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Förord

Förvaltningspolitiska kommissionen har uppgift analy-i att
nuvarande former för ochorganisation styrningsera om av

förvaltningstatlig och verksamhet ändamålsenliga ochär
lämna synpunkter på hur det långsiktiga arbetet med struk-
turförändringar förvaltningen bör bedrivas. Dir: 1995:93i

led arbetetSom har kommissionen lämnat uppdragiett ut
utarbeta underlag för ställningstaganden antal del-att i ett

frågor.

Uppdragen redovisas fall publicerasi i vissarapporter som
kommissionens betänkande lämnas månads-innan iseparat

skiftet mars/ april. Avsikten härmed tillfälle till de-är att ge
batt kan till ledning för kommissionens arbete.tjänasom

l denna genomgångrapport görs revisionsorganenen av
och deras funktion Sverige och Danmark. Rapportförfat-i i

försjälva innehållettama i sina avsnitt.ansvarar

Stockholm februari 1997i

Sten Wickbom
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Förord

offent-revidera väsentligt inslag all verksamhetAtt iär ett -
lig såväl privat.som

uppgift granska och kontrollera,Revisionens primära är att
bedöma ekonomisk information och redovisning äratt om

förrättvisande. Revisionen också instrumentär ett att
granska och bedöma hur verksamhet fungerar, denen om

effektiv medverka till för-och produktiv. Revisionen kanär
ändringar, den kan bidra till främja utveckling, denatt en
kan råd och stöd och förmedla kunskap Dessa senarege
uppgifter har blivit allt viktigare.

på uppdragJag vill Förvaltningspolitiska kommissionens --
denna belysa den statliga roll Sverige,i revisionens irapport
första hand roll arbetet medi revisionens i ompröva,att ut-

veckla och förändra den statliga verksamheten.inom

Stockholm december 1996i

Ingemar Mundebo
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Sammanfattning1.

belyserDenna den statliga roll Sverige,revisionens irapport
första hand roll arbetet medi revisionens i att ompröva, ut-

veckla och förändra statlig verksamhet.inom
I kapitel några huvudlinjer de årens3 20inämns senaste

förvaltningspolitik, för vilken miljönärmast visa i revi-att
har arbeta. Förändringar under denna tid bl.a.sionen iatt -

statsfinansiellt offentligläge, debatt, krav, frånnya norm-
och regelstyming till mål- och resultatstyrning har varit av-
avgörande betydelse för Såväl den finansiellarevisionen.

årlig revision förvaltningsrevisionenrevisionen som
effektivitetsrevisionen har fått starkare roll. Revisionenen
har påverkatsbara också själv påverkat förvalt-inte utanav
ningspolitiken.

I kapitel redogörs översiktligt för uppgifter och4 organisa-
några förtion inom utöver revisionenorgan som svarar

kontrollmakten KU, JO, JK respektive
"förändringsmakten" Statskontoret, Arbetsgivarverket,
ESO.

kapitel för5 redogörs uppgifter och organisation inom
Riksdagens och Riksrevisionsverket. Revisionenrevisorer i

organiserad på jämförSverige ovanligtär sättett om man
med andra länder, endast Finland liknandehar organisa-en

Den svenska organisationsformen beror på vårtion. annor-
lunda förvaltningsmodell och har lång tradition. Några

skillnader "huvudman", arbetsområde,sammansättning,
resurser och likheter förvaltningsrevisionens arbetsområde
och arbetssätt mellan de båda svenska revisionsorganen
redovisas. En principiellt viktig fråga Riksdagens revi-är att

både avsändare och revisionsrappor-mottagaresorer av
iter.

I kapitel redogörs för6 några andra länder,revisionen i
framför allt EU-länderna förs-och EU:sinom revisionsrätt, i

hand omfattning, inriktning ochrevisionens organisation,ta
form för Särskilt debatter ochrapportering. nämns ut-om
redningar rörande Finland.revisionen i

I kapitel 7 behandlas själva handlarrevisionsarbetet. Det
främst förvaltningsrevision,RRV:s också RRV:som men om
finansiella och Riksdagens förvaltnings-revision revisorers
revision.
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har för all finansiellRRV revision inomnästan stat-ansvar
lig sektor. Det överblick och underlättar jämförelser ochger
erfarenhetsöverföring, rådgivning och stöd. ochRRV är -
har framför allt kritiskt till myndigheternas årsredo-varit-

ibland för omfattande och innehållerDevisningar. är ovä-
information, ibland för knapphändiga dåsentlig och integer

förtillräckligt underlag Det vanliga dockstyrning. är att
myndigheterna får "ren" revisionsberättelse. 1995 läm-en
nade RRV 15 berättelser med invändning av 450 ochca
därutöver synpunkter till ledning och styrelser.120 RRVca

också årliga till flertali sin regeringentar ettrapport upp
allmänna problem den statliga verksamheten.inom

De främjande och stödjande inslagen harinom revisionen
frågaökat. Det omdebatterad såväl Sverige in-är ien som

hur omfattande sådana och fårternationellt inslag bör vara.
har värdefullt förDet alla berördavarit regering,parter -

riksdag, myndigheter RRV växande grad arbetat mediatt-
rådgivning och stöd. Samtidigt det viktigt betona revi-är att

oberoende, objektivitet och Detsionens revisorns integritet.
förviktigt "överutnyttja" RRVinteär regeringen att som

föraktör fråga råd och stöd och likaså viktigt RRVi attom
låta alltfördenna del verksamheten mycket.inte växaav

Förvaltningsrevisionen har blivit viktigare. verk-I RRV:s
första inrik-samhetsplan granskningen hand skallsägs iatt

områden statsfinansiell betydelse och/ ellertas mot storav
områden har betydelse för ekonomins funktions-storsom

Granskningen skall särskilt områdengälla skattersätt. som
och avgifter, socialförsäkring, arbetsmarknad, jordbruk, för-

infrastruktur, högskola och forskning samt stat-svar,
kommunrelationer. Riksdagens har liknande for-revisorer
muleringar verksamhetsplan.i sin

Några frågorprincipiella berörs också. Eninom revisionen
regeringsuppdragens roll för RRVzs verksamhet. Detär sägs
dessa uppdrag hittills något problem förinte utgjortatt

roll oberoendeRRV:s de harrevisionsorgan,som snarare
värdefullt inslag. Det dock viktigt kostnader-varit ett är att

för dessa uppdrag finansieras särskild ersättningna genom
och de måttlig volym. En fråga skillnadenatt är ärav annan

granskningsornråde mellan de bådai revisionsorganen.
verksamhet omfattarRRVzs statsmaktsnivån, medaninte

Riksdagens emellertidhar den tycksDetrevisorer irätten.
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verkligheten någon skillnad verksamhet mellaninte ivara
fråga förvaltningsrevision. finnsde båda Detiorganen om

granskningarnågon Riksdagens revisorers inteinte av som
skulle ha kunnat utföras RRV ochinom omvänt.

allmän utgångspunkt för all denEn revision inteär att
granskaskall granska politiska mål. kan medelRevisionen

och metoder för nå olika mål, den har tillinteatt upp-men
bedömningar.gift formulera mål och politiska Detatt göra

finns bra form för sådana utredningar och det är statensen
offentliga utredningar.

bety-avgörande fråga vid bedömningEn revisionensav
svårtvilka resultat den uppnår. Detdelse är mätaär att re-

finns också olika dimensioner resultat. Revi-sultat. Det av
effekt, attitydpåverkandekan ha förebyggandesionen enen

kunskapsförmedlande effekt. alla svåraeffekt och De ären
finnskvantifiera, de där.att men

följervilka åtgärderMest revi-intressant att är som avse
Uppföljningar den finansiellaarbete. revisio-inomsionens

åt-påpekanden harväsentliga90visar att procent avnen
förvalt-år. resultat. Inomgärdats Detinom är gottett ett

bedömer 60talen lägre. RRVningsrevisionen är att procent
har genomförtshelt eller delvisförslagen i rapporternaav

år.inom tre
förutom på denframgång och styrka berorRevisionens -

vilken den arbetar.på denkompetensen omgivning iegna -
under deflytta framkunnatAtt positionersinarevisionen

samhällsekonomis-åren beror hög grad på den20 isenaste
Avgörandeka och statsfinansiella utvecklingen. är stats-

växandeoch detmakternas intres-i revisionenengagemang
för effektivitet och produktivitet.set

utvecklingslinjerkapitel slutligen några tänkbaral 8 nämns
för under kommande år. statligaDen revisionenrevisionen

ha central roll. Rollen granskarekommer fortsatt att somen
förbli finns fördelaroch kontrollör kommer viktig. Det iatt

och för-fördjupad samverkan mellan finansiell revisionen
och likaså fördelar samverkan mellanvaltningsrevision, i

områden.och andra kontrollorgan pårevisionsorgan vissa
har nyckelroll förändringsarbe-Förvaltningsrevisionen ien

behöver granskningar för information ochstatsmakternatet.
Riksda-underlag för arbete. Relationerna mellansittsom

till deoch berörs kortfattat. Med hänsynRRVrevisorergens
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för-och arbetssätt frågastarka likheterna inriktningi i om
mel-finns det skäl gränslinjernavaltningsrevision att pröva

formerna förlan de båda arbete, liksom samver-organens
informationkan. Riksdag och har olika behovregering av

Finland.och stöd, vilket också betonats i
medlemskapetdet svenskaroll anledningRevisionens i av

Medlemskapet kommer påverka denberörs.EUi att svens-
kravdet medför ökadeka förvaltningens arbete attgenom

och samverkan mellanpå information, kontakter regerings-
påverkar ocksåkansli och myndigheter. Det revisionen,

arbete förframför allt betyder medlemskapet revisio-mera
behöver det betyda förändringarDäremot inte av me-nen.

och inriktning.toder och arbetssätt eller organisationav
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Inledning2.

främstuppgift belysa den statliga roll,Min revisionensär att
för och effektivitets-omprövningarinstrumentettsom

granskningar.
denFörvaltningspolitiska kommissionen isäger prome-

frågorligger till grund för arbete bl.a.moria mitt att omsom
har blivit allt vik-uppföljning, utvärdering och omprövning

central rolloch den statliga bör harevisionen itigare att en
förändringsarbete.detta och Kommissionenomprövnings-

roll, ställ-vill därför ha studie den statliga revisionensaven
förvaltningsrevisio-och främst vad gällerning organisation,

omfattning, innehåll och inriktning.nens
inriktasStudien bör bl.a. belysa hur planeras,revisionen

genomslag den får. Enoch genomförs vilket politisktsamt
utgångspunkt för studien bör denövergripande attvara

också fortsättningsvis skallstatliga organi-revisionen vara
och under-två underställd riksdagenserad i engrenar, en

jämförelse medställd En revisionens organisa-regeringen.
Likaså börockså ingå studien.andra länder bör ition i vissa

ökade förvaltningenstudera hur den europeiseringen ijag
påverka och inriktningkan komma revi-organisationatt av

sionen.
offentliga utred-bygger dels på litteratur,Min rapport

material från Riks-och offentligt tryck, dels påningar annat
studeratrevisionsverket Riksdagens Jag haroch revisorer.

verksamhetsbe-anslagsframställningar, verksamhetsplaner,
liknande material från derättelser, årsredovisningar och

betydande antalfem åren, och dessutom revi-senaste ett
från 1980-tal och 1990-tal.sionsrapporter

Riksrevisionsverkets arbete,studie gäller första handMin i
dendetta bl.a. med hänsyn till detta verks starka roll inom

arbetestatliga och till Riksdagens revisorersrevisionen att
särskild utredningutförligt kommer belysasattmera av en

verksamhet.dettaom organs
har haft samtal med många utredare ochJag revisorer,

framför Riksrevisionsverket. Jag harkonsulter, allt inom
fördessutom haft samtal med Regerings-representanter

Verkschefer, eko-kansliet med ledande tjänstemänsamt -
myndigheter.nomichefer och andra flertal statligainom ett-
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studier och har bild den statligaDessa samtal miggett en av
arbete. Därtill kommer den bild fåttrevisionens jag sjuav

års arbete ledningen för Riksrevisionsverket.i
Slutligen terminologisk fråga. kommer regelJag i atten

använda finansiell och förvaltningsrevisionrevisiontermerna
på båda formernabenämning de denrevision inomsom av

förvaltningen.statliga I svenskt språkbruk har olika benäm-
under årens lopp. talar oftaNumeraningar använts man om

årlig tidigare redovisningsrevision, tidi-revision ännuom
kameral revision respektive effektivitetsrevi-gare om om

tidigare förvaltningsrevision, tidigaresion ännuom om
sakrevision. På engelska financialtalar regeliman om au-
dit ibland audit performanceregularity respektiveom om
audit ibland effectiveness audit eller value forom om mo-

audit. Jag använder benämningama finansiell revisionney
förvaltningsrevisionoch för tillfälle utvecklavarjeutan att

de skillnader finnaskan olika benämningar på respek-isom
revisionsform vid skilda tidpunkter.tive

Rapportens inledande del beskrivande karak-är av mera
den avslutande delen analyserande och värde-tär, av mera

rande karaktär.
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huvudlinjerNågra i

förvaltningspolitiken
för-den svenskainnefattar analyserauppdragMitt inte att

utvecklingverksamhetensden statligaValtningspolitiken,
förvaltningensden statligafrågorförnyelse elleroch om

förvaltningspolitiskadenfrågor ingårSådanastruktur. i
kommissionensbehandlasochuppdrag ikommissionens

några hu-emellertid korthuvudbetänkande. villJag ange
förvaltningspolitik,årens20vudlinjer de närmasti senaste

arbeta. Revisionensharvilken miljö revisionenför ivisa attatt
dennaförändrats underavgörandehar påarbeta sättsätt att

för-samtidamedgradhögperiod och det hänger i samman
förvaltningspolitiken.ändringar i

starktexpanderade mycketverksamhetenoffentligaDen
ekonomiska tillväxtenoch l960-talen. Denunder 1950- var

för reformerdärmed inomfannsstark, och det utrymme
leddeambitionsnivån hög. Detområden. Samtidigtolika var

allt fleromfattakomverksamhetenoffentligatill den attatt
komkostnadernaanställdasåväl antaletområden, och som

myndigheterlagar tillkom, inrätta-starkt.. Nyaökaatt nya
förvaltningenoffentliga ju-präglades dendes. Länge av en

korrektochlikabehandlingrättssäkerhet,diciell ensyn -
Förvaltningencentrala begrepp.ärendehandläggning var

myndigheternacentraliserad,ochgrad lagstyrdhögivar
gällandeenlighet medalltsjälvständiga,hög grad iivar

förvaltning.svensketablerad pågrundlag och syn
delvisemellertid1970-talet komUnder strömningar,nya

läge, delvisstatsfinansielltbesvärligareföljd ettavsom en
på denochinternationell debattföljd ny synenavsom en

börjadeoffentliga sektornroll. Denoffentliga sektorns möta
ineffektivitet. Manochkostnader, krångelför växandekritik

effekti-ochbörjade tala besparingar omprövningar, omom
och förenkling-decentraliseringproduktivitet,ochvitet om

och riksdaguppföljning och utvärderingar. Regeringar, om
ochför förvaltningensbörjade organisationsigintressera

vanligtpå heltarbeta varitsätt änett annatsätt att un-som
årtionden.tidigareder

påverkade de-lång rad utredningartillsattesDet somen
Detförändringar.ledde till flera beslutbatten och omsom
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fattades antal viktiga riksdagsbeslut och fleraett program-
matiska uttalanden offentligaden sektorns förnyelseom
gjordes bl.a. budgetpropositionema. vill någraJagi nämna
exempel.

Förvaltningsutredningen förstade och viktigasteär en av
de många utredningarna. Utredningen talade be-i sittav

tänkande Förnyelse SOUomprövning 1979:61 attgenom om
förnya den offentliga sektorn. statsfinansiella skäl kundeAv
befintliga och komma ochomprövas,attprogram resurser
skärpta krav måste ställas på tillgångarna skulle utnytt-att

effektivt och ändamålsenligt. flexibilitetFörvaltningensjas
måste öka, myndigheternas omfördelas.kunnaresurser
Också organisatoriska förändringar kunde komma behö-att

för öka effektiviteten. betänkande, Politisklatt ettvas senare
styrning administrativ självständighet SOU 1983:39, redovi--
sade utredningen förvaltningensanalys självständig-en av
het. Utredningen framhöll myndigheternas traditionellaatt
självständighet värdefull, också det finnsär att ettmen
samband mellan och ochstyrning regeringenattansvar som
chef för statsförvaltningen har och skyldighet leda.rätt att
Också Verksledningskommitténs betänkande Regeringen,
myndigheterna och myndigheternas ledning SOU 1985:40 bör

Utredningens uppgift granska formerna förnämnas. attvar
verkens ledning, hur myndigheterna skulle påstyras ett
bättre och smidigare Kommittén menadesätt. regering-att

förvaltningen borde stärkas.styrningens av
Utredningarnas betänkanden ledde till flera riksdagsbeslut

och stimulerade den begynnande debatten omprövningom
och förnyelse. I prop.1987regeringspropositionen
1986/ framhölls87:99 regeringsformens bestämmelseratt

för starkare förvalt-regeringen utrymme styrningger en av
ningsmyndigheterna förut skett. Dettaän utrymmesom
borde för förvaltningen på aktivareutnyttjas att styra ett

bl.a. för utvecklingstimulera och förnyelse verk-sätt, att av
samheten.

lämnade1985 skrivelse riksdagentillregeringen en om
den offentliga sektorns förnyelse. skrivelsen SkrDen
1984/ 85:202 korn kallas Förnyelseprogrammet ochatt inne-
höll samlat för den offentliga sektorns omvand-ett program
ling förnyelse.och Skrivelsen markerade ökat förintresseett
förvaltningspolitik. Särskilt betonades god måsteserviceatt
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måste fåmedborgarnaochför förvaltningenmål attettvara
verksam-offentligadenpåverkaaktivtmöjligheter att mera

heten.
års kompletteringspropositiondokument 1988viktigtEtt är

effek-behovetbl.a.framhölls1987/ 88:150. Därprop. av en
Förändringsektorn.offentligadenresurshushållning itivare

rationalisering,framtiden skeförnyelse skulleoch i genom
föreslogsl propositionenoch omprioriteringar.omprövning

förbättradbeslutsbefogenheter, styrningdelegeradebl.a.
verk-information omprövningutvecklad samt avgenom

tyd-och riksdagvidareframhölls regeringsamheter. Det att
respektiveförväntadevad sigborde attligare manange

verksamhetensfrågaåstadkommamyndighet skulle i om
Myndighe-minska.bordedetaljstyrningenresultat, samt att

planeringenförstärkas,borderesultatredovisningternas av
långsiktig ochborde bliarbetemyndigheternas pro-mera

taladeutvecklas. Manbordeeffektivitetsmåttochduktions-
förstället förförreformer i pengarmerpengarnamerom

reformema.
denna stimu-anledning propositionRiksdagsbeslutet i av

verk-statligadenförnyelsearbetetgradlerade hög inomi
vanligt honnörs-blibörjadeResultatstyrningsamheten. ett

talabörjadefilosofi. Man"ute"Regelstymingord. somvar
resultatstyming,Mål- och organisa-styrformer:olikaom

Revi-kontrollstyming.ochpersonalstyrningtionsstyming,
kontrolleragranska ochförbara utanroll attintesionens

betonas.började alltmeroch förnyafrämjaockså för att
fannsbil. 21990/ 912100,prop.1991budgetpropositionenl

offentlig sektor.utvecklingenhandladebilaga avomsomen
ökadnödvändigtdet iframhölls bl.a. ut-den attI att var

sek-offentligadenfrigörakunnasträckning inomresurser
ändrade behov. Dettaellertillgodoseför kunnaatttorn nya

effek-såvälmåste ske omprioriteringar genomsomgenom
delegering,ochdecentraliseringtaladesDettiviseringar. om

konkurrens,ökadfinansieringsformer, omomnyaom
valfrihet.ökadbyråkrati,minskad om

treårigtdenredovisade propositionenRegeringen etti
reducerasskullestatliga administrationendär denprogram

utvecklas,strukturstatsförvaltningensmed tio procent,
och den årligaförbättrasmyndighetermellansamverkan

klarareframhölls iförstärkas. l änpropositionenrevisionen
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tidigare dokument vikten effektiv statsför-revision iav en
valtningen.

följdSom utredningar, debatter och riksdagsbesluten av
starkare från sida skeddesamt ett regeringensengagemang

många viktiga förändringar deninom statliga verksamheten under
slutet 1980-talet och början 1990-talet. Metoder för målav av
och resultatstyming började utvecklas, uppföljning och ut-
värdering började användas, till början mindreiänom en
omfattning. Förändringar skedde myndigheternasav orga-

personalpolitik ochnisation; personalutveckling började
viktiga Myndigheterna ficknämnas instrument. störresom

frihet och ökade befogenheter, samtidigt denna frihetsom
och dessa befogenheter på olika begränsades. Man tala-sätt

påde gång självständiga myndigheter och statenen om om
koncern.som en

Särskilt betydelsefullt detta sammanhang ekonomi-i är att
administration och fickrevision tyngd. En redovis-större ny
ningsmodell och riktlinjer för årsredovisning, för kapi-nya
talförsörjning, för anslagssparande och anslagskrediter är
viktiga exempel. Genom dessa fick myndig-instrumentnya
heterna bättre förutsättningar för resultatstyrning, resultat-
redovisning och verksamhetsanalys. Den årliga revisionens
roll betonades.

förändringarFlera den statliga budgetprocessen harav
också genomförts under år. Dessa förändringar harsenare
främst statsmaktemasmotiverats önskan skärpa kon-attav
trollen budgetutvecklingen. Bl.a. har fr.o.m.över 1997 in-
förts tak för de offentliga utgifterna. Detta tak, be-ett som

för år och årligen rullas framåt,stäms i gällertre taget i
för hela den offentligaprincip sektorns utgifter. Taket skall

"såvidainte särskildaomprövas, omständigheter för-inte
anleder armat". En förutsättning för sådantatt ett system
skall kunna fungera utgiftsutvecklingen följs,är att noga
vilket förutsätteri Väl fungerandesin ekonomiadrni-tur en

stöd för politiskanistration och beslut.prioriteringarsom
Riksrevisionsverket har fått uppgift utveckla metoderi att
för utgiftskontroll.

Slutligen bör budgetpropositionen för årnämnas i 1997att
prop. 1996/ finns97:1 längre under rubrikenett avsnitt
"Staten i omvandling". Däri redogörs för frånrapporten
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redovisningöversiktligsamlad ochmedStatskontoret aven
statsförvaltningen.utvecklingen inom

och pekarredovisar sysselsättningenStatskontoret i staten
från 1960-taletSverigesysselsättningsökningenpå hela iatt

främstsektorn,offentligaskedde den i1980-taletstill imitt
harSedan 1980ocksåoch landstingkommuner i staten.men

skettharminskat. Detantalet sysselsattaemellertid i staten
omstruktureringar.ochbesparingarnedläggningar,genom

produktivi-studierockså olikaredovisarStatskontoret av
framgårdemstatsförvaltningen. Avtetsutvecklingen inom

tillfram1960-taletsjunkande underproduktivitetenatt var
Endärefter harutvecklingen1970-talets vänt.mitt, attmen

påtyder1990-taletunderproduktivitetsberäkningardel en
år. Produk-första1990-taletsunderutvecklingstarkt positiv
myndig-mellan olikaolika år ochmellanvarierartiviteten

produktivitetsut-mellansambandSannolikt finnsheter. ett
Ökadeutvecklingen.statsfinansiellaoch denvecklingen
åtminsto-produktivitet,ökadleder tillpå besparingarkrav

grad.till vissne
statsför-förändringarframhållerStatskontoret att stora av

Framför allt harår.underhar skett ut-valtningen senare
affärsverkensochmål- och resultatstymingenvecklingen av

grund tillsjälvständighet lagtekonomiskaökadesuccessivt
föränd-nyckelordStatskontoret iförändringarna. attmenar

resultat-renodling,harunder 1990-taletringsarbetet varit
effektivisering. Manochdecentralisering attstyming, menar

förändringsarbetet:huvudlinjerdet finns itre

Fembolagisering.affärsverksamhetenshuvudlinjeEn är0
har bolagiserats.åtta affärsverkende tidigareav

funk-skiljatydligarehuvudlinjeEn statensär attannano
från varandra. Mo-rättskipningförvaltning ochförtioner

rättsskydd.individensfrämst stärkaför dettativet är att

förvaltningsmyndigheternashuvudlinje berörtredjeEn0
myndighets-påinriktningmed starkarekämverksamhet

kämverksam-och på kollektiva Inomtjänster.utövning
främstsåväl till decentraliseringfinns tendenserheten

utbildningen tillskolan och den högre centra-inom som
försvaret.främstkoncentrationlisering och inom
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framhållerRegeringen med anledning Statskontoretsav
det statsfinansiella läget kräver fortsatta besparingarrapport att

och strukturförändringar statsförvaltningen. Kravet påinom
åstadkomma effektiv förvaltning blir viktigare.alltatt en

Regeringen påminner också Statskontoret och Riks-attom
revisionsverket har uppdrag lämna förslag till huri att ana-
lyser produktivitet och kvalitet bättre kan redskaputgöraav
för och uppföljning.regeringens styrning

l Riksrevisionsverket bok, Förvaltningspolitikutgivenen av
i förändring 1996, 83, tyngdpunktsförskjut-vissasägs atts.

förvaltningspolitiken kan skönjas. sammanfattasningar i De
följande "Under deleni 1970-talet stodmening: senare av

effektiviteten för förvaltningspolitiken, underi centrum
1980-talet medborgarservicen och under de sju-åttasenaste
åren har besparings- styrfrågoroch dominerat".

