den 

måde, hvorpå særligt årsrevisionen planlægges og gennemføres.  

 

De nye standarder trådte i kraft den 1. januar 2017 og har altså nu været styrende for 

vores arbejde i 3 år. Rigsrevisionen har på den baggrund besluttet, at tiden er moden til 

at få gennemført en ekstern evaluering (et peer review) af vores revisionspraksis med 

henblik på at få vurderet, om vores arbejde sikrer interessenterne en effektiv, uafhæn-

gig og troværdig revision af høj kvalitet. Vores revisionspraksis blev senest peer review-

et i 2006. 

 

Med gennemførelse af et peer review i 2021 får vi en professionel og objektiv vurdering 

af vores revisionspraksis samt forslag og bidrag til yderligere udvikling og forbedringer. 

1. Forberedelserne af peer reviewet blev indledt i juni 2019, hvor den norske rigsrevisor 
Per-Kristian Foss på Rigsrevisionens opfordring påtog sig opgaven som leder af peer 
review-holdet, som omfatter 3 medarbejdere fra henholdsvis den norske, den finske 
og den svenske rigsrevision. Holdet har samlet set både meget dybe og brede kompe-
tencer inden for finansiel revision og forvaltningsrevision. 
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I tilknytning til invitationen til at gennemføre et peer review af Rigsrevisionen udarbej-
dede vi et Memorandum of Understanding (MoU), der beskrev peer review-holdets 
opgave, som omfatter en vurdering af følgende 4 temaer: 
 
• Har Rigsrevisionen etableret en kvalitetsstyring, der effektivt sikrer, at alle finan-

sielle revisioner af statsregnskabet og større undersøgelser udføres i overens-
stemmelse med SOR? 

• Har Rigsrevisionens udformet en hensigtsmæssig revisionsstrategi for statsregn-
skabet og etableret velfungerende processer, arbejdsdelinger og støtteværktøjer, 
der understøtter en effektiv finansiel revision af høj kvalitet? 

• Har Rigsrevisionen udformet en hensigtsmæssig strategi for større undersøgelser 
og etableret velfungerende processer, arbejdsdelinger og støtteværktøjer, der un-
derstøtter, at undersøgelserne har en høj kvalitet og tilfører værdi for offentlighe-
den?  

• Lever Rigsrevisionens standarder og praksis samlet set op til ISSAI 100 og de 
yderligere principper i ISSAI 100-999 serien, der er relevante for den finansielle 
revision af det danske statsregnskab og Rigsrevisionens større undersøgelser? 

 
Peer reviewet omfatter kun Rigsrevisionens større undersøgelser og den finansielle 
revision af statsregnskabet og tager udgangspunkt i revisioner, der er igangsat i 2020. 
Peer reviewet omfatter ikke den juridisk-kritiske revision og den forvaltningsrevision, 
som indgår i revisionen af statsregnskabet, og som afrapporteres i beretningen om 
statens forvaltning. Peer reviewet omfatter heller ikke vores arbejde med at revidere 
statslige offentlige virksomheder.  
 
2. På grund af rejserestriktioner m.m. som følge af COVID-19 afvikles peer reviewet 
primært digitalt. Rigsrevisionen har derfor etableret en løsning, som sikrer, at overfør-
slen af dokumenter fra Rigsrevisionen til peer review-holdet kan ske under iagttagel-
se af den nødvendige sikkerhed.  
 
Den digitale gennemførelse af evalueringen forventes ikke at påvirke hverken kvali-
teten af peer reviewet eller den fastlagte tidsplan, som bl.a. forudsætter en præsen-
tation for Rigsrevisionens direktion af projektplanen for peer reviewet i januar 2021. 
Herefter følger den egentlige evaluering med udvælgelse af sager til vurdering, gen-
nemgang af materiale og interviews med relevante chefer og medarbejdere i Rigsre-
visionen. Af projektplanen vil det endvidere fremgå, om peer review-holdet ønsker at 
interviewe nogle af statsrevisorerne. 
 
Peer reviewet forventes at være afsluttet ved udgangen af 2. kvartal 2021, og den en-
delige rapport forventes at ligge klar i udkast primo december og i endelig udgave 
midt i december 2021. Rapporten vil blive offentliggjort på Rigsrevisionens website. 
 
3. Internt i Rigsrevisionen vil der være et resursetræk på de personer, som er udpe- 
get til at assistere peer review-holdet. Øvrige omkostninger i 2021 forventes at være 
beskedne, da opgaven kun i meget begrænset omfang vil involvere omkostninger til 
peer review-holdets transport, hotel og måltider på grund af COVID-19. 
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