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Høring af offentlige aktiviteter på kommercielle ma rkeder   30. marts 2016 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har med mail af 9. marts 2016 anmodet 
om høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige 
aktiviteter på kommercielle markeder. 
 
Rigsrevisionen har gennemgået udkastet til analysen, hvilket giver anledning 
til nedenstående bemærkninger. 
 
1. Generelle bemærkninger 
I henhold til Rigsrevisorloven § 1, stk. 6 er rigsrevisor sikret uafhængighed 
ved udførelsen af sit hverv. Det er således ikke de enkelte ressortministerier, 
der stiller krav til revisionen. 
 
Det fremgår af Rigsrevisorlovens § 3, at revisionen efterprøver, om regnska-
bet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrif-
ter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en 
vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. 
 
Det er Rigsrevisionen, der udfylder rigsrevisorlovens § 3 ved at fastlægge, 
hvordan den finansielle revision, den juridisk kritiske revision og forvaltnings-
revisionen nærmere bør udføres. God offentlig revisionsskik udvikler sig dy-
namisk i takt med den faglige udvikling. 
 
Dette indebærer, at Rigsrevisionen har kompetencen til at vurdere, hvilken 
revisionsindsats der er behov for i den enkelte virksomhed inden for minister-
området. Den årlige revision planlægges ud fra væsentlighed og risiko og vil 
derfor variere i omfang og indhold. Der skal dog altid tilvejebringes et revisi-
onsbevis, som er tilstrækkeligt og egnet til, at revisionsmålene for det samle-
de ministerområde nås. Rigsrevisionen skal kunne konstatere, om bevillinger-
ne er overholdt, og udtrykke konklusioner om regnskabet, forretningsgangene 
og forvaltningen på ministeriets område.  
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Det synes at ligge implicit i rapporten/analysen, at alle aktiviteter skal revide-
res hvert år. Rigsrevisionen er ikke enig i denne betragtning jf. ovenstående. 
 
Revisionen planlægges således ud fra væsentlighed og risiko, hvilket også 
gælder revisionen af IDV. Rigsrevisionen finder at vores aktuelle vurdering af 
væsentlighed og risiko på IDV-området ikke giver baggrund for at bruge flere 
af de begrænsede samlede revisionsresurser til at revidere IDV.  
 
I relation til tilsyn fører Rigsrevisionen ikke tilsyn og er ikke en del af ministeri-
ets tilsyn med IDV. Ministeries tilsyn foretages uafhængigt af revisionen og 
indgår i revisors vurdering af om der er betryggende kontroller, der understøt-
ter en korrekt forvaltning og regnskabsaflæggelse.   
 
Ministerierne fører tilsyn og revisionen reviderer efterfølgende IDV ud fra væ-
sentlighed og risiko. 
 
Rigsrevisionen kan ikke uddelegere ansvaret for revisionen af det enkelte 
ressortministerium til en statsautoriseret revisor.  
 
Men rigsrevisor kan aftale med de enkelte ressortministre, at der etableres en 
intern revision i henhold til rigsrevisorlovens § 9, hvorefter Rigsrevisionen kan 
basere dele af revisionen på intern revisions arbejde. 
 
Analyse omtaler alene revisionen af de statslige institutioner. Rigsrevisionen 
skal derfor anbefale, at revisionsordningen for erhvervsvirksomheder i kom-
munerne også omtales.  
 
2. Specifikke bemærkninger 
Rigsrevisionens specifikke og mere tekstnære bemærkninger fremgår af ved-
hæftede filer, hvor ændringer og kommentarer fremgår. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Yvan Pedersen 
 
Afdelingschef 