Något utförligare skulle kunna sammanfatta utveck-man
lingen under de åren på följande20 Ensenaste sätt. ut-
gångspunkt naturligtvis utvecklingen under årtiondenaär
dessförinnan, utveckling präglades offentligen som av en
sektor stark tillväxt med statlig verksamheti iväxteen som
fråga uppgifter, kostnader, och anställda.organisationom
Och, tillväxt skeddeinte minst, nämnvärd de-utanen som
batt. flestaDe menade det "naturligt" verksamhe-att attvar

skulle och få Den utgångspunktenten växa ärnya resurser.
viktig då försöker bedöma vad hänt frånvi mittensom av
1970-talet till 1990-talet. Förutsättningarna harmitten av
nämligen förändrats på avgörande Jag vill särskiltett sätt.

följande:nämna

Den statliga verksamhetens omfattning har förändrats0 av
statsfinansiella skäl också följdtill debattenmen av om
offentlig sektor. Tidigare gällde "att växa", gäller "attnu
minska". Samtidigt kraven från medborgarna och poli-är
tikerna ofta oförändrade, ibland t.o.m. större.

Den statliga verksamheten har ställts inför krav, mött0 nya
signaler, ibland snabbt växlande och motstridandenya

signaler. Regelsystemen förändras, omorganisationer är
vanliga, omlokaliseringar verksamheter.t.o.m. av
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förändrats,hararbetaverksamhetensstatliga sättDen att0
och resultatstyr-mål-tillregelstyrningochfrån norm-

handlingsfrihetökadfåttharMyndigheternaning. men
produktivitet.ochpå effektivitetökade kravockså mött

framförökade kravställeroch resultatstymingenMål-
ekonomiadministrationochverksledningarallt på men

växandekommerHärtillanställda.på allaegentligen
IT-utveckling.ochinternationaliseringföljdtillkrav av

statligaför denbetydelseavgörandehar varitutvecklingDenna av
dominerade denförvaltningsmiljötidigareIrevisionen. en

denkontrollenochgranskningenfinansiella revisionen, av
till" den"gåskulleDet iredovisningen. rättekonomiska

på"rätta"ocksådå fannsOchredovisningen.statliga svar
ochgradhögförvaltningenfrågor, imånga norm-var
fullföljaförockså hyggligafanns attregelstyrd. Det resurser

få litet nästachansoch störreutvecklaoch attt.o.m. resurser

ar.
Uppgiftenklimatetförvaltningsmiljö annat.nutida ettI är

blivitförändrats,flerapåkontrollera har sättatt mera
behovettill" och"gåfortfarandeskallkomplicerad. Det rätt

fålikaså behovetoch kontrollera attgranska stort,ärattav
emellertiddominerarinformation. Nutillförlitligochsnabb

statsfinansielltföljdtillaspekter, delvisandra nyttettav
denpå resultatväxande krav inomföljdtillläge, delvis av

produktivitet,ochEffektivitetverksamheten.statliga om-
finansi-nyckelord. Dennågraoch styrning ärprövning nya
rollstarkarefåttharoch denviktig,ella revisionen är en

på bredareårsredovisningengranskaskall ettdenattgenom
fåtthareffektivitetsrevisionen,Förvaltningsrevisionen,sätt.
ochför omprövningarroll, främst instrumenttyngre somen

effektivitetsgranskningar.
förvaltningspolitis-denpåverkatsalltsåharRevisionen av

också påverkatemellertidharka utvecklingen. Revisionen
kom-harutvecklingen. Detförvaltningspolitiskaden som-

former,mångaskett inteframgå denna irapportatt avmer -
Revi-utvecklare.ochfrämjarerollbara revisionensi som

hög gradharRiksrevisionsverket, iframför alltochsionen,
ekonomiad-detutvecklingenpåverkatoch inominspirerat

mål-förmodellerutvecklingenochområdetministrativa av
och resultatstyrning.
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Kontrollmakten4. och förändrings-
makten

finnsDet flertal har uppgifttill granskaett attorgan som
och kontrollera den statliga verksamheten. kanDet gälla att
kontrollera lagarna följs och den ekonomiska informa-att att

och redovisningen rättvisande. Uppgiften kantionen ock-är
så bredare och gälla statliga arbeta,sätt attvara organs en
granskning måluppfyllelse, effektivitet och produkti-av av

Några lyder under riksdagen,vitet. andra underav organen
De fullgör på olika den kontrollmaktregeringen. sätt som

finns del vår författning.som en av
finnsDet också verkar för utveckla och för-attorgan som

ändra den statliga verksamheten. Med utnyttjande av en
mindre vanlig, dock kan talarättvis, termmen man om
"förändringsmakt".

Den statliga del kontrollmakten,revisionen är en av men
också del förändringsmakten. För vilkenvisa iatten av om-
värld den statliga har arbeta vill kortrevisionen jagattsom

vilka ytterligare kontroll- och förändringsorgannämna som
ingår denna omvärld. dockFörst något vadi Regerings-om
formen rikets styrelse.säger om

författningenDen svenska liksom många andra länders-
författningar präglas vilja dela makten mellanattav en-
flera olika och nivåer. Detta drag särskilt framträ-organ var
dande tidigare grundlagar,i präglar också de gäl-men nu
lande.

I Regeringsformen riksdagen folkets främsta fö-sägs att är
reträdare och riksdagen stiftar lag, beslutar skatt tillatt om

och bestämmer hur medel skall användas.staten statensom
Det också riksdagen granskar rikets styrelse ochsägs att
förvaltning. Riksdagen alltså det centrala ochär organet
skall kontrollera styrande och förvaltande organ.

Regeringen riket, föroch rättskipning finns domstolarstyr
och för offentlig förvaltning statliga och kommunala för-
valtningsmyndigheter. Regeringen har således det yttersta

för den statliga verksamheten deansvaret inom ramar som-
riksdagen beslutat fråga lagar och medel för verksam-i om
heten. Det innebär har makt såväl kon-att regeringen att
trollera förändra.som
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självständigadel dock maktenTill väsentlig äm-utövas av
svenskaförvaltningsmodellen, därbetsverk, myndigheter. Den

ochdelad mellanverkställande maktenden regeringär
aktö-huvudsakligamyndigheternamyndigheter med som

Finlandegentligen barainternationellt.ovanlig Det ärärrer,
fullgörsvenska. Eljestliknar denhar modell somsom en

uppgifternaverkställandeockså deministeriema
"ministerstyre". andra länderI ansvarigministern ävenär

fattasför förvaltningsbeslut ministeri-avsom
alltsåenheterolika enheter,ets/ departementets mot-som

självständiga myndigheter.vårasvarar
kontrollmaktensåväl förskillnad betydelsefullDenna är

svenskagrad för denoch ihögförändringsmakten,försom
ocharbetarevisionens rapportera.sätt att

lång tradition.självständighet harsvenska förvaltningensDen
under ochhar 1980-dennakapitel 3Som i rapportinämnts

självständighetomfattande dennadiskuterats hur1990-talen
Regeringsfor-bör Det haregentligen och sagts attär vara.

för starkarebestämmelser regeringen utrymme engermens
traditionelltförvaltningsmyndigheterna änstyrning somav

och resultat-präglad mål-förvaltningspolitikskett. I aven
maktbåde harockså naturligtdet regeringstyming attär en

leda och Regerings-makt tilloch denna styra.utnyttjar att
förvalt-hurfår bestämmaformen ingengräns, enanger en

myndig-ärendenskall beslutaningsmyndighet röri som
ellerkommunenskild ellerhetsutövning rörmotmot som

lag.tillämpning av
"ägare"chef ellerbetraktaRegeringen är att somsom -

så villfolket,företrädare föreller ägarna, avom mansom -
föreskrifter,kanförvaltningen. Regeringen sätta upp ra-ge

finnsverksamhet. Sådanamyndigheters iför ramarmar,
respektiveochverksförordningenförvaltningslagen, ii

betydande maktharmyndighets instruktion. Regeringen en
riksdagen enligtOftast beslutarbudgetprocessen.i rege-

myndighet.respektivefråga medel tillförslag iringens om
deRedan budgetpropositionen regeringen övergri-i anger

och efter riks-Verksamhetför myndighetspande målen en
regleringsbrev förs.k.utfärdardagsbeslutet regeringen

rörande myndig-direktivmyndighet. dessa lämnaslvarje
anvisadeanvändningenverksamhet och rörandehetens av

mel-informella kontakterocksåmedel. finnsDet nätett av
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myndigheter, bl.a. samband medlan regeringskansli och i
och vid utformningen regleringsbreven.budgetarbetet av

kontrollmakthar sålunda central rollRegeringen somen
detoch förändringsmakt. viktigt haDet i minneär attsom

kon-då fortsättningen skall på olika rollvi i organs somse
Två dettatrollerare och förändrare. centrala iorgan sam-

Riksrevisionsverketmanhang Riksdagens ochrevisorer --
kapitel ochkommer särskilt behandlas i nästa omnämnsatt

med till-därför här. finns därutöver antalDetinte ett organ
kontrolluppgifter, Datainspektionen, Kon-och t.ex.syns-

kurrensverket Riksgäldskontoret, kommeroch jag intesom
dennaiomnämna rapport.att

Kontrollmakten4.1.

riks-Kontrollmakten utgår sålunda från riksdagen. Det är
granskar rikets styrelse och förvaltning. Dendagen som

för för-första handkontrollen gäller i regeringens ansvar
Riksdagen kontrollvaltningen. regeringensinutövar av

och interpellationerkonstitutionsutskottet genomgenom
misstroende-frågor. kan också beslutaoch Riksdagen om

statsråd Kon-förklaring enskilt eller statsministern.mot mot
trollen förvaltningen riksdagen Justitie-utövaröver genom

och Riksdagensombudsmannen revisorer.

KUKonstitutionsutskottet
allmänpolitiska granskningen del hela riks-Den är aven

granskadock första hand skalldagsarbetet. Det KUiär som
hand-statsrådens och regeringsärendenastjänsteutövning

alltså administ-läggning. Utskottet kan granska regeringens
vilket andra kontrollorgan Utskottetrativa praxis, inte gör.

har del alla protokoll beslut regeringsä-irätt att ta överav
och andrarenden och kan också kalla ledamot regeringenav

till utskottet. sammanfattar granskning s.k.KU sin i ett
granskningsbetänkande, behandlas kammaren underisom

s.k. dechargedebatt.en

JOJustitieombudsmannen
Justitieombudsmannen deeller -ombudsmännen, är näm--

fyra riksdagens kontrollorgan medligen till antalet är ett-
främsta uppgift den enskildestillvarata Om-intressen.att
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offentligbudsmännen skall övervaka de utövaratt som
Verksamhet efterlever och andra författningarlagar isamt

fullgör åligganden. skall verka förDe vidareövrigt sina att
brister lagstiftningen avhjälps. Ombudsmänneni mottar
klagomål från allmänheten myndigheter och tjänste-mot

De kan också handla på och inspek-män. initiativ göraeget
och andra undersökningar.tioner

klagomålAntalet ökar, de beräknas år 1996 överstiga
Många klagomål ibland formella skäl,5.000. avvisas, av

ibland därför ombudsmännen finner tillräckliga skälinteatt
för rikta kritik. bara avgjordaDet 15är procent ären-att av
den brukar leda någon form kritik. Ombuds-tillsom av

åtal inför domstol, anmälan förkan beslutamännen om om
disciplinåtgärd formen denoch Denerinran. ärom senare
vanligaste.

Justitiekanslern JK
Justitiekanslern kontrollorgan. Kanslernsregeringensär

förbättrauppgift rättssäkerheten ochär att värna attom
effektiviteten offentliga förvaltningens område.på den Vi-
dare kanslem på skaderegleringsområdet till denskall attse

åtenskilde får det allmännasin intresseträtt sättsutan att
lagföringsidan, bidra till riktig rättstillämpning ochsamt en

område.på tryckfrihetens och yttrandefrihetens Kanslem är
olikaockså och bevakar iregeringens jurist rättstatens

sammanhang.
från enskil-JK:s granskning kan klagomålinitieras genom

da eller myndighet, inspektion eller JKattgenomgenom
åtalsjälv ärende. JK har väcka ochrätttar ett att attupp

anmäla för beslut disciplinpåföljd.om
framgått kan allmänheten många fall vända tillSom i sig

bådadera, samrådJO eller JK eller varvid mellanantingen -
beträffandedem sker handläggningen med klagomål.sina-

får långt färreJK dock ärenden JO.än
Såväl JO JK bör betraktas kontrollorgan. Det ärsom som

deras uppgift aktörer beträffande förändringar.inte att vara
Dock kan det flera fall så deras Verksamhet lederi attvara

förändringar,till bara konkreta fall där de framför kri-inte i
tik också det gäller allmänna förändringar iutan när mera

och arbetssätt. "fångasDeras synpunkter kanorganisation
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upp" berörd myndighet ellerregeringen, annatavav av
organ.

hös-vill detta sammanhangJag regeringeni erinra attom
behovetuppdrag undersöka1996 JK i att stär-ten att avgav

förvaltningen.ka kontrollfunktionema den statligainom
ekonomiskaBakgrunden detta uppdrag olika falltill avvar

den of-oegentligheter andra missförhållandeneller inom
fall otillåten hantering all-fentliga förvaltningen och av av

flera fall har och andramedel. I dessa revisionmänna av
bör förkontrollinstrument otillräckliga. Detvisat sig vara
kontrollframtiden finnas effektiv kontroll form rättsligi av

verk-såväl medelsanvändningoch revision, somsom avser
nuvarandeskall också frågan hursamhet. JK överväga om

riskvarandra, det finnskontrollsystem samverkar med om
stolarna" och fångasför frågor "faller mellan intevissaatt

förstudie redannågot skall redovisaJK isystem. enavupp
februari 1997.

Förändringsmakten4.2

gång betonaförändra villDå det gäller makten jag änatt en
centrala roll. Det regeringen i sinregeringens är egen-som

främstachef för hela statsförvaltningen har denskap av
föränd-utveckla ochmakten och det högsta föransvaret att

också under år på aktivtharRegeringen ett merasenarera.
på-både beslutande ochdenutnyttjatsätt rätten, somsom

drivande aktör.
den ochvill betona ytterligare sak, nämligenJag rätten

förändrarespektive myndighet harmakt sinatt egensom
myndighe-förvaltningspolitikenverksamhet. Den nya ger

betydande besluta organisationsinrätt attterna egenen om
ledningarbeta. myndigheternasoch Detsitt sätt ärattom

formar myndigheternahög grad den miljö vilkeniisom
myndigheter hararbetar. lätt somligaDet är att notera att

förnyelse.nått andra fråga utveckling och Delängre iän om
och fattarförändringsberedda, de själva initiativär tarmera

beslut leder till effektivitet arbetet.själva istörresom
uppgift verkaNågra har emellertid till särskild attorgan

för förändringar. arbeteDe sitt i regeringen un-ger genom
arbe-stödjer myndigheterna derasderlag för beslut och de i

te.
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Statskontoret
Statskontoret utrednings- och stabsorgan med uppgiftär ett

stödja arbetet med effektiviseraregeringenatt i ompröva,att
och statlig och statligt finansierad verksamhet. Detstyra
arbetet sker på uppdrag eller kommittéerregeringenav av
och arbetsgrupper Regeringskansliet. Det alltsåinom iär
hög grad uppdragen verksamhetens omfattningstyrsom
och inriktning.

Statskontoret redovisar år många ochvarje rapporter
medverkar många statliga utredningar. Flerai rapporter-av

betrakta utredningar, ganskaandra lika deär att ärna som
Riksrevisionsverket och Riksdagensrevisionsrapporter som

brukar utarbeta. påSom exempel underrevisorer rapporter
år kan nämnas:senare

uppgiftslänmandeFöretagens Den ideella sektorn i sam--
hällsekonomiskt perspektiv Sektorsövergripande analys av-
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen Omfattningen och-
inriktningen statliga myndigheters uppgiftsinsamlingav
från kommunerna Utvärdering företagshälsovårdenav- -
Fiskekontrollen vid EU-anslutning produkti-Försvaretsen -

och kostnadsutveckling Användningen elektroniskvitet av-
den offentliga förvaltningen.ipost

Ser enbart till rubrikerna skulle flera dessavi rapporterav
ha kunnat utarbetas vid något de båda revisionsorganenav

liksom flera deras skulle ha kunnat utarbetasrapporterav-
vid Statskontoret. Det finns emellertid många fall skillna-i
der och metod och bakgrundeni tillansats i rapporterna.
Statskontoret arbetar på uppdrag. Utredning-nämntssom

skall allmänhet bara beskrivandei och analy-intearna vara
serande också innehålla konkreta förslag, och självautan i
uppdraget har ofta för sådana förslag. Revi-angivits ramar

har normalt själva bestämtsionsorganen gransk-sett när en
skall ske, Vilken form den skall ske och vad månning i deni

skall innehålla konkreta förslag.
Regeringen har mål för Statskontoret:sjuangett

statlig och statligt finansierad verksamhet-ompröva
-utveckla och Verksamhetsanpassa mål och resultatstyming
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-renodla verksamhetsformema för offentlig produktion
ansvarsfördelning-utveckla samverkan och tydliggöra

mellan och kommunstat
-fullfölja statlig verksam-bolagisering och privatisering av
het

struktur och-utveckla och förändra statsförvaltningens ar-
betsformer inför ökat europeiskt förvaltningssamarbeteett

effektiv-utveckla elektronisk infrastruktur förÖppenen en
informationsförsörjning.

långa lista uppgifter StatskontoretDenna visar äratt enav
viktig aktör förändringsarbetet.i

Arbetsgivarverket
har tillArbetsgivarverket, tidigare arbetsgivarverk,Statens

uppgift för förhandlingsverksamheten inom staten,att svara
förhandlingar villkor för statligtlöner och allmänna an-om
ställda. Verket skall också företräda myndigheterna arbet-i

och för den information, rådgivning ochstvister ut-svara
harbildning statliga arbetsgivare behöver. Verket rättsom

arbets-besluta lockout och andra stridsåtgärderatt motom
tagare.

personalfrågor,har många sammanhang betonatsDet i att
personalutbildning och personalutveckling viktiga delarär

förvaltningspolitiken. ökade krav utvecklingenDeav som
frågor rekryte-inneburit för de statligt anställda gör att om

utveckling och andra villkor bli-och utbildning, lönerring,
också påbetydelsefulla. ökade decentraliseringenDenvit

detta område, kombination med myndigheternasi större
och arbetssätt, harsjälva besluta organisationrätt att om

förmedfört myndigheterna själva fått ökatatt ett ansvar
personalpolitiken.

tycks dock frågor personalutveckling,Det ut-som om om
bildning, information har viktiga rollspelatinteetc. samma

verkligheten de böra del utredningari iansetts görasom en
och 1990-talen.under och Det1980-regeringspropositioner
kan bero på aktörerArbetsgivarverket och andraatt som
verkat under denna period,delar exempelvis Statensav

för personalutveckling, och arbets-SIPU, Statensinstitut
marknadsnämnd, fått tillräckligaSAMN, inte attresurser,
ekonomiadministration betydelsetillmätts större än perso-
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naladministration och personalutveckljng, andraatt organ,
framför allt Riksrevisionsverket konsult-och och utbild-
ningsföretag, liksom naturligtvis myndigheterna själva,
kommit för viktiga delar denna verksamhet.att svara av

för studier offentlig ekonomiESO Expertgruppen i-
kommitté finansdepartementet.under kommerJagär en

denna behandla det statliga kommittévä-inte iatt rapport
sendets viktiga roll arbetet med förändra och utveckla.i att
Ett undantag dock, nämligen ESO. Huvuduppgiftenjaggör
för ESO bredda och fördjupa underlaget för budget-är att
politiska och samhällsekonomiska avgöranden. särskildEn
uppgift frågorbelysa den offentliga sektorns effek-är att om

och produktivitet. arbetar främstGruppentivitet attgenom
lämna uppdrag till myndigheter, och forskare.institutioner
Gruppens publiceras och brukar bidra till sti-rapporter att
mulera debatten den verksamheten.statligaom

ESO alltså någon myndighet utredningsor-är inte ettutan
arbetar kommittéform. har funnits underESOigan som ca

år består15 och antal ledamöter, huvudsakligen fors-ettav
kare och ämbetsmän. finns mindre kansli,Det ett men rap-

brukar utarbetas självständiga forskare ochporterna ut-av
redare själva för innehållet och föri rapporternasom svarar
eventuella rekommendationer. ESO har publicerat bety-ett
dande antal områdenberört alla medrapporter som an-
knytning offentligtill ekonomi och verksamhet.statlig Ge-

självständiga och fria arbeta kan ESOsitt sätt sägasattnom
värdefullt komplement såväl till myndighetsorgani-ettvara

offentligatill utredningar traditionella for-sationen isom
mer.

sk

Vi kan sammanfattningsvis konstatera det finns flertalatt ett
har uppgifttill kontrollera och förändra.att attorgan som

Dessa har verksamhet bidragit tillsin attorgan genom
svensk förvaltningspolitik förnyatshar och den statligaatt
verksamheten har förändrats fråga innehåll,i organisa-om

och arbetssätt, liksom till svensk statsförvaltning hartion att
fått internationellt anseende. finns ocksåLikvälett gott nu
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föränd-och påkontrollområdetbåde påmånga problem
ringsområdet.
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Statlig Sverigerevision i

finns två förDet tidigare statlig revision inämntssom organ
Riksdagens och Riksrevisionsverket. JagSverige, revisorer

vill redogöra för dessa detta kapitel första handi inu organ,
för uppgifter och medan själva revisionsarbe-organisation,

omfattning, innehåll, genomfö-planering,revisionenstet-
rande och behandlas kapitelresultat i-

Riksdagens5.1 revisorer

uppgift på riksdagensRiksdagens har tillrevisorer Väg-att
granska statlig verksamhet. Granskningen tillär över-nar

främstvägande del förvaltningsrevisionell karaktär ochav
måluppfyllelseninriktad på och effekterna riksdagensav

beslut. Syftet främja effektivt utbyte statliga in-är att ett av
satser.

Granskningen omfattar bara statliga myndigheter,inte
också sådan bedriver formVerksamhet iutan statensom av

aktiebolag stiftelser har bestämmandeeller där staten ett
inflytande. Dessutom granskar extemrevi-revisorerna som

Riksbanken, riksdagsförvaltningen, riksda-den inresorer
ombudsmän och Riksbankens jubileumsfond.gens

Revisorernas uppgift finns regeringsformen ochangiven i
riksdagsordningen särskild instruktion. Deti sägssamt en

skall "granska den statliga verksamheten".revisorernaatt
Till granskningsområdet hör också verksamhet.regeringens

skall påRevisorerna dock administra-inte regeringensin
det Konstitutionsutskottetstiva praxis, är nämntssom- -

uppgift.
Revisorerna skall koncentrera granskning till generellasin

problem och frågor förprincipiell De skall verkanatur.av
god hushållning och rationellt utnyttjande till-statensav
gångar.

Riksdagens förtroendemän. riksdagenDetrevisorer är är
år tolv och lika många supplean-varje revisorerutsersom

arbetar påRevisorerna avdelningar, varvidter. varjetre av-
delning bereder ärenden tillhör utskott-Vissa angivnasom
sområden. Revisorerna riksdagsledamöter, allmänhetär i
ledamöter med flera års erfarenhet riksdagsarbete. Deav
deltar på vanligt riksdagsutskottens måstearbete,isätt men
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sammanträden,betydande tid åt revisorsuppdrag,sittägna
inläsning, resor.

samverkan mellanRevisionsarbetet bedrivs reviso-i nära
harvid kansli. Kanslietoch revisorernastjänstemännenrerna

ochfördelade på två utredningsenheter20-tal anställda,ett
administrativ enhet. Dessutom utnyttjar revisorerna ex-en

beräknas undertillfälligt anställda. Revisorernaochperter
kr.ramanslag drygt 16 miljonerår 1997 disponera ett om

utarbetar år verksamhetsplanRevisorerna varje somen
fastställsplanerade verksamheten.den Dessutom enanger

för höstengranskningsplan. den aktuella planenDet isägs
ökad grad skallgranskningsarbetet1996 princi-iatt vara av

tematisk inrikt-gränsöverskridande karaktär medpiell och
ning.

koncentrerades till följan-Granskningsarbetet hösten 1996
Förvaltningspolitik Dende Europeiska unionenteman: --

ägarrollstatens årsredovisning Statensstatliga revisionen -
Rättsväsendet- Arbets-Offentlig upphandling Miljö- - -

sålunda medSociallagstiftning.marknadspolitik Det är --
arbetsfält. Ambitionenbretthänsyn till är attettresurserna -

fallet vidutskottsområdena. Såkunna täcka varjeinteär
har utskott be-enskild tidpunkt, under år varjeett parmen

någon eller några granskningar.rörts av
inle-sker olika Arbetet brukarRevisorernas arbete i steg.

grund fördas med förstudie ligger till revisorernassomen
fortsatta inriktningen arbetet. Ombeslut den reviso-om av

andrabestämmer för gå vidare utarbetas isig att ettrerna
samverkan mellanarbetet skerDet i reviso-steg rapport.en

någon, ibland några,från berörd avdelning och tjänste-rer
behandlas sedanfrån kansliet. Den revi-män rapporten av
innehållet ochplenum. De beslutar ii rapporten,sorerna om

därmed de förtroendevaldainnehåller revisorer-rapporten
remissbehandlasuppfattning. Rapporten brukar sedannas

så tillbaka tilloch tredje kommer ärendeti reviso-ett steg
plenum. slutlig ställning på grundvalDei tar avrerna nu

och remissvar.rapport
Rapporten redovisas form skrivelse till riksdagen.i av en

Den behandlas på regeringsproposition.sättsamma som en
finnsDet alltså och och eventuellamotionsrätt, rapporten

behandlas berört utskott, betän-motioner i ettavgernu som
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sålun-kanslutligen behandlas kammaren. Detkande isom
från riksdagsbeslut.ganska lång tid idé tillda ta

gransk-bara med utarbetasysslarRevisorerna inte att
informationsbesök påkan ocksåDeningsrapporter. göra
Informationsbesökenmyndigheter länsbesök.olika samt

två och Revisorer-vanligen revisorer tjänsteman.görs enav
utfrågningardessutom ordna ochkan seminarier avna

verkschefer m.fl.
Riksdagenspågår särskild utredningDet reviso-omnu en

nämligenverksamhet. Talmanskonferensen tillsatterers
uppgift behandla frågorvåren utredning med1995 atten

framtida roll, ochden statliga organisationrevisionensom
utgångspunkt för utredningen skullefinansiering. En vara

också framdeles skulleriksdagensåväl regeringenatt som
förfogande,ha myndigheter till sitt onö-atten annanegna

och riksdagensdigt dubbelarbete mellan reviso-regeringens
så långt skulle undvikas. Utredningen skullemöjligtrer

finnasborde ochockså vilka totalaöverväga resurser som
samverkans-borde fördelas ochhur de avgränsningarsamt

Riksrevisionsverket och Riksdagensformer mellan reviso-

rer.
arbete kapi-återkommer tillSom revisorernas ijagnämnts

tel

Riksrevisionsverket RRV5.2

förvaltningsmyndighet förRiksrevisionsverket centralär
omfattar bådestatlig och redovisning. Revisionenrevision

förvaltningsrevisionfinansiell årlig revision ochrevision
effektivitetsrevision.. också uppgift stödjaRRV har till att

uppföljningenoch utveckla den ekonomiska ochstyrningen
på nivåer denolika statliga verksamheten. Deti övergri-
pande målet för verka för effektivi-RRV:s verksamhet är att

och statliga åtaganden säker och ända-i itet staten samt en
målsenlig ekonomiadministration statlig verksamhet.i

har verksamhets med benämning-RRV RRV:stre grenar, egna
Årlig Effektivitetsrevision Ekonomi och resul-revisionar - -

tatstyming.
Jag skall denna beröra den tredjeinte i rapport närmare

bara kort avdelnings uppgiftdennanämna är attattgrenen,
för centrala frågor rörande resultat- och ekonomistyr-svara
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och stödja och utveckla denning statliga budgetproces-att
ekonomistyrningen och uppföljningen den statligaisen,

verksamheten utarbeta regler, metoder ochattgenom sys-
En ytterligare uppgift för statlig ekonomiin-tem. är att svara

formation, riksredovisning och finansstatistik.prognoser,
Detta arbetsområden internationelltär intesettsom - -

brukar ingå uppgifter,i fallrevisionsorgansett i intevart
med den omfattning och ambitionsnivå gäller försom
svenska RRV. Jag skall kapitel 7 återkomma till dettai i
samband med berör frågorjag revisionsarbetet ochatt om
revisionens integritet.

