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Økonomiregelverket
§ 4 Grunnleggende styringsprinsipper
Alle virksomheter skal:
a) Fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av
disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet
myndighet.
b) Sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås,
ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i
samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til
god forvaltningsskikk, habilitet og etisk atferd.
c) Sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig
beslutningsgrunnlag.
Departementene skal i tillegg fastsette overordnede mål og
styringsparametere for underliggende virksomhet, jf. § 7.
Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses
virksomhetens egenart, samt risiko og vesentlighet.

Ansvar for helheten
• Vurderingen av å følge opp revisjonsfunn, opp mot andre
tiltak, er et lederansvar som ligger til den enkelte statlige
virksomhetsleder, statsråd/departement, regjeringen – og til
syvende og sist Stortinget
• Vurder Riksrevisjonens funn som viktige innspill til
kommende prioriteringer
• Er det andre, enda viktigere forhold, som Riksrevisjonen
ikke har med i sine vurderinger?
• For å kunne stå oppreist i en evt. uenighet bør man ha et
godt grep om styring og kontroll i egen virksomhet, for å
kunne argumentere tydelig for de valg man har gjort

Virksomhetenes respons på
revisjon
• Supreme Audit Institutions (SAI) expect ministries to
improve following their detection of deviance. Although
this expectation can be questioned (Hollnagel et al.,
2007), the urge to improve based on relevant information
is an established assumption in classical management
theory and in scientific management ...
• The auditees responded by implementing the required
changes. Their inclination to make changes as a
consequence of the reports was substantial. A total of
almost 80 per cent had made changes. Around half
answered that they had made changes to a large or very
large extent as a direct consequence of the report,
whereas 30 per cent had made some changes.
”Performance audit as a contributor to change and improvement in public administration”, fra artikkel
under review i tidsskriftet «Evaluation», Kristin Reichborn-Kjennerud, Forsker II Institutt for offentlig
administrasjon og velferdsfag Høgskolen i Oslo og Akershus

«Det volder litt rabalder,
dog fred er ei det beste,
men at man noget vil!»
Bjørnstjerne Bjørnson