Då det gäller RRVzs huvuduppgift verksam-revision är- -
heten uppdelad två avdelningar, för finansielli revisionen
årlig revision och för förvaltningsrevision effektivitets-en
revision.

Uppgiften för den finansiella revisionen enlighet mediär att
god revisionssed granska och bedöma de granskadeom

myndigheter, aktiebolagorganisationemas och stiftelser
årsredovisningar och underliggande redovisning samt un-
derlaget för ledningens förvaltning tillförlitligt och räken-år
skaperna rättvisande, redovisningen och ledning-samt om

förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskildaens
regeringsbeslut. Uppgiften också biträda EU:sär revi-att

vid dess granskningarsionsrätt Sverigei samt att revi-utse
bolag och stiftelseri verket granskar.sorer sorn

RRV granskar 500 olika årsredo-närmare organisationers
Här ingårvisning. myndigheter, affärsverk, statliga aktie-

bolag, stiftelser nordiska, kyrkliga ochvissasamt interna-
tionella institutioner.

årligaDen uppdrag har underrevisionens år vid-senare
uttalandet myndigheternas årsredovis-gats att övergenom

också skallningar myndighetsledningarnas förvaltning.avse
Dessutom har avdelningen fått tillkommande och växande
uppgifter med anledning det svenska medlemskapet iav
EU.

RRVzs granskningar skall genomföras enligt god revisions-
sed. Revisionens syfte skall alltså uppnås, och omdömena

årsredovisningöver organisationens redovisning ochsamt
förvaltning skall på professionell grund. Revisionenavges
skall bedrivas så den hög och konstaterbar föratt nyttager
såväl denregeringen granskas. RRVorganisationsom som
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mervärde.ofta skallbrukar tala revisionenatt geom
väsentli-förskall inriktas deGranskningen staten mestmot

hög riskområdena vilka karakteriseras motsamt om-avga
förrisken högrespektive därråden organisation ärinom

framhålla arbetet skallbrukar ocksåväsentliga fel. RRV att
kombina-och medprofessionell kvalitetbedrivas med hög

kontroll och stöd.tion av
samspel med deskerGranskning och rapportering i nära

eventuelladetta bl.a. förgranskade organisationerna, att
vidtas. Granskningarnasnabbt skall kunnaåtgärder rappor-

revisionsob-ochberörda departementtill regeringen,teras
ledningar.jektens

dettautanförvill också det liggerJag iatt av-ramenom-
häruppgifter ochförredogöra RRVzs organisationsnitt -

myndigheternas internaårs utbyggnadnämna avom senare
och kontrolldeloch En viktigkontroll revision. iansvarav

Myndighets-myndigheternasutgör egetstaten ansvar.
för verksam-verksförordningenchefen skall enligt ansvara

ochmedel, följamedoch hushålla välheten statens upp
förStyrelsen harverksamheten.den ettpröva ansvaregna

bokfö-Ocksåbedrivs effektivt.verksamhetenprövaatt om
myndighetschefen. Detkrav påringsförordningen ställer

och arbetsrutiner.kontrollskall finnas i systemorgan,
vid statligaförordning1995 tillkom revisioninternomen

myndigheter med40-talgäller vidmyndigheter. Den ett
Arbetsmarknadsverket, Centralamedelsflöden, t.ex.stora

några länsstyrelser,Försvarsmakten,studiestödsnämnden,
de allmännaRiksförsäkringsverket ochnågra universitet,

pensionsverk, SIDA,löne- ochförsäkringskassoma, Statens
och kronofogde-Riksskatteverket med skatte-Tullverket,

myndigheter skallVägverket.myndigheter Dessa in-samt
självständig gransk-skall förrevisioninternrätta som svara

ochkontrollmyndighetens rutinerning system, orga-avav
redo-fullgör ekonomiskamyndighetenoch hur sinnisation

visningsskyldighet.
myndigheterberördaDenna organisation inom ettutgör

centralavärdefullt komplement till det revisionsorganet,
RRV.

effektivitets-Uppgiften för förvaltningsrevisionen
uppfyllsmålrevisionen granska statsmaktemasär att om

för statliga åtagandenursprungligaoch de ärmotivenom
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hållbara dagens Uppgiften också granskai situation. är att
måluppfyllelsen och effekterna statsmaktemas beslut,av
medlens effektivitet och förändring ochi övrigt initieraatt
effektivisering den statliga verksamheteni prövaattgenom
regler och förhållanden hindrar effektivitet.som

årligaDen skall framgårrevisionen namnetsom av- -
år granska myndigheternas redovisning.varje Förvaltnings-

har själv och hur granskningrevisionen att avgöra när en
skall ske. Målet departementsområdensamtliga skallär att
beröras granskning under treårsperiod. Detta målav en en
brukar också uppnås.

brukarRRV betona granskningarna första hand skallatt i
inriktas områden statsfinansiell betydelsemot storav
och/ eller områden har betydelse för ekonominsstorsom
funktionssätt. innebärDet särskilt inriktadrevisionenatt är
på områden skatter och avgifter, socialförsäkring,som ar-
betsmarknad, jordbruk, försvar, infrastruktur, högskola och
forskning stat-kommun-relationer. Områden harsamt som
särskild betydelse för människors liv och hälsa fokuseras
också.

Som kanexempel antal projekt beräknasnämnas ett som
avslutas hösten 1996:

Några skattemyndigheters hantering skattebrottav -
Statens kontroll hälso- och sjukvård Tullens uppbörds-av -
kontroll lokalförsörjningStatlig Kartläggning länssty-av- -
relsemas arbetsuppgifter Bidragsförskott, studie ef-en av-
fektiviteten bidragsformen Försäkringskassansi samver--
kan med Yrkesinspektionen Bostadsbidrag Kombinatio-- -

stöd till företag EU:s strukturfonder, kartlägg-ner av en-
Produktions- ochning ledningssystem vid FMV Samord-- -

rättsområdet Utbildningenning inom försvaretinom- -
Administration EU:s jordbruksstöd Multibistånd,av nor--
diskt revisionssamarbete Exportfrämjande Effektiviteten i- -
konkurrensövervakning Trafikledning Miljökonsekvens-- -
beskrivningar Datorstöd undervisningen Avregleringi ur- -

kundperspektiv Nedskäming ochett omorganisation, en-
granskning rationaliseringsarbete statsförvaltningeniav -
Offentliga åtaganden och modern teoribildning Samverkan-
mellan högskola och näringsliv Forskarutbildningens ef--
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styrmedelStatligaforskningsmedel inomfektivitet EU:s --
skolsektom.

efterområden väljspå skilda strate-Revisionsinsatserna en
Avsiktenpunkter. inomkritiskabedömning är attgisk av

med antalarbeteuthålligtbedrivasektorerna ettde ettstora
RRVså kanflerårsperiod. Påundergranskningar sätten

och analyserabearbetafakta,systematiskt samla inmera
sprida kunskapochbyggadem, upp

ochgranskningar20-talgenomföraårligenMålet ettär att
förunderlagmedmyndigheternaochstatsmakternaförse

omfattar RRV,ocksåföljd sparkrav, äråtgärder. Till somav
årenallraunder demöjligtdet kanske närmasteinte att ge-

granskningar.så månganomföra
varefterförstudie,regel medinledsgranskningEn ensom

arbetet. linriktningen Varjeden fortsattafattasbeslut avom
med längremedverkarprojekt revisorer,ett varav enpar

slutligtrevisionsarbete. Innan ärerfarenhet rapportenav
ledavilket kanmyndighet,med berörddialogklar sker en

till-fakta skulleinnehålletförändringartill vissa nyaomav
chefen förinnehåll fattasBeslutkomma. rapportens avom

avdelningen.
för förvaltnings-avdelningenfrämstochInom RRV inom-

of-remissarbeteomfattandeockså överrevision görs ett-
med hän-viktigtDettautredningarfentliga varaansesm.m.

olikakunskaperbetydandebesitter inomtill RRVattsyn
under-förbättrakankunskaperverksamhetsområden, som

handläggerAvdelningen varjeför kommande beslut.laget
år 150 remisser.ca

handläggare,450anställda,harRRV 520 närmarevaravca
med fi-sysslar170akademiker. Omkringhuvudsakligen

Ver-förvaltningsrevision.medoch 100nansiell revision ca
kontoroch dessutomStockholm ihuvudkontorket har isitt

får år 1997Uppsala. RRVKarlstad ochjönköping, ett stats-
avgiftsinkomsternaochkr180 miljoneranslag närmareom

ekonomiadmi-främst fördels ochfördels revisioner,vissa
tillberäknassystempersonaladministrativaochnistrativa

kr.miljoner230närmare
arbete kapi-till iåterkommerSom revisorernasjagnämnts

tel
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Skillnader och likheter båda5.3 mellan de revi-

sionsorganen

Den statliga Sverige vid internationellrevisionen i är en-
jämförelse organiserad på ovanligt l andra länderett sätt.-
finns, skall kapitel,vi i revision-närmare nästa ettsom se

till parlamentet eller till parlamentrapporterarsorgan, som
och I finns tvåSverige Riks-regering. revisionsorgan, ett-
dagens till riksdagen, ochrevisorer rapporterar ett-som -
Riksrevisionsverket till regeringen.rapporterarsom-

finnsDet flera orsaker till detta.
långaEn den historiska traditionen svensk förvalt-inomutgör

ning. Riksdagens kan söka års1809revisorer sina irötter
regeringsform med riksdagens granska rikets styrel-rätt att

Riksrevisionsverket kan söka längresina rötter ännuse.
tillbaka, till Kammarrådet Gustav Vasa inrättade årsom

för1539 granska räkenskaper och uppbörd.att statens
Namnet Riksrevisionsverket tillkom förstdock då då-1961,
varande Riksräkenskapsverket och Statens sakrevision slogs

Det den traditionella förvaltningsorga-svenskaärsamman.
med jämförelsevis litet regeringskansli mednisationen ett

huvudsakligen politiska uppgifter, och antalett stort stora
och självständiga ämbetsverk med huvudsakligen verkstäl-
lande uppgifter, medfört behövtregeringenatt ettsom or-

för kontrollera myndigheterna och deras verksamhetattgan
och för medverka till utveckling och förändring denatt i
statliga verksamheten.

årensEn de 20 utveckling inom svensk för-är senasteannan
valtningspolitik med växande krav bara på granskninginte
och kontroll också på utvärdering och uppföljning,utan

och förändringar. statsfinansiellaDet lägetomprövningar
under år har förstärktytterligare dessa krav. Rege-senare

och myndigheter har haft verk-ring revisionensnytta av
samhet och Riksrevisionsverket fåtthar ökade förresurser

arbete. Samtidigt har riksdagen förstärktsitt sina resurser
för uppföljning, utvärdering och vilket medförtrevision, att
Riksdagens kansli, länge hade bara fåtalrevisorers ettsom
anställda, har fått väsentligt störrenu resurser.

Det lätt peka på skillnader mellan Riksdagensär att reviso-
och Riksrevisionsverket.rer



SOU 1997:1836

under riksdagen, Riksrevi-Riksdagens hörrevisorer0
med finansdepar-under normaltsionsverket regeringen,

"huvudman".tementet som
valdabestår ledamöter,Riksdagens tolvrevisorer avav0

proportionella grunder. Revi-riksdagen efter sedvanliga
handläggare utarbetarhar kansli medett somsorerna

vareftersamråd medförslag till i revisorernarapporter
förförslagen och stårbearbetar rapporternasrevisorerna

behandlassänds till riksdagen ochinnehåll. Rapporterna
så-först utskotten sedan kammaren. Revisorernai i är

granskningar-lunda såväl avsändare mottagare avsom
verksamhetsplan ochfastställer självaRevisorerna sinna.

verksamhetens inriktning.avgör
generaldirektör. RRV till-Riksrevisionsverket leds av en0

har någonden myndigheterhör inte sty-av somgrupp
harframgårrelse. finns råd,Det namnetett avmen som

Verksamhets-rådgivande funktion.detta enbartorgan
sålunda verket,verket och detutarbetasplanen inom är

generaldirektören, bestämmerformellt revisionenssom
mindreutarbetasinriktning. Revisionsrapportema av en

innehållet bestämsoch utredare ochrevisorergrupp
revisionsavdehiingen.chefen förnormalt av

förvaltningsrevisionsysslar medRiksdagens revisorer0
finan-medendast fråga riksdagensoch i egna organom

med fi-Riksrevisionsverket sysslar bådesiell revision.
förvaltningsrevision.nansiell ochrevision

med 20-tal anställ-har kansliRiksdagens revisorer ett ett0
anställda,Riksrevisionsverket harda, medan 520 var-ca

övrigade meddrygt hälften sysslar med revisionav
med verketsoch resultatstyrningekonomi- samt egen

verksamhet m.m..administration, internationell
harmedför naturligtvis RRVSkillnaden i att enresurser

omfattande produktion och också kanlångt stör-ägnamera
båda revisionsformer-åt metodutveckling inomre resurser

åt råd och stöd åt myndigheterna.och attna ge
kanskeockså likheter. Likheterna gällerfinnsDet inte en-

vilketförvaltningsrevisionen,bart dock väsentligen ärmen
begränsadendastnaturligt eftersom Riksdagens revisorer i

finansiell varvidomfattning sysslar med revision, revisorer-
påfrån revisionsbolagupphandlar revisionstjänsterna

första hand följande:marknaden. Likheterna iär
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Såväl Riksdagens Riksrevisionsverketrevisorer0 som
granskar centrala delar den statliga verksamheten.av
Ambitionen för Riksdagens täcka allarevisorer är att ut-
skottsomrâden och för Riksrevisionsverket täcka allaatt
departementsområden.

På punkt har Riksdagens vidare uppdrag.revisorer etten
De kan nämligen också granska verksamhet.regeringens
Som skall de dock gå på admi-inte in regeringensnämnts

det konstitutionsutskottets område. Ettnistrativa praxis, är
studium de båda underrevisionsorganens rapporterav se-

år tyder emellertid på det realiteten faktiskt pub-iattnare -
licerade tycks någon skillnadinte störrerapporter vara-
mellan de båda Verksamhet. Sådanarevisionsorganens
granskningar Riksrevisionsverket eventuellt skullesom
känna förhindrad utföra tycks verklighetensig i görasatt av
konstitutionsutskottet förbli ogjorda och Riks-eller inte av

frågordagens Jag återkommer kapitel till7revisorer. i rö-
ochrande politik.revision

Vid jämförelse de bådamellan revisionsorganensen pro-
på förvaltningsrevisionella området fram-jektkataloger det

kommer någon väsentlig skillnad fråga ämnesval.inte i om
flesta,De kanske alla, de granskningar gjortsav som av

likaRiksdagens skulle kunna harevisorer gärna gjorts av
Riksrevisionsverket och Till följd informa-vice versa. av
tionsutbyte mellan de båda planeringsprocesseniorganen
brukar dock undvika dubbelarbete.man

fråga förvaltningsrevisionArbetssättet hög gradi iär0 om
detsamma så långt det gäller insamla ochatt samman-
ställa data. hög grad fråga utredningsproces-Det iär om

sedvanliga med tillägg de särskilda krav påstegsens av
granskande revisionsarbetet ställer. Dockansats som
finns del avgörande skillnader framför allt arbetetsien
slutskede, då Riksdagens förtroendevaldainom revisorer

och beslutar innehåll,revisorer tar över rapportensom
medan Riksrevisionsverket högre cheferinom inom ver-
ket uppgiftmotsvarande ochtar över ansvar.

l sammanhang brukar skillnaderna mellan Riksdagensvissa
och Riksrevisionsverket betonas. skettDet harrevisorer i

olika utredningar de bådagällt Jagrevisionsorganen.som
vill här endast exempel, hämtatnämna regerings-ett ur en

1986/ 42. bl.a.:87:99, Därproposition sägss.
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såväl"Det finns emellertid betydande principiella
bådapraktiska skillnader mellan de slagensom av

granskning. Riksdagens revisorers granskning inne-
åtgärder.fattar regeringens Den bedrivs iäven ensta-

ka projekt utredningskaraktär. RR V:s granskningav
däremot inriktad främst de statliga myndighe-är

verksamhet och efektivitet dennai och bedrivsternas
fortlöpande.relativt "

Kanske skulle formulera på liknande idag.inte sig sättman
Det finns skillnader, det finns Någralikheter. självklara.är
De beror på respektive hemmahö-organisatoriskaorgans
righet, storlek och arbetsområde. viktigEn principiell skill-
nad ligger Riksdagens speciellai revisorers organisation
med valda både avsändare ochrevisorer mottaga-som som

Det internationellt uniktrevisionsrapporter. är settre av - -
parlamentsledamöter så aktiva utformningeniatt är av re-

Rollen brukar behandlavisionsrapporter. reviso-attvara av
självständigt utarbetade del fall ocksåirapporter, attrer en

beställa granskningar olika områden.inom
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ländernågra andraStatlig irevision

har oftaDefinns alla länder statligaDet revisionsorgan.i en
lands författ-stark ställning respektivelång historia och ien

någravill detta kapitel beröraoch förvaltning. Jag ining
kommerJaghuvudlinjer framför allt EU-statemas revision.i

främst vid revi-organisation,revisionsorganensatt stanna
formerna föromfattning och inriktningsionens samt rap-

portering.
kan frågavästeuropeiskaDe irevisionsorganen om orga-

fyraoch struktur delas in inisation grupper.
denna hörför rättsmodell. Tillkan kallasEn gruppgrupp

Luxemburg, PortugalGrekland, Italien,Belgien, Frankrike,
ochhar domstolsliknandeoch DeSpanien. organisationen

arbeta. Ordetockså juridiskt prägladestarkt i sitt sätt attär
Revisionsbe-motsvarande brukar ingåeller i namnet.court

domstolsform. storlek kanfattas Rättensslut variera,i t.ex.
och och 20 Italien.den tolv ledamöter Belgien Spanienhar ii

från medlem-ledamöter,har 15EU:s varjerevisionsrätt en
sland. Det bör dock betonas EU-rätten, sittatt trots namn,

bör också betonasnågra juridiska funktioner. Detharinte
mångahardennarevisionsorganen iävenatt gruppom

också ochså finns det ekonomer ävenjurister statsvetare,
beteendevetare och humanister, i organisationen.

ochbestå Nederländernaandra kanEn sägasgrupp av
förstaländerna denTyskland. De har, liksom i engruppen,

har 66 ledamö-struktur. tyskakollegial Den revisionsrätten
och denskillnad mellan den förstafinns dockDetter. en

ländernade bådaandra Revisionsorganen i senaregruppen.
huvudsak arbe-juridiska funktioner, också dehar iinga om

domstolsliknandepå sätt.tar ett
Irland ochkan bestå Danmark,tredjeEn sägasgrupp av

de länderna ledsStorbritannien. Revisionsorganet i av en
General och har"riksrevisor" Auditor inga juri-organet

tillhöra den-funktioner. Ytterligare land kandiska sägasett
Österrike. landdettanämligen Revisionsorganet ina grupp,

fördet haremellertid särdraghar attett annat ansvargenom
lokal nivå.på såväl nationell regional ochrevision som

för nämnda länder och revi-Gemensamt är attgrupper
tillochlyder under parlamentetsionsorganet rapporterar
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parlamentet, några fall också till berörti Tvåministerium.
EU-länder har emellertid organisation.en annan

fjärdeEn kan nämligen bestå Finland ochsägasgrupp av
Sverige. Riksrevisionsorganet de länderna hör underi rege-

och del denringen centrala förvaltningen. Revi-utgör en av
de båda länderna oberoendesionen i arbete. bådaIär i sitt

länderna finns därjämte under riksdagen.revisionsorgan
Då det gäller former för beslut huvudregeln den be-är att

sluten fattas kollegialt genom tvåomröstning de förstai
länder och högsta chefen, "riksreVisom", igrupperna av av

de två länder. Delegation beslut kansenare grupperna av av
ske, framför allt de bådai senare grupperna.

de flestal länderna alltså till parla-revisionenrapporterar
Relationen parlament- kan emeller-mentet. revisionsorgan

tid Då det gäller medelstilldelningen beslutarvariera. par-
lamentet flertalet länder efter förslagi från Dåregeringen.
det gäller ledningen för befattningenrevisionsorganet, som
riksrevisor, skiftar också bilden. ländernal che-utsessex av
fen fyra parlamentet, och fem länderregeringen, i iav av

chefen efter samråd mellan och parlament.utses regering
Likaså skiftar bilden för form till parla-rapporteringav

flertaletI länder finns kommittéer,speciella utskott,mentet.
behandlar några länderl be-revisionsrapporterna.som

handlas såväl kommitté flera utskott.irapporterna ien som
någral länder sker fortlöpande andra länderrapportering, i

enda årlig någrarevisorerna Irevisionsrapport.avger en
länder sänder både till parlamen-revisionen sina rapporter

och tilltet regeringen.
Det bör observeras parlamentets medverkan gälleratt att

behandla EU-staternasrevisionens parlament harrapporter.
något liknandeinte Riksdagens självrevisorerorgan som

genomför granskningar och utarbetar Det parla-rapporter.
-revisionskommitté, revisionsutskott eller lik-mentsorgan

nande behandlar kan flera län-revisionens irapportsom-
der beställa granskningar det dårevisionsorganet, ärav men
fråga beställa och medverkaatt inteta emot, iattom om
granskningsarbetet. Det riksdagsorgan behandlar revi-som

har allmänhetsionens mycket begränsade sekre-irapporter
och kantariatsresurser fallet Sverige, självinte, iär ut-som

föra granskningar. I några länder kan nämnda parla-
"Riksdagens revisorer" beställa så mångamentsorgan - -
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förändramåstegranskningar sinrevisionsorganetatt egen
Danmark. Detibland gälla exempelviskanplanering. Det i

därland, nämligen USA,utpräglat i ett annatär ännu mera
presidentval, kaninförsynnerhetkongressledamöter, görai

amerikanskadenbestälhuingar"många "politiskaså att re-
fullgöraochfölja planeringfår svårt sinvisionen att egen

gäller eljesthuvuduppdrag. Normalt revisionsorga-attsitt
bestämmasjälvständigt sittslår vakt sin rätt att ar-omnen

innehålletliksom naturligtvisbetsprogram, i rapporterna.
för allmänhe-tillgängligaregelRevisionsrapportema iär

förmedialtofta betydandefinns ocksåDet intresseettten.
presskommu-utarbetarMånga revisionsorganrapporterna.

Då börpresskonferenser.några hållernikéer och änt.0.m.
endastländerfleragång revisioneninämnas att enavgeren

rapport" RRV"årligaliknande denårlig rapport, avgersom
utförtsdet arbetesammanfattningår medvarje somaven

året.underoch slutrapporterats
har samtligaomfattningroll ochDå det gäller revisionens

för granskningför finansiell revision,revisionsorgan ansvar
årsredovisningenochredovisningenden löpande avav

för-frågadet finnsmotsvarande, medan variationer i om
reviderarställning. Revisionsorganenvaltningsrevisionens

demotsvarigheter, dvs.derasmyndigheter eller istatliga
de enheterfall och ministeriernaflesta inomministerierna

ochstatliga bolagmyndighetervåra samtmotsvararsom
bidrag.får statligaibland också andrastiftelser, somorgan

gäller densmå då detolika länderSkillnaderna mellan är
harArbetsformer och debattfinansiella natur-revisionen.

likaså. några län-ADB-utnyttjande Ilångt,ligtvis nått olika
audit"."aförväggenomförs slags priorider revision iett -

genomförts.dentransaktiongranskar alltså innanMan en
länderIsådan granskningOmfattningen varierar. ett parav

mindreandra baratransaktioner,den allagäller inästan en
alltsåefterhand,länder genomförsandel. allaI revision i

betydandedockgenomförts. finnsDetsedan transaktionen
några länderomfattning. lskillnader revisionsinsatsensi

Detdelgenomförs internrevisorer.revisionenstor avaven
fastställadåroll revisions-centrala revisionsorganets är att

granskningsurvalför-metoder,ochplaner etc.svara
be-skillnadernaförvaltningsrevisionDå det gäller är mera

innebörd ibe-olikaolika länder läggatydande. kanMan i
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Arbetsformer och ambitioner kan Iblandgreppet. variera.
kan det handla någon enkel form utvärdering, iblandom av

programgranskning, ibland jämföraatt ut-mera om om
vecklingen med någon form "benchmark".av

Det bara två länder sysslar med någonär inteännusom
form förvaltningsrevision, nämligen Luxemburg ochav
Grekland. Däremot kan dessa länderrevisionsrapport ien
innehålla förvaltningsrevisionella aspekter också om rappor-

egentligen handlar finansiell Några länderten revision.om
har nyligen börjat med förvaltningsrevision. gällerDet ex-
empelvis Belgien, Italien och Spanien. Storbritannien, Ned-
erländerna de nordiska länderna, framför allt Sverige,samt
har kommit längst då det gäller förvaltningsrevision. Det

ibland Sverige hör till de två-tre länder kommitsägs att som
längst fråga metodutveckling och dåi inom revisionenom
främst förvaltningsrevisionen. Detta gäller särskildinom i
grad RRV:s Vidgar blicken utanförrevision. Europaman
bör främst Kanada läggas till listan "stora revisionslän-över
der".

Det svenska RRV har bredare flertaletroll andraänen re-
och med verket ocksåvisionsorgan avdel-i inrymmeratt en

för ekonomi- och resultatstyming. Några länder harning
fullgör liknande uppgifter financialrevisionsorgan som

management eller har roll budgetprocessen.isom en
flestaDe också eller lik-revisionsorgan remissvaravger

nande och kan efter beställning utföra granskningar. Det är
dock bara svenska RRV får särskild förersättningsom av

beställda granskningar. l Sverige betraktas denregeringen
särskilt betydelsefull eftersom den markerarprincipen som

RRVzs oberoende. RRVzs revisionsplaner skall för-inteegna
ändras följdtill tillkommande beställningar.av

Några ord bör också E U:s revisionsrätt. Revi-sägas om
EU:s centralasionsrätten Det kollegialtär ett är ettav organ.

Rätten består 15 ledamöter, valda för år. Le-organ. av sex
damöterna kommer från och de medlemslän-15vart ett av
derna. skallDe emellertid handla oberoende fåroch inte
följa några instruktioner från hemländerssina regeringar.

EU:s har själv och planerarevisionsrätt organiseraatt sitt
arbete och bestämma hur den skall redovisa ob-även sina

Den har få full informationservationer. från andrarätt att
EU-organ och från medlemsländerna, och den kan samver-
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så-skernationella Somka med nämntsrevisionsorgan. en
kommatordesamverkanmed RRV,dan samverkan somen

omfattning.iatt växa
budget. Revi-EU:sfinansiellutförEU-rätten revision av

denkaraktärungefär igörssionen är somsomsammaav
arbeteförsökerområdet. Manmedlemsländerna på det i sitt

med-och alla EU:sverksamhetsområdentäcka alla EU:s
kontroll-första handanalyserarlemsländer. Revisorerna i

utföra förvaltningsrevision,kan ocksåRättensystemen. men
område.så långt på dettakommithar inteännu

skillnaderbetydandefinnsdetkorta översiktDenna visar att
kanDeteuropeiskamellan revisionsorgan.betydande likheteroch

också gällakanoch struktur. Det revisio-gälla organisation
länderkaraktär. Revisionenomfattning och vissainens -

judiciell karaktärsydeuropeiskaframför allt de är av mera-
på-Detfinansiellhuvudsakligenhandlar revision.och om

länder-flestadeemellertid utvecklinggår revisionen iaven
förvaltningsre-metodområdet ochpåframför allt inomna,

kommerskillnadernarimligoch gissning är attvisionen, en
öka.och likheternaminskaatt

på revisionen i Fin-särskiltskäl härutöverfinnsDet att se
punk-på flerafinsksvensk ochdärförland. Dels revisionatt

Delsoch struktur.bl.a. då det gällerlika, organisationter är
Finlandår pågåttunderlivlig debattdärför iatt senareen

struktur.ochgällerdå det organisationjust
förvaltningFinland harbetonas i vä-börFörst att somen

bestårsvenska.liknar den Regeringenavseendensentliga av
medanbeslut,förbereder politiskavilkaantal ministerier,ett

verkställighetenförmyndigheterknappt 100-talett svarar
oavhängigaMyndigheterna ministeriema.besluten. är avav

förvaltnings-Finland utvecklingpågårDet inomiäven en
och resultatoriente-mål- och resultatstymingpolitiken mot

rade budgetsystem.
Verketförrevisionsverk statlig revision. ärStatens svarar

finansministeriet.myndighet under regeringen, närmasten
verksamhet, planering,självVerket bestämmer sinöver

finns parla-genomförande och Dessutomrapportering. ett
medlemmarorgan ochRiksdagens revisorermentsorgan,
fem med-beståribland statsrevisorer,benämns avsom

medkansliharFinlands riksdag. Revisorernalemmar ettav
arbetaharanställda. Riksdagensdrygt revisorer rätt atttio



44 SOU 1997:18

huvudsak område revisionsverkinom i Statenssamma som
och de har också utföra granskningar. Derätt att egna sam-
arbetar också med revisionsverket del projekt. Riks-i en
dagsrevisorema överlämnar årlig riksdagen.tillrapporten
Den innehåller allmän översikt och förslag till föränd-en

på del områden. Rapporten behandlas förstringar en av
riksdagens statsutskott och sedan riksdagen.av

Den statliga har derevisionens organisation nämntssom
batterats under flera år. Förslag har lagts fram om en sam-
ordning de båda skulle innebärarevisionsorganen,av som

riksdagen skulle huvudman för all statligatt revision.vara
Flera utredningar har genomförts och riksdagen har vid
några tillfällen begärt skulle komma medregeringenatt
förslag detta. Det har dock skett. Någon förändringinteom
torde heller aktuell under de åren,inte närmastevara nu
pågår utredningsomgång, och fall någoni varten ny mera
omfattande förändring kommer kräva grundlagsändring.att

Jag vill återge några huvudpunkter handlingari ett par
aktuella hösten 1996.som var

Statsrevisorerna lämnade september 1996 utlåtandei ett
kommittéförslag sammanslagning Riksda-över ett om av

och Statens revisionsverk. finnerrevisorer Revisorernagens
förslaget "inte skapat tillräcklig förgrundatt en en sam-

manslagning". Man förslaget anknutits tillinteattmenar
någon omfattande utvärdering den statliga revisio-mera av

innehåll och utvecklingsbehov eller riksdagens in-nens av
formationsbehov. Revisorerna det centralaatt är revi-menar

förmåga producerasionens relevant information ochatt
tillägger "organisationsfrågor andrahandsfrågor jämfö-är i
relse med denna grundprincip". ocksåDe detattmenar
finns märkbara skillnader utgångspunkterna för deras ochi
revisionsverkets verksamhet. Utgångspunkten för riksdags-

deras parlamentariskarevisorerna ställning och kollegialaär
arbetssätt, medan revisionsverket grundar verksamhetsin
på den självständighet neutraliteten ochgaranterassom av
objektiviteten verkets arbete. Dei revisionsverketsattmenar
självständighet mån kan jämföras med domstolarnas.i viss
Riksdagsrevisorerna vidare förenatanken desäger att att
båda enheterna riktig, de försla-i tyckerprincip är attmen

det oklara och stadgarna motstridiga ochatt göra ärgen
bristfälliga. Därför bör koncentrera på förbättrasig attman
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för på organisationsföränd-samarbetsmöjlighetema ställeti
bevarandebör "ettDen centrala principenringar. avvara

revisionstraditionparlamentariska jämsi-statsrevisoremas
nuvarande verksamhet".des med revisionsverksstatens

därpå finansministeriet arbets-oktober tillsatteI 1996 en
förslag "utveckling ochmed uppgift till organi-attgrupp ge

utvärderingövervakning och inomsation revision, stats-av
tillförvaltningen Finland". den liggerIi promemoria som

statsrådetsför arbete betonas såvälgrund gruppens
riksdagens och växande behovregeringens stora avsom

information. bl.a.Det sägs

"Båda informationsbehov och förhar sina rättmätiga
såförsöka fungeratillfredsställa dessa böratt ra-man

möjligt ochtionellt utnyttja gemensamma resur-som
statsrådets di-Riksdagens och informationsbehovser.

frågafrån framför alltlikväl varandra i omvergerar
statsrådet-den Därför behöverrevisionen.externa

för enhet arbetaransvarigt riksdagenärsom en som-
statsrådetför det och utreder bl.a. huruvida de av

uppnåtts,målen har harsamhälleligauppsatta m.a.o.
effekter, fungerar förvalt-verksamheten haft avsedda

direktiv efter-ekonomiskt och har lagar ochningen
levts."

ocksåDet sägs att

verk-"riksdagen, och övervakar regeringensstyrsom
samhet enlighet med parlamentariskai principer,
måste tillställas information. Tillmotsvarande sitt

måsteförfogande den revisionsorgan".ha externa

utveckling och förstärkning kanDen revisionenav som
komma ske Finland åren torde alltsåunder deiatt närmaste
ske med utgångspunkt struk-nuvarande ochi organisation

avseendenoch struktur väsentligaorganisationtur, ien som
den svenska.är samma som
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Revisionsarbetet

har tidigare, kapitelJag bild den statligai revi-gett en av
främst fråga uppgifterSverige, ochsionen i i organisa-om

I detta kapitel vill beskriva och analysera självation. jag
revisionsarbetet, framför omfattningallt revisionens och inne-
håll, planering och genomförande revisionens resultat.samt

Det först frånSverige till skillnadvärtär att notera att -
alla andra länder har någon revisionslagnästan inte som-

mål omfattning, formeroch förrevisionens rapporte-anger
sådan förEn lag skulle värdering revisionensm.m. vara av

arbete, den skulle god plattform för arbetet.ge en

innehållomfattning7.1 Revisionens och

uppgift förstaMin hand belysa den statligaiär revisio-att
roll för och effektivi-instrumentett omprövningarnens som

tetsgranskningar, och främst då förvaltningsrevisionens roll.
ocksåDet den revisionsformen och framför allt RRVzsär -

effektivitetsrevision första hand kommer be-jag i attsom-
handla. Jag vill emellertid också behandla den finansiella

ocksåTy förvaltningsrevisionenrevisionen. ärom en egen
revisionsform med särdrag arbete och inriktningsina i är
båda revisionsformema varandra.relaterade till De harnära
framför allt blivit det den årligaunder år attsenare genom

också innehåller bedömning ledningensrevisionen en av
förvaltning, varvid de båda revisionsformema och -
avdelningarna samverkar med varandra. Samverkan sker
också för olika projekt.inom ramen
Riksrevisionsverket verksamhetsplan 1995/96 någrai sinanger
utgångspunkter för verksamhet:sin

Det statsfinansiella läget ställer krav påstora0 som un-
derlag för statliga åtagandenregeringens prövning av
och effektivitetsförbättringar säker och ändamåls-samt
enlig resursanvändning och styrning.
Resultatstyrningen med delegerat beslutsansvar0 som
kräver styrmetoder ökadoch kontroll.nya

pågåendeDen omvandlingen den statliga sektorn0 av
omstrukturering, avveckling och bolagisering.genom
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Vidare beslutet tak för offentligade utgifternanämns att om
och strikt uppföljning dessa budgetlag ocksåjämteav nyen
kommer påverka verksamhet.RRV:satt
Det dessa utgångspunkter omfatt-är revisionensavgörsom

och inriktning. Då det gällerning verk-prioriteringar av
samheten följande:RRVsäger

RRV skall den årliga till redovisai regeringenrapporten0
iakttagelser och samladsina bedömning detge en av

ekonomiadministrativa läget vid myndigheterna.
RRV skall bidra med beslutsunderlag statsmaktemasi0
arbete med återställa statsfinansiell balans.att
RRV skall medverka till förbättra kontrollfunktionernaatt0
på alla nivåer den statliga verksamheten.i Regelverken
måste konkret det måste finnas tillräckligastyrning,ge

och bra för uppföljning och kon-organisationresurser en
troll.
RRV skall bidra till fortsatt utveckling resultatstyr-inomo
ningsområdet.
RRV skall stödja den svenska med underlagregeringen0
för effektivisering EU-system och biträda denav europe-
iska vid dess granskningar.revisionsrätten

Så alltså den aktuella arbetsinriktningen för RRV:sutser
del. RRV för finansiellallnämnts revisionsvarar som av
statlig verksamhet, den riksdags-revisionutom som avser
förvaltningen och riksdagens vilka reviderasorgan, av
Riksdagens RRV granskar hellerrevisorer. inte regeringen
och Regeringskansliet. Den granskningen har hittills gjorts

Regeringskansliets revisionskontor, alltså intern-av genom
framtidenI torde denrevision. granskningen komma att

Riksdagens med stödgöras revisionsbyråerrevisorerav av
på marknaden. fortsattaMina synpunkter rörande den fi-
nansiella arbete gäller enbartrevisionens RRV:s revision.

Då det gäller förvaltningsrevision statlig verksamhetinom
finns emellertid två aktörer, förutom RRV också Riksdagens

I projekt,revisorer. vidvissa särskilda uppdrag, kant.ex.
också detta område konsulterinom och från byråerrevisorer
på marknaden medverka, det mindre vanligt.även ärom

Riksdagens revisorer verksamhetsplan för 1995/96säger i sin
den förvaltningsrevisionella verksamhetatt revisorernasom



SOU 1997:1848

övergripande Vidför skall revisionenart.avsvarar vara
väsentligframför allt frågorbeaktar ärrevisorerna som av

samhällsekonomiskastatsfinansiella ochför denbetydelse
administra-grunderna för detberörutvecklingen eller som

arbe-funktioner.och Revisorernasarbetets organisationtiva
anknytning tillförhållanden medfrämst sikte påskallte ta

deockså bedömningbudget kanstatens avenmen avse
allmänhet.statliga insatserna i

Finansiell revision
årsredovis-granska myndigheternasskallRRV nämntssom

syfte bedömaredovisningoch underliggande ining att om
förvaltningför ledningensredovisningen och underlaget är

led-rättvisandetillförlitliga och räkenskaperna samt om
föreskrifter ochförvaltning följer tillämpliga sär-ningens

förformuleringarskilda regeringsbeslut. Dessa ramenger
arbetet.

sammanlagtomfattade 260granskningen 1995årligaDen
myndigheter. Därtillstatligadvs. allamyndigheter, i princip

bolagstiftelser ochdrygt 100kommer ettsamtrevision av
internationellanågraoch20-tal kyrkliga organisationer or-

underantal harreviderade objektens totalaDe senaregan.
uppgått tillomslutningen harår 450, och övervarit närmare

har ökatrevisionsobjektmiljarder kronor. Antalet1.000 un-
stiftelserantaletframför beroende påder år, allt attsenare

enheterrevideradeoch bolag har ökat. Antalet är ännu stör-
myndig-flera centralanämnda till följddetän attavre nyss

exempel kanockså har regionala Somheter nänmasorgan.
Riksförsäkringsverket ock-barareviderarRRV inte utanatt

Arbetsmark-försäkringskassor, baraså regionala25 inte
också länsarbetsnämndemanadsstyrelsen utan osv.

försålunda harRRVGenom revisionsansvar nästanatt
överblickfår verket godhela den statliga sektorn överen

självfalletunderlättarekonomi och Verksamhet Deti staten.
erfarenhetsöverföring, liksom rådgivningjämförelser och

stöd rörande problem.och gemensamma
fortlöpande under verk-skerDen finansiella revisionen ett

under kor-samhetsår med särskilt omfattande insats enen
verksamhetsårets slut, dåtid, månader, eftertare ett par

ochmyndigheternas årsredovisningRRV granskar summe-
Myndigheternarevisionsberättelse.granskning isinrar en
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skall också avlämna delårsrapport, över-numera en som
siktligt granskas revisorerna.av

årsredovisningMyndigheternas skall innehålla resultatredo-
resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisningvisning,

och finansieringsanalys. Resultatredovisningen utgör en
väsentlig del den samlade årsredovisningen. Den är ettav

inslag myndigheternas redovisning, ocksåinytt internatio-
nellt sett.

Årsredovisningarna kan olika omfattning. be-Detvara av
förutom på det självklara granskningsobjektensattror -

verksamhet och omslutning olika omfattning på vilkaär av -
krav ställer på respektive objekt vad gällerregeringensom
återrapportering skilda slag. förordningenDet isägsav om
myndigheternas årsredovisning årsredovisningen skallatt

rättvisande bild verksamhetens resultat samtge en av av
kostnader och intäkter. Den skall också informationge om
andra förhållanden väsentlig betydelse förärsom av rege-

uppföljning och verksamhetenringens .förprövning samtav
budgeteringen myndigheternas verksamhet.av

Årsredovisningar nuvarande karaktär inslag,är ett nyttav
tillkommit den statliga verksamhetenstegvis inomsom un-

der 1990-talet. RRV har framfört hel del kri-i sin revision en
tik ärsredovisningama. Ibland kan redovisningarnaav vara
för omfattande och innehålla oväsentlig information. Redo-

skall framför allt underlagvisningarna förutgöra rege-
ochringens allmän informationspro-styrning inte vara en

dukt eller vacker beskrivning myndighetens omfat-en av
tande verksamhet. Ibland kan redovisningen förvara
knapphändig och på relevanta frågor.inte Den ut-ge svar

då tillräckligt underlag förintegör ett regeringens styrning.
Denna fråga bör bedömas tidsperspektiv, gällandei ett ett

1990-talets första år och gällande nutid och framtid. Detett
förståeligt årsredovisningarna förstaär hand resultat-iom -

redovisningama på gång perfekta. tidinte Det taren var-
implementera arbetssätt och framatt och rele-att tanya ny

information. Det kräver betydande frånvant insatsen myn-
digheternas sida utarbeta resultatredovisning ochatt en en
betydande från sidainsats granska ochrevisionens att vär-
dera sådan redovisning och därjämte utveckla metoderen
för förbättra redovisningarna. Därför kunde föratt man
några år sedan ställa krav börinte ställas idag.samma som
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börår och detgällt någrahar deNu principerna varanya
Årsredovisningarna ocksåharställa högre krav.möjligt att

förbättrats.stegvis
revisionsberättelsesammanfattasgranskningRRV:s i somen

också sänds tillrevisionsobjektet ochställs till regeringen.
rapportnivåer på den finansiellafinns olika revisionen.Det

kortrevisionsberättelse,"ren"Normalfallet sägerär somen
och års-revisionssedenligt godgranskning har attgjortsatt

föreskrifter. Inomgällanderedovisning enligtupprättats
ansvarsfrihetbeslutmyndigheter fattasstatliga inte om

varför berättelsenm.fl.,för bolagpå gällersätt somsamma
RRVformulering. Däremotinnehåller någon sådan görinte

revisionsberättelsen,"förvaltningsuttalande" iettnumera
rörande årsredovis-reglernabakgrund dedetta mot av nya

omfattaockså skallgranskningRRVzsning säger attsom
också detförvaltning. bör betonasledningens Det ärom-

förfo-står tillkorta tidmed hänsyn till densjälvfallet som
årsredovisningarnaför granskninggande RRVzs attav -

någon förvaltningsre-förvaltningsuttalandedetta inte utgör
myndighetsledning-bedömningvision ärutan avenmera

tidigareperspektivförvaltning bredare varitäni ett somens
bådafrånochfinansiell revi-vanligt revisorerrevision,i att

samverkar den bedömningen.sionsformema i
Ocksårevisionsberättelse.alltså "ren"vanliga iDet är en

ofta framfört antalemellertid RRVsådana fall har ett syn-
synpunkterverksamhetsårets lopp,punkter under som

myndigheten.arbetetbeaktas det fortsattanormalt inomi
med"ren" revisionsberättelse kompletterasIbland kan en

ledning,myndighetenstillrevisionspromemoria pro-enen
omfattandeinnehålla ochkanmemoria tyngre merasom

och verksamhet,myndighetens ekonomisynpunkter på
bedömer detdendock synpunkter revisorernaattartav

hanteras ledningen.tillräckligt deatt avvara
sammanfattar iakttagel-nivåNästa sinarevisorernaär att

hand-styrelse. Dåriktad till myndighetensi rapportenser
berört fackde-kritik.lar det allvarlig Regeringenom mera

sådanpartement får kopia rapport.aven
nivå, revisionsberättelsenfinns nämligenDet attännu en

den"invändning". Detinnehåller allvarlig kritik ärmera
han-väsentliga bristerallvarliga formen och kan imest avse

och verksamhet ellermyndighetens ekonomi attteringen av
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myndigheten följt bestämmelserna statsmaktemasinte i
föreskrifter. Regeringen berört departement får naturligtvis

sådandel berättelse. Om RRVzs berättelse innehåller in-av
vändning skall berörd myndighet två månader tillinom

redovisa vilka åtgärder myndigheten vidta-regeringen som
eller vidta.git attavser

1995 lämnade RRV revisionsberättelser med15 invänd-
Samma berättelse kunde innehålla flera invändningar.ning.

De flesta invändningarna frågorberörde med anknytning
till ledningens förvaltning. ocksåDet bör tvånoteras att av
objekten hade fått revisionsberättelse två årmed invändning

följd, med fyra år följd.i ien
"årligRRV lämnar också år rapport" tillvarje rapporten -

sammanfattningDenregeringen. utgörrapporten en av
resultat under året. förI redogörs denrevisionens rapporten

årliga granskningen, sammanfattningsvis och departe-
Rapporten behandlar också olika väsentligamentsvis. pro-

blem, särskilt under året. Dock kan delnoteratssom en pro-
blem år. kanSom exempel 1995omnämnas Varje nämnas att
års berörde följande områden: Förstärkt styrningrapport
och kontroll- Kvalitetssäkring socialförsäk-och kontroll i

Tillsyn omreglerade marknader Stat-ringssystemet över- -
lig informationsförsörjning. Dessutom berördes olika pro-
blem resultatstyrning och ekonomiadministrationinom

brister offentliga utredningar.isamt
Jag har flera gånger betonat modern bararevision inteatt

handlar granska och kontrollera ocksåatt utan attom om
främja och stödja, och dessa uppgifter blivit alltatt senare
Viktigare. Det tillhör RRV:s uppgifter medverka iatt me-
todutveckling och utformningmedverkaatt i systemav som
kan bidra till minska risker för fel avsiktliga ochatt oav-
siktliga råd åtoch stöd och myndighe-samt att regeringge
ter.

Då det gäller stöd till kan det handla särskildregeringen om
granskning och strukturer, vida-organisationer, systemav
reutveckling metoder, analys problem ekonomi-inomav av
administration och resultatstyrning, utformningen styr-av

olika sektorer och och informationning i organisationer om
utvecklingen statlig verksamhet.inom

Då det gäller stöd till myndigheterna kan det handla om
verksamhetsorienterat stöd på olika områden, ekonomit.ex.
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och resultatstyming, Organisationsutveckling, utbildning
och metodstöd.

Såväl regeringskansli myndigheter får också råd ochsom
stöd vid utformning ekonomiadministrativa regelverk,av
vid och ombildning myndigheter, stiftelser och bolagny- av

vid utbyggnaden internkontroll och internrevision.samt av
Rådgivningen ofta kopplad till revisionsinsatsen.är

Den växande ambitionen råd och stöd ambitionatt ge en-
har och stödd såväl myndighe-varit regeringärsom av som
har medfört främjandede och stödjande inslagenter iatt-

arbete har ökat. för-Det innebär också delvisrevisionens ett
ändrat arbeta, bl.a. med kontakter mellansätt att mera av

och och myndigheter. skiljer iblandRRVrevision regeringen
mellan revisionsrelaterad rådgivning, kostnadsfriärsom
och lämnas direkt anslutning till ochi revisionen, annan
rådgivning avgiftsfinansieradoch stöd, och syftar tillärsom

stärka myndighetens styrning.att
Det omdebatterad fråga all Sverigeinom revision, iär en

såväl intemationellt, statlig såväli revision i revi-som som
rådgivningföretag, hur omfattande inslagen och stödsion av av

fårbör och Frågan också svårbe-omdebatterad,ärvara. men
svarad, det alldeles lätt vad börinteär att avgöra som
kallas stöd och fåvad bör etikett kanske tradi-som annan
tionell revision. Om så vill kan all revisionell verk-man
samhet betraktas stöd. Jag vill dock använda såintesom en
vid definition, kan godjag instämma i revisionäven attom
bör innefatta viktiga råd och stöd. exempel-Attmoment av

utveckla metoder och för redovisning, liksomvis system
systeminförande och systemförvaltning, emellertid rådär
och stöd bör gå god revision.utöversom anses

allmän tendensDet all inslageninomär revision atten av
råd och stöd ökar. kan många så fallet.Jag skäl till ärattse
Statsmakterna vill den sektorn skallstatliga präglasatt av
utveckling och förnyelse, god effektivitet och produktivi-av

Revisionen kan med arbete medverka till detta, dentet. sitt
kan råd och stöd och förmedla kunskapge

Det samtidigt viktigt betona revisionens oberoende.är att
Varje skall arbeta med objektivitet och Allrevisor integritet.

måste ske godenligt revisionssed och godrevision revisors-
sed. För RRV gäller särskilt skall bedrivasrevisionenatt
oberoende, bara förhållande politisk nivå och be-tillinte i
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myndighet, också förhållande till denrörd iutan normeran-
de verksamheten vid verket.

värdefullt för alla berördaDet har enligt min mening varit
m.fl.riksdag, myndigheter RRV i väx-regering, attparter --

rådgivning harande grad arbetat med revisionell och stöd. Det
och metodut-också värdefullt för för kunskaps-RRV,varit
framtidavecklingen verket. Därför bör också den revi-inom

stöd.omfatta betydande inslag råd ochsionen av
alltid betonaSamtidigt det, viktigt revi-är nämnts, attsom

oberoende, objektivitet och Detintegritet.sionens revisorns
viktigt för och Regeringskansliet interegeringenär att

ifråga råd och stöd. vik-"övernyttja" RRV aktör Det äromsom
verksamhetenför låta denna delRRVtigt inteatt av som-

utvecklandemånga gånger kan stimulerande ochvara -
frågaalltför mycket. Så har skett RRV:siinteväxa ännu om

främsta budordetoberoende måste förbli detMenrevision.
försåväl för Regeringskansliet RRV.regeringen som

sagda gäller råd och stöd relaterat tillDet revi-ärnu som
och verksamhetsområde, intesionen revisionens som

ocksåbara innefattar myndigheternas redovisning utan
och led-myndigheternas verksamhet och resultat, styrning

ocksåemellertid, tidigareRRVning. inrymmer nämnts,som
avdelning för ekonomi- och resultatstyrning,svararen som

för och för statlig redo-utveckla regler, metoderatt system
systemförvaltningför systeminförande ochvisning, m.m.

ibland sådanDet har organisation ett cent-sagts att aven
revisionsverk innebär verket fullgör funktionerralt att som

principiellt bör och Detinte inrymmas i ett organ.samma
innebär verket på gångRRV initiativtagare,äratt en- -
verkställare, granskare och utvärderare.

hastatsmakternas synvinkel kan det dockSett sägasur va-
områ-ocksåvärdefullt kompetens hela dettaRRV inrymtrit att

de under de årens betydande utveckling frågaisenaste om
effektivtekonomi och resultatstyrning. har påRRV sättett

ochkunnat arbeta med kunskapsöverföring, rådgivning
ochstöd till regeringskansli, myndigheter och andra även

medverka metodutveckling på det ekono-ochi normering
miadministrativa området. har kunnat vidarebe-Revisionen
fordra erfarenheter från granskningsarbetet direkt till ver-
kets avdelning för ekonomi och resultatstyrning. Den nuva-
rande myndighetsorganisationen på detta område har san-
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nolikt medfört omvandlingen den statliga sektorninomatt
kunnat bedrivas målinriktat och kraftfullt.mera

Samtidigt måste de principiella synpunktema tillmätas be-
tydelse. Det viktigt bedrivs oberoende,är revisionenatt inte
bara förhållande till politisk nivå och berördi myndighet,

också förhållande till den normerandei verksamhetenutan
vid verket. RRV har arbete starkt markerat detta obero-i sitt
ende. Regering och riksdag har också vid flera tillfällen be-

oberoende ställning.revisionenstonat
Det sagda gäller och verksamhet underorganisationnu

år och sådan den Det ingår uppgiftär. inte i minsenare nu
behandla framtidaatt organisation.

Jag vill slutligen beröra aspekt den finansiellarören som
omfattning och innehåll,revisionens aspekt bliviten som

särskilt aktuell under tid då antal fall ekonomiskaettsenare av
otillåtenoegentligheter och hantering offentliga medelav upp-

märksammats, första handi inte revisionen utanmen av av
massmedia. föranlettDet har antal naturliga frågor,ett t.ex.
"Hur har detta kunnat hända" "Vad har gjort"revisorerna
"Varför har de sagt" Också fleraingenting om av
"händelserna" gällt kommunal sektor finns det statliginom
sektor flera liknande händelser upptäckta och ännu inte-
upptäckta. Och kanske finns det fall där det rimligtär att
kritisera för den tillräckligtrevisionen inte varitatt nog-

tydlig och kraftfull. Det skedda kan fall rubbai vartgrann,
förtroendet för effektivitet.revisionens

Det samtidigt viktigt klar roll,är att över revisionensvara
möjligheter och begränsningar. harRevisionen inte resurser

granska alla enskilda beslut. Det sker ingåendeatt en
granskning endast mindre andel alla transaktioner.av en av
Det beklagligt, synnerhet lever tid medär i vi i väx-som en
ande risker olika slag. Och fall för det åreti vart närmasteav
har mindre vilket betyder fort-revisionen snarast resurser,

risk för många transaktioner förblir ogranskade. Frå-satt att
också till vad eventuella skall användas.ärgan nya resurser

Skall det exempelvis för djupare kunna granskaattvara
medelsflöden eller för detalj granska kostnader förstora iatt

representation
Det finns nyckelord finansiell nämli-ett inom revision,par

väsentlighet och risk. Revisionen skall första handigen
granska områden kan felväsentliga medförvisasom som
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rättvisande. Felblirrisk sådan grad redovisningen intei att
ochde principiell karaktärbetydelsefulla ärär sam-avom

börfel redovisningen. Revisionenkan leda till iimantagna
omfatta områden,första hand i meningen storatunga tunga

berörkomplicerade regelverk och system sompengar,
likvälmänniskor. problemkomplexmånga Detta inteär en-

ocksåhandlar barakelt, revision inte utanom pengar,
förtro-allmänhetens"ordning och reda", tilltro, omom om

för Verksamheten.ende
riskerna förutomolikafinns minimeraDet vägar att mera

arbeteför revision. RRVEn i sitt varierarär attresurser
för-svårareoch kraftinsatser så det blirarbetsformer attatt

fördjupadformoch vilken revisioninär,utse som envar
ochförstärka internkontrollsker. internrevi-En är attannan

på det områdetfinns fortfarande bristerDet inomsion. stora
har byggtsverksamhet,statlig intemrevisionen utäven om

Ännu kanmyndigheter under år.vid flera vägensenare
metoder, informationssys-förbättra regelverk ochattvara

slutligenkanoch ekonomiadministrativa Detsystem.tem
medelsanvändningengälla kontroll inomöver om-avmera

och snabbtrisker, exempelvisråden med särskilda in-nya
regionalpolitikarbetsmarknad och"program" inomsatta

EU-stöd utgår.områden därinomsamt
del andraocksågrunden handlar det naturligtvisI om en

vid anställningoch noggrannhetsaker, såsom utbildning
samhällsmoralallmänbefordran. Samtoch somom en

hederlighet, omdöme ochpräglas ansvar.av

Förvaltningsrevision
innehåll och inriktningomfattning,statligaDen revisionens

då för-sedan 1960-taletförändrats väsentligt slutethar av
svenskmetoder började användasvaltningsrevisionella i

gradhögbörjan förvaltningsrevisionenTill irevision. varen
ekonomiadministra-granska myndigheternasinriktad på att
också tankarintroduceradesVid 1960-talets slut etttion. om

ochSEA,statligt ekonomiadministrativt attsystem,nytt om
samverka med dettaskulleförvaltningsrevisionen system.

ochmåluppfyllelse och effektivitetRedan då talade man om
förändringsprocessenom

på resul-tyngdpunkten läggasPå 1970-talet kom attmera
brister och problempå analysera och bedöma inomtat, att
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statlig verksamhet. Från början ambitionen granskaattvar
myndighet femte år,varje den ambitionen kundevart men

förverkligas praktiken.inte I sluteti 1970-talet börjadeav
förvaltningsrevisionen inriktas på granska myndigheter-att

bredare perspektiv ochi under 1980-talet bör-ett stegvisna
jade det allt handla granska och struktu-att systemmer om

Förvaltningsrevisionen blev allt viktigare inslagett irer.
förvaltningspolitiken, olika för utveckling ochi program
förnyelse. Den utvecklingen har fortsatt under 1990-talet.

I RRV:s verksamhetsplaner början 1990-taleti mötteav
ofta formuleringar "att främja effektivitet ochman om pro-

duktivitet och medverka till utveckling och förnyelse". Revi-
skulle verka försionen statliga verksamheter ochatt organ

ändamålsenligt och effektivt organiserade och administ-var
rerade, och uppgiftRRV:s förse statsmakterna medattvar
underlag för beslut med den inriktningen. skulleMan upp-
märksamma statsmakterna och myndigheterna på hinder
för effektivt resursutnyttjande.

l RRVzs verksamhetsplaner från fram-1990-taletmitten av
det statsfinansiella läget viktigt för för-tonar ett motivsom

Valtningsrevision. Det verksamhetsplanen för 1995/96sägs i
verket skall på granskningar områdenatt satsa inom storav

statsfinansiell betydelse och områden har betydelsestorsom
för ekonomins funktionssätt. konstaterarMan det all-att

ekonomisk-politiska läget och kravetmänna på återställd
offentlig finansiell balans skärper kraven på revisionens

Verket skall förseinsatser. med väl analyseraderegeringen
studier väsentlig del det beslutsunderlagisom en som
kommer krävas.att

RRV betonar verksamhetsplan ocksåi betydelsensamma
uthållighet:av

våra"Vi väljer områdenrevisionsinsatser skilda

efter strategisk bedömning kritiska punkter. Av-en av
sikten deinom sektorerna bedrivaär att stora ett ut-
hålligt arbete med antal granskningar underett en
flerårsperiod. Därigenom räknar vi med att mer sys-
tematiskt kunna samla fakta,in bearbeta och analysera
dem, bygga och sprida kunskap"upp
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på inriktningenhar tidigare, kapitel exempelJag i gett av
då antal projektRRVzs aktuella arbete och nämnt ett som

påexempelberäknas hösten vill ocksåavslutas 1996. Jag ge
inför perioden 1997-1999. Detförvaltningsrevisionens planering

på projektrubri-exempel på projektområden änär snarare
1997-1999.anslagsframställning förker ur RRVzs

förgrundernaFöråldrade statliga åtaganden prövaatt0 -
åtaganden kanroll och i antasstatens somengagemang

föråldrade.vara
förändring statsmakter-Statliga åtaganden starki att geo -

förhållan-beslutsunderlagkunskaps- och rörett somna
omdanasförändringsbehov områdenden och iinom som

grunden.
statsfinansiella effekterStrukturförändringars att grans-0 -

beslutas fårstrukturella förändringarka de av-somom
följa genomfö-statsfinansiell effektsedd att näragenom

konsekvenser.rande, tillämpning och
statligaför granska hurStatligt agerande tillväxt- att0

förutsättningaråtaganden och statlig verksamhet skapar
utbild-för och bidrar till ekonomisk tillväxt, t.ex. genom

och FoU.ning
analyseraOförutsedda statliga kostnadsökningar att0 -
statliga Verk-lagändringar, reformer ochorsakerna till att

och härvid belysasamheter ofta blir dyrare tänktän att
hurlagstiftningsteknik,kostnadsdrivande mekanismer ii

formas hur administra-lagtillämpning och praxis isamt
och verkar.organisationtion

Träffbildsanalyser granska träffsäkerheten statligaiatt0 -
förenskilda, hushåll och företagtransfereringar till att

för-bild målen bakom de olikaskapa systemenen av om
verkligas de faktiska utbetalningarna. Härigenomgenom

kontrollförutsättningar identifiera bristandeatt somges
fusk, missbruk, överutnyttjandekan leda till exempelvis

och systemfel.
föravgifter genomföra granskningarSkatter och attatt0 -

ochkontroll skatte-identifiera systemfel, bristande inom
analy-avgiftsområdet och ineffektiv hantering attgenom

regelsystem och granskakonsekvenserna myn-sera av
och kontroll granskningardigheternas hantering samt
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belyser effekter skatteområdetinom Sverigessom av
medlemskap EU.i
Användning IT granska myndigheternaattav om an--
vänder informationstekniken på systematiskt ochett
kostnadseffektivt för omstrukturera och förenklasätt att
verksamhetsprocesser och mellan myndigheter såinom

möjligheterinvesteringamas till ochatt blir lön-tas vara
samma.
Statlig upphandling granska den statliga anskaff-att-

från effektivitetssynpunkt,ningsprocessen hur samord-
ningsmöjligheter och god upphandlings-utnyttjas om
kompetens används.
Marknadslösningar statsverksamheten granska huri att-

åtagandenstatliga sköts statliga bolag fullgörssom av
bedöma lagreglernas utformning, till-att prövagenom

mandat, funktion och inflytande, analy-attsynsorganens
valda marknads- och marknadsliknande lös-sera om

faktiskt ökar medborgarnasningar valfrihet, leder till
sund konkurrens resulterar lägre kostnader.samt i
EU-medlemskapet och statsförvaltningen att genom-
granskningar belysa behov och effektivisera genomfö-
randet nödvändiga anpassningsåtgärder föranleddaav

medlemskapet.av
Ansvar för redovisa utfall och resultat verka föratt att-

statliga myndigheter årliga resultatredovisningatt i sin
rättvisande bild verksamhet och resultat. lger en av

uppgiften ingår förebygga och hindra myndig-att att en
het kan dölja eller förvränga fakta syfte på otill-i att ett
börligt skydda och försvara det bestående.sätt
Breddat och fördjupat politiskt beslutsunderlag iatt-
yttranden kommittébetänkandenöver tillremitterassom
verket framlagda överväganden och förslag påpröva ett
sakligt och opartiskt Yttrandena grundas på effekti-sätt.

samlade insiktervitetsrevisionens och erfarenheter. De
skall allmänt verka för höja beslutsunderlagetssett att
kvalitet och särskilt bevaka förslagens ekonomiskaatt
konsekvenser blir väl belysta.
Kompetens och beredskap för regeringsuppdrag att-
utföra regeringsuppdrag särskildmot ersättning i en om-
fattning inkräktar på huvuduppgifteninte samtsom
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för fullgöraberedskaphålla revisionell kompetens i atten
sådana uppdrag.

inbjuda tillkanoch karaktärdenna omfattninglistaEn av
besva-frågor gårNågra dessareflexioner. intemånga attav

ofrånkomligeneftersomsakligt,entydigt och varje svarra
gårfrågornaNågramycket värderingar. attinrymmer avav

föreligger.först då färdigbesvara revisionsrapporten
Är områdena under deangelägnadetta del mest

det handlardetta kan baraåren Om sägas attnärmaste -
allmännaRRV:sområden välcentrala motsvararsomom

statsfi-områdenövergripande mål:ochinriktning storav
förbetydelseharbetydelse och områdennansiell storsom

funktionssätt.ekonomins
Är fullgörakansamhällsorgan bästdetRRV2 som

frågaför dennaUtgångspunktengranskningarnämnda är
påfinns tvådetdet faktum Sverige revisionsorganiinte att

granskningeneller andranivå och dennationell att ena
andraellerbäst för deteventuellt skulle organet.enapassa

alltså dendetfråga,också viktig inteDet ärär sommenen
andrafinnsfaktum detdethandlardet attutanom omnu

nivå, Statskon-på nationellförändringsorgankontroll- och
baradetta kanexempel. Omför sägasnämna etttoret att -

förområden välhandlar centraladetatt re-passarsomom
ställamåste RRVfrågadennavisionell granskning. Men just
mås-och RRVochverksamhetsplanering,vid regeringensin

utredningska-uppdraginför aktuelltställa den varjete av
raktär.

eventuelltfrågaytterligare revisionenEn3 är om
områden verksamhets-problemområden,försummar vissa -

Är och Riks-alla RRVdet såområden. insatseratt trots av
andraocksåsammanhangochdagens vissarevisorer i av-

revisionområden berörsvissa inte avorgan -
harbero påjakande kan naturligtvis revisionenEtt attsvar

hafteller har åtminstoneharotillräckliga RRVresurser.
de-år täcka allaantal kunnaambitionen under visstatt ett

liknandepartementsornråden, Riksdagens revisorer am-en
det bety-utskottsområden. Mentäcka allabition kunnaatt

problemområden. Dekan täcka allader revisioneninte att
ochverksamheterför många olikaflesta departement svarar
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för många olika myndigheter. En del myndigheter har både
central och regional nivå. fråga den finansiellaI revisio-om

har konstaterat granskningen bara omfattarvi attnen en
mindre andel alla händelser, och så det naturligtvisärav
också förvaltningsrevisionen.inom

Min fråga gäller emellertid aspekt: Finns deten annan pro-
blem försummarrevisorerna därför de problemenattsom anser

"ointressanta", "svåra", kanske "känsliga", då främstvara
politiska skälav

Det svårt finna belägg för områden medve-är att vissaatt
skulle förbises granskar verksamheten undertet om man en

längre period, under fem år. finnsDet ambitiont.ex. atten
täcka alla verksamhetsområden och problemområden. Tid-
tabeller för kan visserligen bara tillrevision inteanpassas

fråga lönemedel och revisorskompetensi utanresurser om
också till överväganden "lämplig tidpunkt", lämpligom
med hänsyn till möjligheterna nå resultat. På sikt tordeatt
ändå de allra flesta områden beröras medrevisionav en
utgångspunkt problems läge allmän debatt och be-i ett i i
slutsprocess: Pågår offentlig utredning Kommer så-en en
dan utredning tillsättas framtid Har proble-inomatt nära

nyligen behandlats formmet i annan
svåraVissa områden kan emellertid revidera. Detattvara

finns tillräckligt underlag för granska, det finnsintet.ex. att
för få data, för kort erfarenhet Då måste anstårevisionenetc.
till tidpunkt. Kanske kan utarbeta kun-revisionen ettsenare
skapsunderlag, översikt, kan till vidnyttaen som vara en
framtida revision.

En central fråga gäller förvaltningsrevisionen ochjustsom
möjlighet reviderarevisors Vad reviderar emotatt är:en man

Den frågan lättare besvara finansiellär att inom revision.
finnsDär några nyckelord revisionsarbetet; god redovis-i

ningssed, god revisionssed, god revisorssed. finnsDär lagar
och regler och Den myndighet följer lagarintenormer. som
och regler kan räkna med kritik och gradenrevisorerna,av

kritik beror på felets storlek och karaktär.av
Det svårare förvaltningsrevisionen, där det hand-är inom

lar effektivitet och produktivitet, måluppfyllelse etc.om om
Sådana faktorer svårare och värdera. Målenär att mäta är

alltid klart ochinte entydigt formulerade. Revisorn har att
formulera och söka på frågorantal bara delvisettsvar som
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Frågornaochlagar och reglerförankradekan i normer.vara
verksamhet,myndighetensförankradefår stället iii envara

uppnåtts ochvilka resultatbedömning inte upp-somav
jämförelsedetta,finna orsakerna tillnåtts, försök ii attett en
på kun-kravverklighet. ställermål och Dettamellan stora

på förmågan lyssnaomdömeerfarenhet ochnande, attsamt
värdera information.och att

områdeneventuelltdetfråga: FinnsSlutligen4 en
problem,kanskeöverbetonar, ellerrevisionen syn-snararesom

påfått föroch arbetssätt revision utrymmevia stortsätt som
arbetssätt Detandra problem,bekostnad sägssynsätt,av

till följdframför allt RRVoch dåibland revisionenatt av-
och utvecklingsorgan irollverkets revisionsorgan somsom

medverkat tilloch resultatstymingfråga ekonomi attom -
för"ekonomisk",förhar blivitstatliga verksamhetenden nu

budgettänkande,kameraltpräglad statsfinansiellt, me-av
detAndra värdenförvärden fått litetdan andra utrymme. -

ochsocialaverksamhetensden offentligakan särart,vara
med betoningoffentliga arbetssättmål,kulturella avorgans

inflytanderättssäkerhet, medborgerligtoffentlighet, etc.
före-för myckethar blivitockså detSomliga att avmenar

och modeller,tagsekonomiska synsätt, system
"lönsamhetstänkande",marknadstänkande",av inomav

följdoch detta tillverksamheten,den offentliga revisio-av
inflytande.nens

ochplaneringtidigareframgått vadSom sagts omav som
detarbeteinriktning rätt säga attrevisionsorganens är attav

inriktad. Förvalt-ekonomisktgradverksamheten högi är
områdenhand verkaskall första inomningsrevisionen i av

frågorarbeta medstatsfinansiell betydelse. RRV skallstor
statsmakternas be-effektermåluppfyllelse ochrör avsom
omstrukturering,omvandling statlig sektor,slut samt av

ocksåriksdag harochoch bolagisering. Regeringavveckling
effekti-förövergripande mål verkabestämt RRVzs är attatt

ochalltså skälfinnsDet revisionsorganenvitet. att säga att -
statsfinansiellaåtminstone starkt betonarsynnerhet RRVi -

fullgörockså de dettaaspekter, singöraattatt genommen
uppgift.

det viktigtdenna frågaVid samlad bedömning attäraven
år arbetatunderihåg vilken miljökomma revisorerna senare

betydandemiljö präglatsoch arbetar Det är aven som
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statsfinansiella nödvändighetproblem och attav en spara
och uppgift verkaDet revisionsorgansompröva. är ett att

det området, lyfta fram statsfinansiella aspekterinom att
föroch verka effektivt utnyttjande allmännaatt ett av me-

del. uppgift för riksdagDet sedan ochregering vägaär atten
dessa aspekter med andra sociala, kultu-aspektersamman -

rella kan betydelse.som vara av-
Några data rörande omfattning bör ocksårevisionens re-

dovisas.
har under redovisatRRV 1990-talet 20-tal rapporterett om

året. kan format, några baraRapporterna 30-40variera i är
sidor, andra kanske sidor. sänds till130-140 Rapporterna
berörd myndighet, oftast också till Jag kommerregeringen. i
följande dels beröra självaavsnitt revisionsprocessen,att

förvalt-dels resultat. avdelningen förInomrevisionens
genomförs också antal regeringsuppdrag,ningsrevision ett

under år fem året. avdel-Dessutomsenare ca om svarar
för antal på statliga utredningar,ningen remisserett stort

under år året.100-150 remissvarsenare om
Riksdagens redovisar fullgjorda granskning-revisorer sina

form skrivelser till riksdagen. har underRevisorernaiar av
år fem året.avlämnat till sådana skrivelsertiosenare om

året.Dessutom har utarbetat tiotalett rapporterman om
Det flertalet revisionsrapporterfyller högt ställda krav. Enstora

objektiv kvalitetsjämförelse bådamellan de revisionsorga-
knappast möjlig och viktigareärrapporter att göra ännens

sådana aspekter tydlighet, överskådlighet och liknandesom
resultat. Till detta återkommerär jag irapporternas ett
kan dockDet konstateras särskilt RRVavsnitt. attsenare

under år lagt vikt vid utformningen rapporterna,senare av
vid konkretion iakttagelser förslag.ochi

Jag vill slutligen beröra principiella spörsmålett par som
berör båda revisionsformerna, kanske första handimen
förvaltningsrevisionen. Det handlar regeringsuppdrag tillom
RRV och relationen revision politik.om -

Det finns avgörande skillnad mellan rapporten en grun-
dad på regeringsuppdrag och grundad påett rapporten en

RRV beslutad granskning. I regeringsuppdrag detett ärav
formulerar problemet, uppdraget, omfatt-regeringen som

innehållet och inriktningen. kan förekommaningen, Det
dialog mellan Regeringskansliet och vid utformningenRRV
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uppdraget, då främst omfattningen och tidspla-av men om
Vid RRV-revision beslutar Verket hur och pånär,nen. en

vilket granskningen skall genomföras. Denna skill-sätt som
nad principiell betydelse med hänsyn till RRV,är stor attav
liksom andra länder liknanderevisionsorgan i i situationer,
betonar oberoende och integritet.

viktigEn aspekt gäller finansiering kostnaderna för att ut-av
arbeta får förRRV år riks-regeringsrapport. varjeen en av
dagen bestämd anslagstilldelning och fastställer för årvarje

verksamhetsplan. Det viktig del oberoendetär atten en av
verket själv de och riksda-inom regeringensramar som-

beslut övergripande mål och medel för verk-gens om om
samheten kan bestämma verksamhet. Ettutgör sinom-

antal regeringsuppdrag tillkommer under åretstörre som
skulle kunna verksamhetsplanen, och granskning-riva upp

RRV angelägna skulle kunna "trängasar som anser vara
ut". Därför det viktigt får särskild finansiering förRRVär att
regeringsuppdrag. Så också fallet.är

Konstitutionsutskottet framhöll betänkandei sitt
1986/ 87:29 regeringsuppdragens volym fåratt inte vara
sådan den påverkar RRVzs huvuduppgift. Därför skallatt

utgå för uppdrag kostnadenersättning varje motsvararsom
för uppgiften. Detta ledde till fick och får särskildRRVatt

för regeringsuppdrag. Härigenom kan full-ersättning RRV
följa planerade verksamhet och dessutom fullgörasin extra
uppdrag anställa arbetskraft för uppdragetatt extragenom
eller för andra delar verksamheten.av

Regeringen båda revisionsavdelningama för olikautnyttjar
ifrågauppdrag. Dessa uppdrag har varken antal eller iom

fråga innehåll förutgjort problem huvuduppgift.RRVzsom
Möjligen kan del fall uppdragen kunde hai sägas atten
fullgjorts någon Statskontoret,t.ex.av annan, av men rege-

har valt kanskeringen RRV, därför RRVatt utnyttja justatt
då den lämpligaste kompetensen.inrymt Min bedömning är
alltså regeringsuppdragen något problem,att inte utgjort att
det värdefullt bara för uppdrags-varit inte regeringen som

utförtRRV dem.givare Det har också värdefullt föratt varit
RRV, för kompetensutvecklingen verket, fullgörainom att
sådana såuppdrag. Detta lange uppdragen finansierassom ge-

särskild måttligochersättning volym.årnom av
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denpolitik. DetSå till relationen irevision sägs prome--
finnsuppdrag dettill grund förliggermoria mitt att ensom

på dennaskillnad mellan och RiksdagensRRV revisorer
skillnad och dess bety-punkt och bör belysa dennajagatt

tidigaregranskning. hardelse för kvaliteten RRV:s Jag i etti
bådaoch likheter mellan debelyst flera skillnaderavsnitt

de bådaskillnad gällerEn revisionsorga-revisionsorganen.
innefattargranskningsområde. granskningRRV:s intenens

målen för olikastatsmaktsnivån och de politiska insatser.
och andrautgångspunkt för Sverigeallmän iEn irevision -

uppgift granska poli-har tillländer revisionen inte attär att om-
sådant möjligt granska medellertiska beslut inteär rätt är att-

medel ochkan granskarevisionella metoder. Revisionen me-
må-granska gradenför nå olika mål. kantoder Denatt av

målluppfyllelse och då kanske konstatera intevissaatt upp-
mandatfyllts. kan då liggaDet revisionens att säga attinom

mål ellerriksdag måsteoch antingen omprövaregering om-
kon-kanmedel och metoder. Den bedömningenpröva vara

medtroversiell den möjlig revisio-är att göra ettnog, men
uppgiftemellertidarbetssätt.nellt Det revisionensinte attär

politiska bedömningar.formulera mål och göraatt
Riksdagensochdå på skillnaden mellan RRVOm vi ser

finns skillnadkonstatera detkan ivirevisorer att en
granskningsom-granskningsområde och arbetssätt. RRV:s

statsmaktsnivån. Riksdagensråde omfattar revisorerinte
gällande riksdagenför finansiell endasthar revisionansvar

ochfå det för Rege-riksdagsorgan och tordeoch regeringen
också förvaltnings-Riksdagens kanringskansliet. revisorer

verksamhet, dockrevisionellt granska interegeringens rege-
verksamhet Konstitutionsut-administrativaringens ärsom

skottets område.
granskningsärenden från Riksda-studiumEtt 300av ca

1980-taletunder perioden mittenmittenrevisorer avgens -
finns någon RRV1990-talet det inte revisionvisar att somav

detskulle kunna ha Dock kan konstateras iinte gjort. att
för hösten 1996Riksdagens granskningsplan in-revisorers

planerade projekt RRVgår några pågående och som sanno-
utföra. granskninglikt skulle kunna Det gäller iinte en

konstitutionsutskott rörandesamarbete med riksdagens
kanske ocksåutbildningsdepartementets administration och

mål- och Kommu-granskning resultatstyrning inomen av
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nikationsdepartementet. RRV har dock medverkat i me-
todutveckling på detta område och då också rådgettsenare
och stöd till Regeringskansliet.

RRV lägger vikt vid verket skall oberoende,att attvara
skall objektiva. medförDet verket interapporterna attvara

kan verka det politiska området. kanDetinom attnoteras
också Riksdagens Revisorerna harrevisorer är varsamma.

ambition så långt möjligt i sinaatt rapporter.en vara ense
Det också enligt styrka riks-minär mening enigen om en
dagsrevision kan stå för Revisorerna skulle för-rapport.en
lora tyngd innehåll skulle bestämmasi rapportsom en ge-

kanske med röstsiffrorna sju-fem.votering,nom
Så långthär förefaller det enkelt. Men Verkligheten ärvara

såalltid enkel. kan svårtDet granska medel ochinte attvara
metoder komma på mål. ocksåDet kan svårtinutan att vara

dra klara mellan politiska mål och metoder ochatt gränser
medel. Och uppfattaskan olika, somligarevisionsrapporter
läsare kan läsa andra. Och of-kanin iän rapportmera en
fentlig debatt komma uppfattas på för-att sätt änett annat
fattaren tänkt Revisorerna verkar politiskt kraftfält.sig. i ett

fårDe del och har värdera politiskt färgad informa-attav
Också de lägger vikt vid och objektivitettion. integritetom

kan de komma hamna den politiska debatten.iatt
förmåttbildMin revisorerna hantera de avvägningarär att som

område.behövs detta Den skillnad finns bå-mellan desom
granskningsområdeda fråga ochrevisionsorganen i om

arbetssätt följd vår författning och förvaltningsmo-är en av
dell. Som utgångspunkt för studiemin revi-atten angavs

också fortsättningsvis skulle organiserad tvåsionen ivara
utgångspunkt-Denna finner rimligjaggrenar. som vara -

har vägledande för studier och analyser. Jagvarit mina mina
kommer dock det avslutande kapitlet, kapitel någ-iatt ge

synpunkter på inriktningen de båda arbete. Ira av organens
detta sammanhang vill endast framhålla kanjag jag inteatt
finna den nuvarande organisationsmodellen har någonatt
betydelse för kvaliteten något arbete.i revisionsorgans

uppfattningMin framgått revisionsorgan inte börär attsom
mål,granska politiska detta det enkla skälet sådana frå-attav

reviderbara. Det kan naturligtvis finnasinte är situatio-gor
då statsmakterna önskar bara granskningintener en av

nuläget verksamhetsområde, effektivitet ochinom ett av
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måluppfyllelse också de poli-produktivitet, etc., utan avav
syfte kan-Statsmakternastiska målen för verksamheten. är

de politiska målen. Re-ske omprövningatt överväga aven
sådan uppgift.bör för Omvisionen inte utnyttjas rege-en

formskevill granska politiska mål bör det i änringen annan
mål bör detgranska politiskariksdagen villOmvia revision.

handform förstaockså ske viavia revision, i ut-i änannan
för politiskaskotten. finns braDet instrumentett mera

offentliga utredningar. I så-nämligenprövningar, statens en
förank-få önskvärd politiskdan utredning kan arbetet en

kanför olika politiska partierring att representantergenom
och förfortsatta inriktningenmedverka arbetet. Deni ramen

för utredningen. Utrednings-arbetet kan direktivenianges
ordning remissbe-resultatet kan sedan värderas i gängse -

riksdagsarbete. Påhandling, propositionsarbete och en
denna kedja hän-punkt kan medverka irevisionsorgan av

förunderlagdelser: kanRevisionens ettrapporter envara
förför ochutrednings arbete, liksom naturligtvis regeringen

oftariksdagen. Så också fallet.är

genomförandeplanering och7.2 Revisionens

några huvudpunkterJag kommer detta beröra ii avsnitt att
plane-själva vid förvaltningsrevision,revisionsprocessen en

genomförandet den.granskning och Jagringen av aven
kortfattat, eftersom denna delkommer detta ganskagöraatt

revisionsarbetet har mindre betydelse för huvud-minav
uppgift: rollAtt belysa den statliga revisionens in-ettsom

för och effektivitetsgranskningar.omprövningarstrument
förRevisionsprocessen kan dock betydelse revisio-vara av
granskareresultat, för den fortsatta relationen mellannens

och granskad.
fråganDen första vid planeringen kom-revisionensav

mande verksamhet varför granskning bördennajustär
vid denna tidpunkt vid denna myndighetochgöras just

alternativt detta system/ denna struktur. statligaDenav
verksamheten så omfattning och såär storav rymmer
många problem och så många krav på utveckling ochmäter
förnyelse måste ske.gallring revisionsidéer I-Iuratt en av
sker då detta

finnsDet verksamhetsplaneri revisionsorganens vissa
målÖvergripande grund för planeringen. Riksdagensutgörsom
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skall Verka för rationellt och effektivtrevisorer ett resursut-
nyttjande, de framförskall allt beakta frågor är vä-som av

betydelse för statsfinansiellasentlig den och samhällseko-
nomiska förutvecklingen eller berör grunderna detsom
administrativa arbetets och funktioner. Riksre-organisation
visionsverket skall verka för effektivitet förochi staten en
god och säker ekonomiadministration. central utgångs-En
punkt för arbetet skall det statsfinansiella ochläget,vara

förvaltningsrevisionen första påvill handinom i satsaman
granskningar områden statsfinansiell betydelseinom storav
och områden har för funk-betydelse ekonominsstorsom
tionssätt.

Dessa programmatiska, och ganska likartade, formule-
den allmänna utgångspunkten. finns ocksåDetringar ger

utgångspunkt ganska lika för bådaärannan orga-en som
underRiksdagens har målsättningrevisorer attnen. ensom

period täcka alla utskottsornråden. RRV harviss motsva-en
målsättningrande täcka alla departementsområden.att

finns då detDen skillnad mellan de bådasom organen
gäller fånga till respek-idéer naturlig med hänsynatt ärupp

förankring.tive organs
Riksdagens förslag granskningartillrevisorer säger att nya

kommer från riksdagsutskotten, själva, tjänste-revisorerna
vid kansliet från allmänheten. Revisorerna harmännen samt

under år förstärkt riksdagsutskot-kontakterna medsenare
och deras kanslier, åtskilliga idéernaoch deten av nya

kommer den vägen.
förslag frånRRV till granskningar kommersäger att nya

frånmedarbetarna verket, från Regeringskansliet ochinom
frånriksdagsarbetet, ibland från myndigheterna och den

allmänna debatten. har viktig kanal, nämligenRRV ännu en
den årliga granskningar ekonomi och verk-revisionens av
samhet.

Sedan olika idéer sålunda insamlats sker bedömningen
och gallring. inriktningen verksamhetenDen allmänna ärav
naturligtvis vägledande, också många andra faktorer ärmen
viktiga. En sådan Viktig utgångspunkt förär resurserna
kommande år och likaså tillgången på personal med olika
kompetens. påDärtill kommer balansgången mellan krav
bredd, koncentration och fördjupning olika områden.inom

brukar betona delsRRV under längrerevisionen peri-att en



68 SOU 1997:18

od bör bredd och mångfald och inriktaduppvisa motvara
områden,väsentliga dels arbetet de sektorer-inomatt stora

bör uthålligt med antal granskningar underettna vara en
flerårsperiod.

Småningom fram verksamhetsplan arbetetväxer styrsomen
under verksamhetsåret. ambition allmänhetRRVzs iär att
kunna redovisa fullföljda år.20-tal projekt Detvarje ärett

alldeles projekt ingår verksamhets-inte givet iatt ett som
planen fullföljdresulterar så allmän-i irapport, ävenen om
het sker. ofta lång frånDet idé till verklighet, ochär vägen

plan kan ske flera skäl.justeringar av en av
Varje förvaltningsrevision brukar inledas med förstudie.en

Den projektets hållbarhet, detprövningutgör en av av om
finns förutsättningar arbeta vidare. Under denna fas skeratt

ytterligare huvudfrågoma granskningen,precisering ien av
undersökning tillräckligt faktamaterial kan plock-en av om
fram, problemen reviderbara, möjligasamt är attas av om

Ännugranska med revisionell metod. inslag be-ett är att
döma granskning kan värde för fortsattom en vara av pro-

för förändring myndigheten, förinom regeringenscess,
underlag för beslut statsmakterna.styrning, som av

sådan förstudie oftaEn månader, ibland någottar ett par
längre. förstudien utfallerOm vilket den oftastpositivt, gör,
går projektet Dåhuvudstudie. fastställs projekt-iöver en en
plan granskningens syfte, omfattning inrikt-ochsom anger

arbetsplanEn med budget, tidsplan och personalplanning.
fastställs också. underlag för fortsatta arbetetMera det
samlas projektet introduceras vid berörd myndighet,in,

någranormalt kontaktpersoner med RRV. Däref-utsersom
följer skede bearbetning och analys,ter ett intervjuerav av

och faktagranskning. Småningomsamtal, har utkastettav
till fram. Den berörda myndigheten brukarvuxitrapporten
få detta förutkast granskning, första hand faktagransk-i

Myndighetens synpunkter kan föranleda bearbetningning.
på några punkter finner så bör ske. Enrevisorerna attom
granskning allmänhetigörs revisorer, iett störreav par
projekt kanske slutskedetl arbetet kan ibland andratre. av
medarbetare verket komma bilden, medarbetareinom in i
med lång erfarenhet eller med specialkunskaper. Därefter
fastställer chefen för revisionsavdelningen inne-rapportens
håll. trycksRapporten och sänds till berörd myndighet och
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Finansdepar-till Regeringskansliet, berört departement och
tementet.

huvudstudie omfattar ofta tid sex-åtta månader,En en om
projektet längre tid. Det sålunda ovanligtinteär ärstortom

år genomföra.omkring Variatio-revisionatt tar ett atten
betydande, beroende på personalinsat-emellertidärnerna

och omfattning och svårighetsgrad.granskningenssen
En revision i samverkan. Detär är öppen,en process en

harkommunikativ Det revisionsorganetär attprocess. som
ske, den skall ske,besluta huruvida skallrevision närom en

vilken omfattning den skall ha självfallet värde-Detetc. är
fullt båda och berörd myndighetrevisionsorganparterom -

alla Så också ofta fallet. Eniär steg ärense om processen.-
myndighet kan ibland önska borde ske vidrevisionenatt en

tidpunkt, ha inriktning och upplägg-annanannan annan
föranledaSådana synpunkter kan ibland justeringarning.

planeringen, det ändå alltid revisionsorganetär somav men
har fastställa revisionsplanen.att

förtroendefullOckså idealet skerrevisionen iär attom en
samspel mellan granskare och granskad, kanrelation, i ett

naturligtvis förekomma olikastörningar i isteg processen.
motsägelsefull,kan få silad och färgad, kanskeRevisorn

information myndigheten. kanske till börjanHaninom en
påde grundläggande problemen och kommer inmissar

sidospår. Verksledningen myndighet haroch andra inom en
informationsövertag. Normalt emellertid myndighe-ett är

goda kon-till De angelägnapositiva revision.terna ären om
gång, fram informa-takter under arbetets de plockar gärna

och bidrar få fram erforderligt underlag.tilltion att
svårförvaltningsrevisor uppgift. skallAtt Enär revisorvara en

ha goda kunskaper, framför allt förvaltning och ekono-om
finnsDet naturligtvis med specialkunska-mi. inte revisorer

alla de områden granskas, dettainom ävenper som om
avdelning för förvaltningsrevisionRRVzs

effektivitetsrevision omfattar 100-tal anställda. En revi-ett
bör ha god allmänorientering och kunna tillgodogöra sigsor

så mycket kunskaper specialområdenockså inom attav
han/ "förstå innehållethon kan språket" och kunna bedöma

information. och ha starkEn bör analytiski revisor vara
och omdöme god kontaktförmåga.integritet gott samt
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RRV fastställde hösten några riktlinjer för arbetet1994 med
förvaltningsrevision, God sed ejjfektivitetsrevisionen. do-i Det
kumentet bygger på svenska och internationella erfarenhe-

Huvudpunktema granskningar skall genomföraster. är att
med och noggrannhet och arbetet skall känne-integritet att
tecknas objektivitet, saklighet och lyhördhet. Det sägs attav
granskningar skall planeras omsorgsfullt och deatt grans-
kade informerasskall inriktning, omfattning, genomfö-om
rande tidsplan.och Slutliga beskrivningar, iakttagelser,

faktagranskadeanalyser och rekommendationer skall vara
och rättvisande väl underbyggda, balanserade ochsamt
korrekt kommunicerade med direkt granskade organisatio-

skall redovisa utgångspunkterRevisionsrapportemaner.
och metoder,använda väsentligt källmaterial, väsentliga
fakta förslag.och slutsatser ochargument samt

uppfattning efter studium mångaDet min revi-är av-
år följerundersionsrapporter utgivna revisionenattsenare -

dessa riktlinjer och arbetar enligt god revisionssed. Natur-
ligtvis finna uppfyller krav påkan allavi interapporter som
kvalitet, där har undermisstag gjorts revisionsprocessen.

sådana få.Men ärrapporter

resultat7.3 Revisionens

betydelseEn avgörande fråga vid bedömning revisionensav
vilka resultat den uppnår. rimligt statsmakter-Detär är att

betydande på begär derevision,satsar attna, som resurser
skall få begär dettautbyte satsade medel, deprecisav som
på andra områden. kanske skulle kunnaMan säga attt.o.m.
kraven andra.på bör ställas högre pårevisionsorganen än

krav på de reviderar.De ställer dei sin tur organ som
Revisionsorganen bör därför nå de börgoda resultat, vara
effektiva och produktiva de ha god ekonomiad-och bör en

Och de bör ha metoder förutvecklat braministration. att
utvärdera och följa verksamhet.sinupp egen

Och utvärderingar ochnaturligtvisrevisionsorganen gör
uppföljningar harverksamhet. Särskilt RRVsinav egen un-
der lång för uppfölj-tid arbetat med utveckla metoderatt

och utvärdering. Verket produktionsmål,ning mäter egna
kvalitetsmål effektivitetsmåloch och följer utfallet avupp
såväl finansiell förvaltningsrevision.revision som
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svårt resul-den detverkligheten mätaSamtidigt är attattär
framför alltochproduktivitetsvårtDet attmätaär atttat.

ka-redanSom ikvalitet dessa nämnts,mätningar.in iväga
fåttRiksrevisionsverketochhar Statskontoret ipitel upp-

myndigheterändamålsenligthur väl ochutvärderadrag att
redovisatverksamhet harolikamed för typer avansvar

förslag till huroch lämnaoch kvalitetproduktivitet att ana-
red-bättre kanproduktivitet och kvalitetlyser utgöra ettav

uppföljning.ochförskap styrningregeringens
svårt omöjligt revisionensDet mätainte attär re-men -

vilka resultatframför allt svårtsultat. Det mätaattär som
finansielladenInomuppnås förvaltningsrevision.genom

finnsregler, detfinns lagar ochområderevisionens normer
allaså enkeltnaturligtvisrevidera Det inte attärmot.att

finnsdet"ja eller nej",medfrågor kan besvaras men
förvaltningsrevisio-frågor."svarsintervall" för många Inom

påockså och reglerområde finns lagar svarangersomnens
gällerfrågorför väsentligafrågor,många myn-som enmen

måluppfyllelse,gradenverksamhetdighets sätt att ar-av-
någrafinnsverksamhetenbeta, inteorganisation etc.av -

entydiga svar.
kommerresultat. Jagockså olika dimensioner attfinnsDet av

"påpekanden"hur mångaredovisa resultat i meningen som
hurochellermyndighetenåtgärdats regeringen avav

genomförtshar inletts eller"åtgärder"många av myn-som
till följdellerdigheten revisionsrapporter.regeringen av

resultatvärdefullt ochkanarbeteMen revisionens gevara
former.också andrai

ef-det finnsmedvetandetsåSannolikt det attattär enom
utgårOcksåejfekt.förebyggande viharfektiv revision omen

ochfölja lagarhar ambitionmyndighetfrån attvarjeatt en
uppfylla deoch försökapå braarbetaregler, sätt attettatt

verksam-myndighetensförmål statsmakterna angettsom
medvetande"tryck",tillkommande attså kanhet, ettett om

följsresultatengranskas,och verksamhetekonomi att upp
arbetar bättre.myndighetenmedverka tilloch värderas, att

anställdkan innebäraFörekomsten revision att enav en
redo-manipulerafrestelsenskulle kännaeventuellt attsom

detta. Detavstår frånför ärgöravinning attvisningen egen
effekterförebyggandesådanahur starkaomöjligt avgöraatt
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finnsdeär, där. Det också trygghet för skattebe-ärmen en
talarna det finns godatt veta att revision.en

Revisionen kan attitydpåverkandeockså ha effekt. En revi-en
verkar försion resultat kan medverka till resultat-som en

kultur myndigheterna,inom till medvetandeett större om
måsteatt på bästa möjligautnyttjas Detsätt.resurserna

finns två sidor detta. Dels aspekt, myndighe-intern attav en
ledning och alla anställdatens på nå goda resultat,satsar att

på effektivitet och produktivitet. Dels aspekt,extern atten
medborgarna, skattebetalarna, får känsla verksam-atten av
heten effektiv,är exempel på fel och brister, påatt ineffekti-

baravitet upptäcksinte ocksåetc. staten/utan att ägaren är
angelägen till bristerna.att rättaom

Jag medveten det kan finnasär vinkelatt påom en annan
frågor rörande attityderrevision debatt. Framför allt bru-- -
kar del myndighetschefer revisionen kansäga atten ge en
felaktig bild myndighets verksamhet. Företrädare för revi-av en

kansionsorganen ibland medge den bilden, den bildatt yttre
massmedia redovisar, kan ofullständig, alltför vink-som vara

lad. Och häri ligger problem bara gäller förett inte revi-som
försionen många och verksamheter.utan organ

Verkligheten den finansiellaär inom områderevisionens
de flesta myndigheter får "ren"att revisionsberättelseen -

1995 reviderades 450 och RRV lämnade 15 fallica organ en
revisionsberättelse med invändning. fannsDet alltså anled-

kommaning med någon starkare kritikatt rörande ekonomi
och verksamhet drygt de revidera-gentemot tre procent av
de Det allvarligt detär ändå relativtärorganen. nog, men en
liten andel. Också förvaltningsrevisioneninom finner revi-

ofta myndighet väsentligaatt avseenden funge-isorerna en
bra, den några avseendeni skulle kunnaatt fungerarar men

bättre.
Sådana nyanserade bilder redovisas emellertid så oftainte
massmedia.i RRV brukar årligai sina tillrapporter rege-

ha formuleringringen illustrerar problemet:en som
"Verkets rapportering naturliga skälär orienterad motav
det fungerar mindre väl, vilket fullgör att rättvisa intesom

åt det fungerar bra."ges som
Det finns enkla lösningar påtyvärr inga detta problem.

Kanske kunde det reduceras förrepresentanterom mass-
media skulle få information arbete ochrevisionensmera om
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naturligtvisverksamhet. Ochde statliga omorganensom
minska.skullefall kritik ytterligareantalet av

kan-effekt, nämligenkan haRevisionen ännu somen
råd Enmyndigheterna.och stöd åtskapsförmedlare och för att ge

och dåpå besök dåkommerinterevisor är somen person
Detså fårfinner några fel ochoch inte göra.säger att man

skallförmedla kunskaper. Enocksåhandlar revisorattom
förmedlametoder, skall kunnaochväl känna reglernya

ochmyndigheterolikaarbetaerfarenheter inomsätt attom
arbete hardelockså råd och stöd. Denna revisorernasavge
efterfrå-växandestarktår. finnsunder Detökat ensenare

Också effekternapå sådana revisorernasinsatser. avomgan
kankunskapsförmedlingråd och stöd och intearbete med

medverkatsannolikt dessaexakt så det insatserattärmätas
standardekonomiadministrativamyndigheternastill att

statsför-produktivitetsutvecklingenförbättrats och inomatt
valtningen positiv.ärnu

många "påpekanden"hurresultat meningenSå till revisionens i
många "åtgärder" elleråtgärdats inlettsoch hur genom-somsom

följdförts till revisionens rapporter.av
redo-RRVfinansiellanågra data den revisionen.Först om

deårligaverksamhetsberättelser och rapportersinavisar i
och vadrevisionsberättelsemainvändningar gjorts isom

tillochinvändningarhänt anledning rapporteri avsom
antalettidigaremyndighetsledningarna. Jag har nämnt att

detoch15invändning 1995revisionsberättelser med attvar
tilllämnadesår 120 organisationernasrapportersamma ca

olikamellanfinnsoch ledningar. Detstyrelser variationer
exak-detsammanhangavgörande dettaår, det inteärimen

RRVzsmed anledningvad händerantaletta utan avsom
påpekanden.

invänd-förVerksamhetsmål verkaRRVzsEtt attär attav
och påpekandenrevisionsberättelser i rapporterningar i

årrevisionsobjekten elleråtgärdas regeringen inom ettavav
uppföljningar RRVrevisionsåretsfrån slut. De gjortsom

påpekan-väsentligadeunder år 90visar att procent avsenare
år.åtgärdats tyderårliga Dethar inomdendena i ettrapporten

tillde försöker"tar till sig",på myndigheterna rättaattatt
ochekonomiadministrationförbättrafel och brister, sin

verksamhet.
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Detta måste resultat skallsägas viett gott straxvara som-
långt bättre resultat det förgäller förvaltnings-ett änse som

Ett skäl till de goda resultaten för den finansiellarevisionen.
den revisionsformen granskningrevisionen är att är moten

lagar och regler, ihögre grad vad gällermot ännormer, som
för förvaltningsrevisionen. Revisionen kan kraftfullt peka på
fel och brister, då det gäller årsredovisningens form ocht.ex.
innehåll, resultatredovisningen, ledningens kontroll och den

kontrollen vid hanteringeninterna EU-medel.samt av
Mera allmänna synpunkter, kan gälla mångasom myn-

digheter, kan återkomma år efter år årligaRRV:si rapporter.
kanDe exempelvis gälla myndigheternas ekonomiadminist-

standard, RRV otillräckligrativa med hänsynärsom menar
till de växande kraven. l-lär bör dock tilläggas myndighe-att

under år på det ekonomi-gjortterna insatserstorasenare
administrativa området och standardenatt är vä-numera

bättre,sentligt flera fall på hög nivå.i
Tidigare fanns flera exempel på RRV kunde rikta kritikatt

del myndigheter flera år följd. Sådana exempelmot i ären
mindre vanliga, dock kan då1995noteras attnu som-

15 fick revisionsberättelse mednämnts organisationer in-
vändning hade två fått invändning två årorganisationer i-
följd och fyra år följd.ien

Då det gäller förvaltningsrevisionen vill först någ-jag nämna
data Riksdagens Revisorerna brukarrevisorer. i sinra om

verksamhetsberättelse bl.a. redogöra för slutbehandlade
granskningsärenden och följa vad hänt. Inomupp som
Riksdagens finansutskott har också studie medgjorts en
anledning förslag. Undersökningen gällderevisorernasav
fyra riksmöten, från 1990/ 1993/94.91 till Under de åren
behandlades 59 yrkanden 26 skrivelser fråni revisorerna.
Av yrkandena har bara fem bifallits, delvis bifallits22 och 32
föranlett avslag, och de skrivelserna26 har avslagitssju iav

helhet eller lagts handlingarna.till sålundasin Det är gans-
ka många yrkandena har avslagits riksdagen. Detav som av
bör emellertid betonas skälen till detta kan Ivariera.att en
del fall hade till åtgärder vidtagits på håll,initiativ iannat
andra fall hette det pågående eller aviserade utredningaratt

skulle föregripas. barainte Det mindre fallantali ettvar
riksdagen direkt föreslagna åtgärder.sigmotsattesom
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Riksdagensförgenomslagetockså tilläggasbörDet att re-
år. Revisorernaunderförbättratsvisorers rapporter senare

riksdagen1994/för 95verksamhetsberättelse atti sinsäger
förslagen.tredjedelartvåställt bakomhuvudsak""i sig av
genomförts,förslagenså andelbetyderDet inte att stor av

på någonåtgärd berorgenomfördsynnerhetoch intei att en
framför alltgenomslagetMenrevisionsrapport. att genom--

klart.årunderförbättratsmassmedia ärslaget i senare-
följande be-finnasexempelvisberättelse kanl revisorernas

hänt medvad revisionsrapport:skrivning ensomav

behandlaoch den kommerhar tillsättskommittéEn att0
skrivelse.frågorde revisorernasitogs uppsom

tillsatts.utredning harEn0
har tillsatts.parlamentarisk utredningEn0

arbetsgrupp.finnsdepartementetI en0
etableratillhar bidragitgranskningRevisorernas att en0

rimlig praxis.
utskottet,tillkännagivandeföranledde öv-förslagEtt av0

avstyrktes.förslagrig
be-medalla styckeninstämde revisorernasUtskottet i0

samtidigt tillhänvisade regeringensdömningar, nyamen
åtgärdsprogram.

förslag.medenlighetbeslutadeRiksdagen revisorernasi0

förvaltningsrevisio-utfalletårligen redovisabrukarRRV av
gransk-årsutfalletskriftsärskild visar trei avsomnen en

den finansi-utfalletframgått tidigareSom mätsningar. av
århäntvad inom ettella revisionen att somman sergenom

har läng-Förvaltningsrevisionenfrån revisionsårets slut. ett
förvalt-med hänsyn tillrimligtperspektiv. Det attär enre

beredningstid. Detkräver längreoftaningsrevisionsrapport
tidskrä-utredningar,fortsattakan ofta handla om meraom

och strukturer.vande ändringar systemav
1990-taletundernågra års vi-granskningEn rapporterav

förslagen ibedömer 60RRV rapporter-procentattatt avcasar
ellerhar beaktatshar genomförts, 35helt eller delvis procentcana

Ocksågenomförts.harintegenomförts medan 5delvis procentca
beskriv-på någraför kan detRRV intressant att avsevara

medvad hänt revisionsrapportningarna enav som
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Rapporten lämnade förslag.inga0
Inget utfall hittills.0
Myndigheten har genomfört några förslag, harövriga0

beaktats.inte
Inom myndigheten pågår arbete.0
Förslagen har delvis beaktats.0
Regeringen har tillkallat särskild utredare.0 en
Utredningen fick tilläggsdirektiv.0
Förslagen under beredningär Regeringskansliet.inom0
Förslagen har genomförts eller håller på genomföras.att0
Samtliga förslag har beaktats.0
Regeringen föreslår i proposition...,0

Det bör betonas de redovisningar från de bådaatt revisions-
jag entydiga på frå-nämnt inteorganen som nyss ger svar

resultat. kanrevisionens Det alldelesinte enkeltgor om vara
dra klar mellan de bådaatt kategoriernagränsen

"Förslagen har helt eller delvis genomförts" och "Förslagen
har beaktats eller delvis genomförts". Det lätt på-inteär att

klara orsakssambandvisa mellan förslag och beslutett ett
eller åtgärd. Det kan finnas flera skäl åtgärdtill elleren en

beslut. Revisionsrapporten kanett skäl, det kanettvara men
finnas andra, politiska skäl. RRV markerart.ex. treårs-i sina

verketrapporter att redovisas underatt revisiongenom en
rubriken "helt eller delvis genomförts" be-inte sagt att ett
slut/ åtgärd alltid skall direkt effekt revi-en ses som en av

RRV markerarsionen. också redogörelsen skallatt ses som
ögonblicksbild och slutligt på fråganinte ett ut-en svar om

fall. kanDet många fall flerai år förändringarta innan
kommer till stånd.

Det redovisade föranleder två reflexioner från sida.minnu
Den gäller skillnaden i utfall för finansiell revision respek-ena

tive förvaltningsrevision. Varför kan den finansiella revisionen
redovisa utfallpositivt 90ett förvaltnings-procentom men
revisionen utfall "bara"positivtett 60 procent Det ärom
enligt min möjligtmening inte så enkla jämförelser.att göra
Den finansiella högrevisionen grad granskningiär moten
lagar och regler och Det rimligt, nödvän-är t.o.m.normer.
digt, fårRRV högtatt genomslag för påpekandenett påsina
detta område. Inom förvaltningsrevisionen sker revisionen
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ochbara till del lagar och regler Därviss mot normer.
handlar faktorer svåradet är att mäta, ommera om som
effektivitet produktivitet och kvalitet. Ibland kanoch me-

uppgift på bästa skalldelade hurningarna sättvara om en
måste utredningarlösas. Ibland ytterligare innangöras en

offentligförslagen. Ibland måstemyndighet kan hantera en
och riksdag kan det.utredning tillsättas regeringinnan göra
förvaltningsrevisionsrap-Det kan alltså tid hanterata att en

Sådana kan också motstånd, baraintemötaport. rapporter
från departement,berörd myndighet och kanske berört utan
också från området. Rapportenintresseorganisationer inom

förmårkan komma vid "fel tidpunkt", beslutsmaskineriet
då hantera förslag.inte just rapportens

detta det kanske bör betraktasSumman ettär att somav
heltförslagen drygt hälftenresultat igott rapporternaom av

delvis genomförs och förslagen ytterligare be-eller i enom
tydande andel beaktas eller delvisrapporterna genom-av
förs. effekter förebyggande,Till bilden hör dessutom de -

kunskapsförmedlande ocksåattitydpåverkande, jagsom-
dettai avsnitt.nämnt

Min andra reflexion gäller obestridligen har bättreRRVatt ett
då förvaltningsrevision.utfall Riksdagens det gällerrevisorerän

uppfattning bygger bara på studium deDenna jag inte av
båda på försökberättelserrevisionsorganens attutanegna

följa från respektiveantal revisionsrapporternärmare ett
kan bero på med för bådaDet RRV sittattorgan. ansvar

revisionsformema har kontakt med myndigheternanärmare
utformaoch därigenom kan förslag konkreta,ärsom mera

direkt berör myndigheternas verksamhet. kanDetsom mera
också bero på RRV med förankring direkt kansinatt mera
komma med förslag och Regeringskanslietsin i regeringens
beredningsprocess förslag kanoch beslutsprocess, bl.a. som
hanteras budgetprocessen.i

vill sammanfatta på följandeJag analysmin sätt.
värde för statsmakterna, för myndigheter-Revisionen är stortav

och för medborgarna. kan också godaDen uppvisaytterstna
resultat arbete. såväl för den finansiellaDet gällersittav

för förvaltningsrevisionen. Förvaltningsrevi-revisionen som
bra för utveckling och förnyelsesionen instrumentär ett

den statliga verksamheten och har viktig aktörinom varit en
förändringsarbetet år.underi senare



78 SOU 1997:18

Revisionens framgång och styrka förutomberor på den-
kompetensen på den vilken den verkar.omgivning iegna -

kunnatAtt flytta fram under derevisionen sina positioner
åren beror20 hög grad på den samhällsekonomiskasenaste i

och statsfinansiella utvecklingen och den förvaltningspolitiska
utvecklingen. heltDet enkelt så har svå-är revisionenatt ett

arbetsklimat harmoni, tillväxt eko-i situation irare en av av
och balans statsfinansema och få förändringarnomin 1 inom

förvaltning och förvaltningspolitik. De 20 åren harsenare
präglats problem sarnhällsekonomi och statsfinan-inomav

och betydande förändringar förvaltningspolitikinomser av
och statlig verksamhet. har betytt arbetsklimatDet gottett
för revisionen

Avgörande också statsmakternas i revisionen,är engagemang
och riksdag lyssnar på signaler. Detregeringatt revisionens

växande för effektivitet och produktivitet, förintresset ut-
värderingar och uppföljningar hänger närasom sam--

med den utveckling har betytt mycketjag nämnt-man nyss
för arbete. har den förankring ochDetrevisionens gett
tyngd nödvändig. betydelsefulltDet exempelvisär ärsom

budgetpropositionen och andraregeringenatt i inumera
olika myndigheters övergripande målpropositioner anger

och prioriterade uppgifter, och dessutom resultatbe-gör en
dömning och ställer krav på resultatredovisningar och upp-
följningar.

Särskilt viktigt för harRRV budget-varit regeringen iatt
och andra sammanhang kommenteratpropositionen i revi-

sionsberättelsema. Några på formuleringar:exempel

Att erhålla revisionsberättelse med invändning allvar-är0
ligt då det riskerar leda till skattebetalarnas förtro-att att
ende för statsförvaltningen minskar.
Regeringen både målforrnuleringar och resultatatt0 anser

förhållande till målen måste förbättras.i
Myndigheternas internkontroll har klara brister. Detta0
förhållande oacceptabelt.är
Regeringen kritiken..., bristerna skallinstämmer i tas0 upp

dialog med verketsX ledning.i en -
Y verket har redovisat Verksamhetsmål för de olikainte0 -
verksamhetsgrenama och har heller på tillfreds-inte ett
ställande redovisat hur resultaten har utvecklats.sätt
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utgår från resultatredovisningen fr.o.m.regeringen att0 ---
kommer uppfylla ställda krav på resultatinforma-attnu

tion.
Z verkets resultatredovisning saknar väsentlig informa-o -

vad analys förhållande till målen,tion väsentligaiavser
slutprestationer och kvalitet slutprestationema. Rege-i

RRV:s invändningar sådanringen att är art attanser av
skyndsamma åtgärder krävs för förbättra resultatre-att
dovisningarna. Regeringen följer utvecklingen och för-

redovisningen framdeles kommerväntar sig att att mot-
krav.regeringenssvara

Och slutligen budgetpropositionen 1997meningen ur
prop. 1996/ 97:1. "De granskningar RRV utfört ärsom av

förvärde och myndigheternas arbete."stort regeringens
sådanaDet signaler revisionen tyngd. De markerarär som ger

"ägarnas" och myndigheternagör revi-att tarengagemang
med allvar.sionen större

någraJag vill slutligen tillägga personliga synpunktermera som
mångajag i samtal med ledandemött Rege-tjänstemän inom

ringskansliet och ledande flertal statligatjänstemän inom ett
myndigheter. Vad synpunkterjag nämner justär jagsom

kan värdera objektivtinte och med vanlig utredningsmetod,
några fall dock kommentera.i Jag har emellertid möttmen

dem så ofta vill återge dem, eftersomjag de bildatt ger en
arbete och olikarevisionens uppfattningar revisio-av av om

nen.
Det naturligt det finns många och mångskiftandeär att

uppfattningar arbete. Revisionensrevisionsorganensom
verksamhet på flera kontroversiell. Den sysslar medär sätt

granska, bedöma och värdera andrasatt verksamhet. Den
arbetar kraftfält riksdag,i myndigheter,ett regering, men-
också olika ochorganisationer intressen, partier, massme-
dia, allmän opinion etc.

De granskade kan flera fall ha svårt hanterai revisio-att
kritik. De kan kritiken "orättvis", de kan hanens anse vara

hur verksamheten faktiskt fungerarmening ochannan om
bör fungera. De kan medvetna "missar",vara om men mena
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utanförorsakerna till sådana ligger myndigheten.missaratt
aktuella arbetsförutsättningama kan besvärliga, detDe vara

kan handla krångligt regelverk, alltför snabbaettom om
förändringar regelverk och alltför knappa iav om resurser
förhållande kritik på någratill kraven. De kan medge att

också den på andrapunkter berättigad,är ärattmen mena
oberättigad och då bli störda massmedia endastöver att

saker fungerar, medan vadinterapporterar ärom som som
bra sällan Allt detta det ofta finnsomnämns. gör momentatt

mellan och revisionsob-spänning revisionsorgan ettettav
jekt.

sålunda finns olika uppfattningarDet naturligt detär att
beträf-arbete. Detta gäller synnerhetrevisionsorganens iom

fande förvaltningsrevisionen. påberor bl.a. deDet att rap-
oftare behandlas massmedia den finansiellaiporterna än

berättelser. beror också på den finansiellaDetrevisionens att
granskning lagar och regler ochrevisionen är motmera en

förvaltningsrevisionenmedannormer, rymmer mera av
värderingar och faktorer svåra och dess-är mätaattsom

berör myndighetens och verksam-organisationutom mera
het och myndighetsledningens arbete.

Det skulle enligt oroande detmin mening vara mera om
funnes debatt arbete. ocksåDetinte revisionensom vore

oroande reaktionerna entydigt och enbart positivaom vore -
då kunde fundera tillräckligtrevisionen äröverman om
kraftfull, eller reaktionerna entydigt och enbartom vore

då kunde fundera arbe-negativa revisionenöverman om-
på fel granska och ibland kritise-Revisionen skalltar sätt.

den skall också stödja och stöd blir effektivtmestra, men
det kan utformas samverkan.iom

Jag har många synpunkter samtal.positiva i minamött
Verkschefer, förekonomichefer och andra ledningeninom
statliga myndigheter god bararevision inte ärattmenar en
nödvändig, den också värdefull för myndigheterna.är

stöd myndighetens, framförRevisionen alltiär ett0 myn-
dighetsledningens Framförvardagliga arbete. allt denär

stöd för verksledningen arbetet på utveckla ochett i att
förändra.
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Revisionen skapar medvetande bland de anställda,ett ett0
medvetande vikten "ordning och reda" ochom av om
statsmakternas krav på resultat.
Revisionen medverkar till allmänheten och fåratt ägaren0
förtroende för myndigheternas arbete förutsatt revi-att

resultatsionens positivt.är
Revisionen bidrar till överföra kunskaper och erfaren-att0
heter och därmed till bättre resultat myndighetensett av
arbete.

Inom Regeringskansliet har spelatsägs revisionenatt en
viktig roll års förändringsarbete,i framför allt harsenare
den medverkat till förbättringar på det ekonomiadministra-

området.tiva Revisionsrapporterna ofta bra underlagär iett
budgetprocessen och för statsmakternas beslut.

Jag har också del mindremött positiva och kritiskaen syn-
punkter. kanDe ibland gälla aktuella erfarenheter, ibland

förhållanden längre giltiga,inte erfarenhe-äravse som men
lever ändå kvar och kanten prägla den aktuella bilden.

Revisionen ibland för "små" saker,tar bagateller,0 upp
formaliteter. reflexionMin så kan fallet,är att vara men
huvudinriktningen likväl nyckelorden "väsentlighetär
och risk".
Revisionen problem verksledningarnatar redan0 upp som

medvetna problemär redan under hantering.ärom, som
Det då "rättvist" fåär inte kritik på sådana punkter.att
Min reflexion så kan fallet,är att revisionsrap-vara men

kan då medverka tillportema förändringarna kan skeatt
snabbare och kanske bli omfattande. En grundregelmera
bör dock skall tillföraatt revisionsrapportvara en ny
kunskap och medverka till resultat.
Revisorerna har alltid tillräckligainte kunskaper och erfa-0
renheter för så säkra de iblandatt och förär attvara som
fånga problem på bra Min reflexion såett sätt. är attupp
kan fallet, roll måsteäven revisorns inte attvara om vara
"kunna allt bäst", rollen bidra med kunskaperär attmera
och erfarenheter, på professionell grund kritiseraatt fel
och brister och värdera och bedöma och metoder.system
Kraven på måsterevisorer emellertid höga.vara
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granskagång utveckla ochbör påRevisorerna inte en0
oftastbrukar gälla RRV. DenDenna synpunkt ärsystem.

gälla fallkan också konkretprincipiell karaktär, menav
verksledningarfinnsvid den myndigheten. Detegna

så skallutvecklatRRV systematt ettsom menar om
kritik, detta RRVmyndigheten sedan "slippa" trots att

för beslutframhåller verksledning haralltid att ansvaren
utvecklingen. Detoberoende medverkat äriav vem som

denpraktiskt betonahär viktigt såväl principielltatt som
och RRV självmarkering riksdagen, regeringensom

oberoende,skall bedrivasnämligen revisionengjort, att
verksamheten vidden normerandeförhållande tilliäven

verket.
Då detför den politiska miljön.stårRevisorerna närao

gäller Riksdagens revisorer revisorerna ärsägs att
utgångs-granskar från denriksdagspolitiker och deatt

står förpunkten. Då det gäller RRV revisorernasägs att
ochfall Regeringskansliet,ellerregeringen, inära vart

Regeringskansliets aktuelladärmed påverkade vär-är av
Finansde-står förderingar. ibland RRVDet närasägs att

budgetavdel-eller departementetspartementet, snarare
synnerhet Regeringskans-Detta inomning. sägs isenare

då främstfackdepartementen, ochliet, alltså i situa-inom
bara budge-då de departementen upplever intetioner

främsttavdelningen också RRV,revisionen,utan som
"motståndare".

Regeringskansliet upplevsInom revisionsrapportema0
debatteribland besvärliga. kan bli besvärligaDet isom

riksdagsledamöterna kanske ställer besvärli-massmedia,
frågor till vederbörande statsråd. Också här gäller attga

fackdeparte-sådana reaktioner första hand finnsi inom
"vämar" ofta "sina" myndigheter.Dementen. om

försöka "rätt" ellerJag skall bedöma vad kaninte som vara
"fel" bara de finns ochnämnda omdömen. Jag attnoterarav
vill betona det medvet-viktigt revisionsorganenatt är att är

de finns.attna om
balansgång.har utföraEtt Revisionenrevisionsorgan att en

bör på gång stå och ha distans till ägaren.nära ägarenen
oberoendeDetta gäller riksdag eller regering somav vem --

kan betraktas Närheten underlättar informa-ägare.som
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genomslagskraften förtionsutbyte och ökar revisionens ar-
bete. oberoendet och tilltron tillDistansen ökar revisorernas

gäller fråga relationenSamma revisionintegritet. i om -
bör finnas närhet,myndigheter. Det revision är en pro-en

samverkan. bör också finnas distans,Det revisorer-i encess
på professionell grund ochskall bedömningarsinagörana

och bindningar.hänsyn till relationerutan
Ibland frågan: reviderarställs Vem revisorerna

verksamhetberättigad fråga, ocksåDet revisorersär en
bör finns frågangranskas. Det revision, är snarast omen

Riksdagensden kan och bör kompletteras. revisorer avger
granskas riksdagenårlig verksamhetsberättelse, som aven

Finansutskottet. årsredovisning,RRV som grans-avger en
kas båda fallen berättelsernalregeringen. ettutgör avav

ochunderlagen budgetbehandlingen, och riksdageni rege-
Verksamhetsmål och verk-bedömningarringen sinagör av

samhetsresultat.
revisionsföretagårligFinansiell revision, revision, görs av

vidRevisionskontoret Rege-på marknaden respektive av
förändringarringskansliet. tidigare tordeSom nämnts av

kort, för-denna komma ske inomrevisionsorganisation att
förstärkt och obero-ändringar kommer innebäraatt ensom

finnsende finansiell Det dock ingetrevision. somorgan
fullgör förvaltningsrevision. kan emellertidvanlig Man säga

ochoch verksamhet granskasrevisionens vär-att rapporter
och riksda-deras berörda myndigheter, regeringen avavav

arbete har också granskatsRevisionsorganens ettavgen.
tordeflertal utredningar under och l990-talen. Det1980-

för ingåendeockså den lämpligaste formen en meravara
uppgifter ochgranskning revisionsorganens organisa-av

tion.
det viktigt för utvecklingJag vill betona revisionensatt är

utvärdering och kvali-själva arbetar medrevisionsorganenatt
själ-tetssäkring arbete. Likaså måste revisionsorganensittav

aktivt arbeta med personalutveckling. Revisionsorganenva
bör följa utvecklingen ochockså den internationellanära

revisionsbyråer och konsultbolagutbyta erfarenheter med i
metodutveckling och forskning,bör likaså följaSverige. De nära

framför allt ekonomiska och andra sarnhällsveten-inom
skapliga områden.
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Tänkbara8. utvecklingslinjer
statligaDen verksamheten och den harstatliga revisionen i

flera avseenden förändrats under de åren. har20 Jagsenaste
tidigare, kapitel några huvudpunkter dessa för-i inämnt
ändringar:

Den statliga verksamhetens omfattning har förändrats0 av
statsfinansiella skäl, också till följd debattenmen av om
offentlig sektor.
Den statliga verksamheten har ställts inför krav,0 nya

snabbt växlande signaler.mött nya,
Den statliga verksamhetens arbeta förändrats,harsätt att0
från och mål- ochregelstyrning till resultatstyr-norm-
ning.

påverkatFörändringarna har självfallet förutsättningarna för
den statliga revisionen. I tid förändringar verksam-av aven
het, och arbetssätt, tid med knappaorganisation i en resur-

och blir det viktigareomprövningar attser av program,
granska och kontrollera, främja och stödja. harRevisionenatt
fått bådastarkare ställning i sina roller, kontrollör ochen som som
förnyare.

årenVad kommer de betyda för statlig verksamhetnärmaste att
och statlig revision Också den ekonomiska utvecklingenom
skulle bli offentliga finansernaoch de förbättrasgynnsam
torde det realistiskt fortsattaräkna med behovattvara av
besparingar, och förändringar. Sådana för-omprövningar
ändringar torde komma gälla delar denväsentligaatt av
statliga verksamheten, också och arbeta.organisation sätt att
l budgetproposition för 1996 / 97:11997regeringens sägs
följande:

också"Det statsfinansiella läget kräver fortsatta be-
sparin och struktarförändarin statsförvalt-igar gar
ningen. Med krympande blir kravet attresurser
åstadkomma ejjfektiv statlig förvaltning allt vikti-en
gare."
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innehåller också formuleringPropositionen somen annan
innehåller krav:stora

"Med god produktivitetsutveckling kan myndighe-en
bibehålla, eller öka, kvalitet och omfattningterna

för oföränd-sin service till medborgarna inom ramen
rade eller minskade resurser."

ändåbudskap kan svårt leva till,Detta äratt menvara upp
sannolik utvecklingrealistisk beskrivning nuläge ochen av

förvaltningspolitiken har hanteraden verklighet attav som
vilken revidera.och den verklighet harrevisioneni attav

huvud-Det ingår Förvaltningspolitiska kommissionensi
framtida strukturföränd-uppdrag bedöma behovetatt av

den förvaltningen och huvudlinjema denstatligaringar i i
framtida förvaltningspolitiken. grund för analysSom minen

denna ligger förvaltningens organisationi rapport tro atten
och arbeta kommer fortsätta förändras.sätt att att att

därför statliga kom-Min utgångspunkt den revisionenär att
också år.ha roll under kommandecentralattmer en

Revisionens roll granska och kontrollera kommeratt att
förbli denviktig. Denna uppgift har också vidgats genom

vilkenutformning den årliga har,revisionensom numera
myndighe-bl.a. innebär delat för granskningenett avansvar

resultatredovisningar. kan flera fördelar medJagternas ense
fördjupad för-samverkan mellan den finansiella ochrevisionen

år. föränd-valtningsrevisionen under kommande De fortsatta
den statliga verksamheten med starkareringarna inom ännu

på mål- ofta kankrav och resultatstyrning detgör att vara
olika och erfarenhe-styrka med kunskaperrevisoreren om

samarbetar olika uppfattning liggerprojekt. Enligti minter
såväldel RRVrs styrka verketi inom sig inrymmeratten av

finansiell förvaltningsrevision. vill ocksåJagrevision som
bådade revisionsformerna flera ländererinra i ärattom

integrerade med varandra, och indel-revisionsorganensatt
avdelningar bygger på grunderandraning i revi-änetc.

sionsform, på departementsindelningen.t.ex.
finnas förKanske kan det ibland också skäl närmareett

samarbete mellan olika kontrollorgan. vill denJag erinra om
kapitel fåttomnämnda utredning Justitiekanslern4i isom

uppdrag rörande förstärka kontrollfunk-behovetgöraatt attav
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tionerna inom den statliga förvaltningen. Justitiekanslern skall
redovisa förstudie redan februari 1997, och då finnsi yt-en
terligare material för bedöma behovet förstärkaatt attav
kontrollfunktionema och formerna för samverkan mellanav
olika kontrollsystem. Jag vill redan det enligtsäga attnu

finns goda skäl förmin mening förstärka kontrollfunk-att
Dels betydelsentionerna; hushålla med tillgängligaattav

och ha säker medelshantering.att Dels betydel-resurser en
medborgarnas tilltro till den statliga verksamheten.sen av

Det handlar då tillräckliga för kontroll, fort-om resurser om
utveckling kontrollorganens arbetsformersatt ochav om
samarbete mellan olika kontrollorgan.nära Jag kan flerase

fördelar med fördjupad samverkan mellan olika kon-en
trollorgan, sannolikt bara viktigainom områden.vissa men

Om också de åren kommer innebära fortsattanärmaste att
besparingar och fortsatta strukturförändringar deninom
statliga verksamheten finns det behov stark revisionav en som
stöd för omprövning och förnyelse. Revisionen har spelat rollen

detta arbete under gångnai år och kan detta ocksågöra un-
der de kommande. Statsmaktema behöver stöd formi av
granskningar och information nuläge och utvecklings-om
tendenser olika områdeninom den statliga verksamhe-av

Revisorernas granskningar harten. och bör fortsattvarit
underlag för fortsatt beredningsarbete och för beslut.vara

Särskilt förvaltningsrevisionens värdefullaärrapporter i
detta arbete. De innehåller ofta förslag förbättradtill effekti-

och betydande besparingar.vitet Förvaltningsrevisionen har
och bör fortsatt ha nyckelroll förändringsarbetet.ien

Jag vill också kort beröra statsmakternas utnyttjande deav
båda statliga Riksdagensrevisionsorganen, ochrevisorer
Riksrevisionsverket. harJag denna skildrati bådarapport

uppgift, och arbete ochorganisation redovisatorganens
några skillnader och några likheter mellan de båda organen.
l den ligger till grund förpromemoria studiemin sägssom

utgångspunkt böratt den statliga ock-att revisionenen vara
så fortsättningsvis skall organiserad tvåivara grenar, en
underställd riksdagen och underställd Detregeringen. ären

naturlig utgångspunkt för studie detta slag, ochen en av
innehållermin några förslagrapport inte gäller revi-som

sionsorganens ställning och organisation.
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bådavill dock synpunkt rörande inriktningen deJag avge en
arbete. Den föranledd dels iakttagelserminaärorganens av

förvaltningsrevisionsprogram,rörande nuvarandeorganens
dels den aktuella debatten den statliga irevisionenav om
Finland. Därtill kommer, kapiteli sär-nämnts att ensom
skild utredning pågår Riksdagens verk-revisorersnu om

frågorsamhet, utredning med uppgift behandlaatt omen
och fi-den statliga framtida roll,revisionens organisation

vilka totalautredningen skall bl.a.Dennansiering. överväga
finnas fördelasbör och hur de bör samt av-resurser som

samverkansformer mellan och Riks-och RRVgränsningar
dagens revisorer.

pågårdenna kapitelSom tidigarejag inämnt rapport,
bådaockså Finland diskussion relationen mellan de revi-i en om

ochRiksdagens revisorer Statsrevisorerna Statenssionsorganen
betonade utlå-revisionsverk. Finlands riksdags irevisorer ett

organisationsfrågor andra-tande september 1996i äratt
förmåga produ-handsfrågor, det centrala revisionensär att

finnsinformation. menade också detrelevant De attcera
bådamärkbara skillnader utgångspunkter för dei organens

förbättraarbete. därför koncentrera påMan bör sig attnu
organisationsföränd-samarbetsmöjligheterna stället för påi

tillsattOch direktiv till oktoberiringar. i regeringens en
utredning utveckling och iorganisation revisionenom av

både statsrådet regeringen och riksdagenFinland sägs att
information behovenhar och växande behovstora av men

tillgångSåvälolika. riksdagen behöver därförregeringenär som
till organ.egna

båda förMitt studium de revisionsorganensav program
förvaltningsrevisionen det finns starka likheter ivisar att
inriktning och arbetssätt. flesta förvaltningsrevisionellaDe

det skulle likagranskningar gärnaorganet görsom ena
infor-kunna det andra. båda utbyterDegöras av organen

kommande års verk-samband med planeringenmation i av
former,samhet, och utbyte förekommer också andrai t.ex.

bådaNågon systematisk samverkan mellan depersonal.av
förekommer dock skäl till detta kanEttinte. varaorganen

beslutsformden principiella skillnad arbete och jagi som
tidigare berört.

bådagränslinjerna mellan deDet finns skäl prövaatt orga-nu
likaså för utgångspunktarbete och former samverkan. Ennens
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förutom den enighet råder, nämligen det bör fin-attvarom
två kanrevisionsorgan riksdagen ochatt regering-nas vara

har olika behov information och stöd. bör finnasDeten av
skillnader mellan de båda arbete, skillna-revisionsorganens
der arbetssätt, arbetsfält och arbetsmetoder.i En naturlig
utgångspunkt kan RRVzs granskningar inrik-attvara mera

på myndigheternas och regeringskansliets arbete ochtas
behov underlag för beredning och beslut, medan Riksda-av

granskningar inriktas på riksdagens,revisorersgens mera
främst riksdagsutskottens, arbete och riksdagsledamötemas
behov underlag för kunna följa beslut.attav upp

Jag vill slutligen beröra fråga betydelse för revisio-en av
framtida arbete, nämligen Sverige och EU. Det isägsnens

den ligger till grund för arbetepromemoria mitt jagattsom
bör belysa hur den ökade förvaltningeneuropeiseringen i
kan komma påverka och inriktningatt organisation revi-av

påSvaret den frågan berorsionen. naturligtvis på hur man
besvarar den grundläggande frågan vilken betydelseom
den ökade får på svensk förvaltningsorga-europeiseringen

och arbetssätt.nisation Kommer den svenska förvaltnings-
modellen med självständiga myndigheter försom svarar
huvuddelen de verkställande uppgifterna deninom stat-av
liga sektorn bevaras Eller kommer författningsvenskatt
och förvaltning utvecklas internationell modellatt mot en
där fullgör också verkställande uppgifterministerierna

Det för tidigt på dessa frågor på basisär att svara av
knappt två års svenskt medlemskap kan konstateraEU. Vii

medlemskapet medfört ökade krav kontakt, information ochatt
samverkan mellan regeringskansli och myndigheter. Det gäller
framför allt på områden, särskilt markant jord-vissa inom
bruksdepartementets område, det rimligtär att tro attmen
detta kommer gälla allt fler områden. Efter tilläggatt ett
1995 bl.a. följande verksförordningen:sägs inumera

"Myndigheterna skall regeringen stöd vid svensktge
deltagande verksamheteni inom Europeiska unionen

hållafortlöpande informeradregeringenattgenom om
hur verksamheten utvecklas. Myndigheterna skall
ställa den personal till förfogande för Sveriges delta-
gande i E U regeringen begär."som
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Vi kan sålunda räkna med närmande, kontak-ett mera av
mellan myndigheter och regeringskansli. tordeDettater

emellertid komma ske för nuvarande för-inomatt ramen
valtningspolitik. Den nuvarande svenska förvaltningsstruk-

medmed relativt litet regeringskansli huvudsakli-turen ett
politiska uppgifter och med många och ofta storagen myn-

digheter med verkställande uppgifter kommer bestå iatt -
fall många år framöver det innebär Sveri-vart även attom-

och Finland därmed fortsätter ha modellatt änge en annan
andra EU-länder och arbeta på vad EU-ett annat sätt än
administrationen huvudsak vid. Svensk förvaltningi är van
kommer dock förändras på flera tendensernaFast iatt sätt.
Europa entydiga. Vi kan exempelvisinteär notera att en
pågående förvaltningsreform Storbritannien innebäri att

på flera områden skapar myndigheter svensk typ.man av
Regeringen följande bedömning budgetpropositionenigör

/1997 prop. 1996 97:1

"Även den svenska förvaltningsmodellen är ån-om
damålsenlig och flera avseenden till fördel föri stats-

så ocksåförvaltningens kommer fortsatt-arbete i EU
ningsvis statsförvaltningens och arbets-organisation
former behöva till de krav den fort-att anpassas som
löpande utvecklingen ELI-samarbetet medför."av

Statsförvaltningen förändras och förändras. Denrevisionen
hittills märkbara förändringen framgåttgällermest som-

arbetsområdetidigare denna harrevisionensrapport attav -
utökats. EU:s kontrollkrav vad normaltär större än ärsom
fallet svensk förvaltning. Därtill kommer reglernainom att
ofta krångliga och svårkontrollerade. vill gångJagär än en
återge några rader budgetpropositionen för prop.1997ur
1996/ 97:2:

"Regeringen vill särskilt betona vikten gransk-attav
ningen myndigheter har hantera medelattav som
från har tillräcklig omfattning. GranskningenEU en

viktigt led har ii Sverigeår ett att garantera att en
kontrollnivåinternationellt perspektiv god för hante-

dessa medel."ring av
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framförDet allt några områden RRVär inom attsom menar
måste förstärkasrevisionen

grunder för länderbidrag till EUo
återflödet form jordbruks- och regionalstöd, stöd tillio av
forskning, utbildning m.m.
ärendehantering område,EU-rättens avseendeinom t.ex.0
upphandling
granskning myndigheternas kontroll och EU:s olika0 av av
stödsystem.

Den främsta förändringen till följd svenskt medlemskapav
EU enligt fått arbete.i är min mening revisionenatt mera

Eftersom det handlar för regelsystem förärom som nya
svensk handlar det också bygga kompe-revision attom upp

och förmedla kunnande myndighetertill ochtens att rege-
ringskansli, förstärka samverkan med EU:ssamt att revi-

och med andra nationellasionsrätt Däremotrevisionsorgan.
behöver det handla omfattande förändringarinte om av
metoder och arbetssätt eller och inriktning.organisationav
Den svenska håller hög nivå och bör ha godarevisionen en
förutsättningar klara de vidgade uppgifterna.att

ak

Jag har denna huvudsakligen bildpositivi rapport gett en av
utvecklingen inom den statliga verksamheten och svenskinom
förvaltningspolitik under de 20 åren. har talatJagsenaste om
utveckling och förnyelse, ökad produktivitet,om om nya

arbeta, mål- och resultatstyming,sätt att ompriorite-om om
verksamheten. har pekat på fleraringar Jag probleminom

och brister, grundtonen har ändå varit positiv.men
Denna grundton har också präglat min bild den statligaav

revisionen. Jag har också här pekat på problem och brister,
har betonat den utvecklingjag skett inom revisio-men som

båda områden, den finansiella och förvalt-revisionennens
Jag har också betonatningsrevisionen. revisionenatt är en

viktig aktör arbetet på utveckla och förändrai deninomatt
statliga verksamheten.

ocksåMan kan naturligtvis bild. kanMan sägage en annan
förändringarna kommit för och de har föratt sent varitatt
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harförvaltningspolitikendenkan talasmå. Man att nyaom
statsfinan-förändraviljafram utanattvuxit inte av enav en

förvaltningspolitiktalakannödvändighet. Mansiell om en
genomtänktaotillräckligtpräglad improvisationer, avav

har"Filosofier"ryckighet.områden,på olikabeslut av
ekonomiadministrativastatensoch gått: SEAkommit sys-

fördjupadförenklad ochprogrambudgeteringtem an---
treårs-myndighetsspecifika direktivslagsframställning --

resultat-ochutgiftstakmodeorddagensNubudget ärosv.
årsmed mångalänge StatstjänstemänMen hurstyrning.

ungefärresignerade och arbetarsmulaerfarenhet är somen
vanligt.

ochmodeordmed dagensförknippadstarktRevisionen är
statsmakternahänderVadårs utveckling.med omsenare

riktningar,och gå andrautvecklingdenna iskulle överge
dåfårVilken roll revisio-hjulspårgamlakanske tillbaka i

nen
det.harså. Men gjortkunna inteskulle jagMan säga
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Indledning1.

fokusDenne på dansk I Dan-rigsrevision.rapport saetter
for afmark hovedansvaret den statslige revisionvaretages

Danmark tradition for opdelingRigsrevisionen. Der ier en
mellem administrativ Rigsrevisionenrevision,en som vare-

politisk de af Folketinget valgterevisiontager, og en som
statsrevisorer varetager.

Udgangspunktet for forandringen denirapporten er
danske organisatoriske placering det politis-Rigsrevisions i
ke administrative fandt sted 1991. I 1991isystem,og som
besluttede Folketing, skulle flyttesRigsrevisionenenigtet at
fra centraladministrationens til Folketingets Pr.regi regi.

fra1991 overgik Rigsrevisionen derfor insti-maj at vare en
offentligeden forvaltning betegnettution i naermere en-

indenfor økonomiministeriets område tilinstitution at-
blive under Folketinget på linie med Folketingetset organ
ombudsmand.

Diskussion af organisatoriskeRigsrevisionens placering er
gammel diskussion Danmark. Siden den første grund-ien

lovs vedtagelse Danmark for 150 år siden har deri snart
løbende ført diskussioner spørgsmål.dettevaeret netopom
Diskussioneme førte dog blev flyt-ikke til Rigsrevisionenat

bort fra centraladministrationen. derI 1991 imidlertidtet var
pludselig flertal for flytte til Folke-Rigsrevisionenat over

anførtSom til lovbekendtgørelsen ansåtinget. i noterne man
Rigsrevisionens tilhørsforhold til forvaltningen som en
anomali, da Rigsrevisionen arbejder ud fraprimaert samme

dermed Folketinget. Maninteresser statsrevisoremesom og
fandt det derfor flytte"naturligt" Rigsrevisionen påat over
"rette plads" under Folketinget. Siden har detetsom organ
officielle billede fra ikkeRigsrevisionens side dervaeret, at er
sket forandringer arbejde konsekvensRigsrevisionensi som
af overflytningen. F.eks. skriver Christensen,Peter som er
afdelingschef Rigsrevisionen følgende:i

"Efter min bedste overbevisning har Rigsrevisionen
ikke endret profil efter overførslen Folketinget.til Der

såikke lavet undersøgelser, ikke lige godt kun-er som
lavetfør. Christensen" 1994: 392.ne :Jarre
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så drama-det virkelig kankanMan at enpasse,spørge om
udøvendeflyttes fra dentisk forandring, hvor institutionen

haft konsekvenser. Detikke harden lovgivendetil magt, er
handlerdenneproblematik,denne rapport om.som

det Rigsrevisio-forsøge afdeekke,Jeg vil rigtigt, atat om er
politiskeplacering detforandrede organisatoriske i ognens

forhaft betydningikke haradministrative system nogen
det muligtundersøge,Konkret vilRigsrevisionen. jeg erom

beretningsar-forandringer Rigsrevisionenskonstatere iat
Rigsrevisionenbejde, relationen mellem statsrevisorernei og

orde denfor komme tilmulighedRigsrevisionens iatiog
offentlige debat.

forandringerderfor til handlekommer iRapporten at om
danskforandringertid, dvs.dansk irigsrevision omover

fraoverflytningen affør efter Rigsrevisionenrigsrevision og
har valgttil Folketinget. Jegcentraladministrationen

vedrørende Rigsrevi-fokusere på forandringerprimaert at
stilletilfra hvilketperioden 1987 til 1995, atsionen i svarer

henholdsvisårs periodefirepåskarpt Rigsrevisionen i en
overflytningenfør efter 1991.iog

for vaelgeforskellige mulighederDer paramet-ater mange
be-kanvedrørende Rigsrevisionen,forandringerre, som

på forandring-fra. kan vaelgeskrives ud Man at naermerese
kanellerRigsrevisionen,internt i organisationen semaner

forandringerpå eventuelle i samar-naermere
mellembejdsrelationeme Rigsrevisionen statsrevisorerneog

udswt-deeller mellem Rigsrevisionen institutioner, somog
af fo-side. Dennefor fra Rigsrevisionens typerevisiontes

omfattendekraevevil imidlertidrandringsanalyser inter-et
tid-fordette projekt vilforhold tilviewarbejde, i vaeresom

skrevende.
fo-på eventuellederfor fokushar valgtJeg at saette

hovedområder:på følgenderandringer tre
forandringereventuelledet første vil analysereFor ijeg

tilperioden fra 1987beretningsarbejdeRigsrevisionens i
eventuelle forandringerbeskriveJeg vil analysere i1995. og
skriftlige produkter,del af Rigsrevisionens vigtigsteen

afgiver tilnemlig de beretninger, Rigsrevisionen stats-som
revisionsundersøgelse. Ho-efterrevisorerne størreen

har valgt analysere Rigsrevisionensvedårsagen til jeg atat
forvalt-vaesentligsteberetninger Rigsrevisionensater,
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ningsrevisionsaktivitet finder sted forbindelse medinetop
udarbejdelsen af undersøgelser. delanalyseDennestørre er
den omfattende betydningsfulde af de delanaly-mest treog

vil germemføre denne fordi den Stillerjeg i rapport,ser, som
skarpt på forvaltningsrevision hos Rigsrevisionen. Gennem

produktion af beretninger medRigsrevisionen tilsin ater
bestemt billede af den offentlige sektor. Dettegne et inte-er

gå på dette billede for undersøge, derressant at taet at om er
sket forandringer, fald beskrive hvordan dissei givetog
forandringer ud. Nogle af de spørgsmål, viljegser som
forsøge besvare det muligt konstatere foran-at ater, om er
dringer med hensyn til undersøgelsemes bredde, metode og
konklusioner. Jeg vil også på fo-eventuellese naermere
randringer forvaltningsrevisionens gennemslag Rigsrevi-i i

arbejde med undersøgelser.sionens større
detFor andet vil undersøge, der sket fo-jeg om er en

randring forholdet mellem Rigsrevisio-i statsrevisoreme og
Og bekraftende fald vil beskrive, hvordan deni jegnen.

konstaterede forandring ud. Statsrevisoreme har hen-iser
hold til loven til bestille under-søgelser af spørgsmålret at
hos Rigsrevisionen, de finder betyd-interessantesom og
ningsfulde. Når har afgivetRigsrevisionen beretningen om

undersøgelse tilstørre statsrevisoreme statsreviso-tageren
den behandling.til Statsrevisorerne har den for-ireme op

bindelse mulighed for knytte bemaerkninger til beretning-at
hvorefter den oversendes til F olketinget. denne dela-Ien,

nalyse vil på aktivitetsni-jeg statsrevisoremesse naermere
før efter beretning udarbejdes. førstJeg vilveau og en un-

dersøge udviklingen aktivitetsniveaui statsrevisoremes i
forbindelse med bestilljng af undersøgelser for findeat svar
på, dag, højere grad end tidligere,statsrevisoreme i iom
laegger beslag på afdel Rigsrevisionens ved aten ressourcer
benytte af til anmode ud-Rigsrevisionensig retten at om
førelse af bestemte undersøgelser. vilDemaest jeg un-
dersøge udviklingen aktivitetsniveaui statsrevisoremes i
forbindelse med modtagelse af beretninger, for findeat svar
på spørgsmålet hvorvidt aktivitetni-statsrevisoremesom,

forbindelse med behandlingen af Rigsrevisionensiveau
undersøgelser dag end det tidligere. Besva-i større,er var
relsen af dette spørgsmål kan bruges ti sigeat noget om,
hvor tydelige har påstatsrevisoreme institution vaeretsom
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forskeltilhardelanalysedenne jeg,tidspunkter. Iforskellige
Rigsrevisionensudviklingenvedrørende ifra delanalyseni

afmidtentilgå tilbageundersøgelsenladearbejde, valgt at
på dettefordi statsrevisoremeharDet gjort,1970erne. jeg

bestillemulighed forforsteerkettidspunkt fik atsin un-
hos Rigsrevisionen.dersøgelser

udviklingenundersøge itredie,for detvilEndelig jeg,
of-orde dentilkommemulighed for iRigsrevisionens at

Rigs-undersøge,Vil1995. Jegfra 1987 tildebatfentlige om
tydeligereblevet imediebilledetplacering irevisionens er

dybdegåendemindstdenperiode. Detteundersøgteden er
tidsmeessigefor deindenikkedadelanalyser,af de jegtre

lavemulighed forhaftprojekt har ataf dette enrammer
kvan-lavederimod valgtharanalyse. Jeg atfuldstaendig en

undersøgel-af Rigsrevisionensaf omtaleregistreringtitativ
dagblad for atlandsdaekkende, repreesentativti et un-ser

arbejde.afomtale Rigsrevisionensudviklingendersøge i
har jegkvantitative registreringudgangspunkt denneMed i

af de beretninger,undersøgelsekvalitativlavet op-somen
hvad detaf,billedefåfordagspressennår omtale etati er

omtale.opnårundersøgelser,affor type somen
afsluttendetilskal brugesforandringsanalyserDisse tre en

Hovedspørgsmåletbetydning.af overflytningensdiskussion
overflyt-tilforandringerhenføremuligtdet ateromer

Fol-tilcentraladministrationenfraaf Rigsrevisionenningen
ketinget.

tilparalleller rigsrevision-steder dragepå udvalgtevilJeg
selektivedisseFormålet medSverige.sordningen i sam-

påopmaerksomhedenhenledeløbendemenligninger ater
svenskdanskemellemforskellevaesentligsteaf denogle og

rigsrevision.
måde: Ifølgendepåudderforstruktur vilRapportens se
af, hvor-blive presentationafsnit vil derførste givetdet en

vilud dag. Derrigsrevisionsordning idanskedan den ser
danskeaf det rigsrevi-delformellepå denblive lagt vaegt

forredegjortkort bliveafsnitder 2Derefter vil isionsvaesen.
vilFokusrigsrevisionshistorie.danskehovedtraek deni

udvalgsarbejder.kommissions-lovaendringerpå ogogveere
blivedelanalyserdeafsnit vilefterfølgendede treI tre

af ud-analysenforredegørevilafsnitl 4 jegpraesenteret.
til 1995. Demastfra 1987arbejdeRigsrevisionensviklingen i
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vil afsnit 5 analysen af forandringerjeg i for-praesentere i
holdet mellem Rigsrevisionen frastatsrevisoreme midtenog
af 1970eme til 1995. I afsnit 6 vil der blive redegjort for
analysen af Rigsrevisionens placering mediebilledeti i peri-
oden fra 1987 til 1995. Endelig afsnitvil på baggrund7jeg 1
af de delanalyser føre den afsluttende diskussiontre om
betydningen af Rigsrevisionens organisatoriske placering i
det politiske administrative Danmark. Jeg vilisystemog
også komme ind på mulige forklaringer på Rigsrevisionens
overflytning. afsluttendeDet afsnit fungerer også som en

af de delanalyser.opsummering tre
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Dansk2. rigsrevision praesentationen-

I dette afsnit vil formel redegørelse for, hvordan dengive en
danske rigsrevisionsordning ud dag. Jeg vil laeggei vaegtser
på, danske beskrevethvordan den rigsrevisionsordning ier
lovgivningen. På punkter danske ordningudvalgte vil den

forblive stillet overfor den rigsrevisionsordningsvenskeop
fremdrage de forskelle ligheder mellemvaesentligsteat og

de landes rigsrevisionsordninger.to
lndledningsvis vil Vaesentlig forskel mellemjeg naevne en

det Danmarkpolitiske administrative Sveri-isystemog og
forbindelse afl med diskussionen Dan-rigsrevision ige.

mark det huske på,Sverige vigtigt princippetat at omog er
ministeransvarlighed kun findes Danmark.i

betyder, det den enkelteMinisteransvar minister,at somer
har for forvaltning.den underliggende Ministerenansvaret
fungerer dermed, udover fungere politiker, ogsåat somsom
den chef for forvaltningen. indebaerer, hanDetøverste at
eller hun kan ansvarlig for hveri princippet enestegøres
beslutning, traeffes den pågaeldende forvaltning. Sesisom
der på forvaltningschef harrolleministerensnaermere som
han, ifølge Knudsen mindst seks forskelligeTim 1995, ty-

af forestårorganisatoriske relationer: Han den interneper
ledelse af han medlem af regeringskollegiet,ministeriet, er
han har relationer til Folketinget, han har kontakter til sags-
områdets han har intemationale forpligtelser,interessenter,

endelig har han relation offentlighedentiliog opgaver
Knudsen 1995: 262-263. Ministerens sommange opgaver
forvaltningschef betyder, travlministeren megetat er en

ofte hans ellertravl endmegetperson en mere person-
hendes svenske kollega.

Dette ministeransvarlighed findes ikke Sveri-princip iom
forbudt. kunDetministerstyre i princippetge er er rege--

kollektivt kan blive draget for forvalt-tilringen, som ansvar
beslutninger. Derfor svenskede departementerningens er

også mindre end de danske betyderDetministerier.meget
bl.a., der findes forSverige traditioniat autonomeen mere
embedsvaerk end tilfaeldet Danmark Petersson 1995:ier
109; Larsson 1994:183.
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danske2.1. Den rigsrevisionsordning dagi

denI danske grundlovs § 47 står der følgende revisio-om
af statsregnskabetnen m.v.:

" Statsregnskabet skal fremlavgges for folketinget se-
måneder finansåretsseks efter udløb.nest

Stk. Folketinget vxlger antal revisorer. Disseet
gennemgår årlige påsendet statsregnskab at samt-og
lige indtxgter opført deri, udgiftingenstatens er og

afholdt uden hjemmel i finansloven eller anden be-er
villingslov. kan fordreDe alle fornødne oplys-sig

aktstykkerninger meddelt. regler forDeog nxrmere
revisorernes antal virksomhedfastsxttes ved lov.og
Stk. Statsregnskabet med bemärk-revisorernes
ningerforelargges folketinget til beslutning. "

I Danmark revideres regnskaber af forskelligestatens to
På den side findes af folketingetinstanser. De valgteene

der har udføretil den parlamenta-statsrevisorer, atopgave
riske kontrol med mådeden hvorpå denregeringen, og
bruger Denne del af går ofte under be-revisionenpengene.
tegnelsen "den politiske På den side findesrevision". anden
Rigsrevisionen, udfører den detaljerede tekniskesom og

kontrol af statsforvaltrningen. Det Rigs-revisionsmaessig er
praksis laver dealle deciderederevisionen, i revi-som
det dette arbejde,sionsopgaver, statsrevisorerneog er som

ligger fortil grund deres virksomhed Melander 1992.1989;
Opdelingen politisk administrativ hari revisionen og en
rødder tilbage til enevaeldens tid.

Revisionen af regnskab afsluttes vedstatens statsreviso-at
måneder efter16 regnskabet afgivet tilsenest atrerne, er

Folketinget, afgiver endelig betaenkning til Folketinget over
statsregnskabet.

af folketingetDe valgte statsrevisorer
Der findes for tiden seks valgt for firestatsrevisorer, som er
år ad af Folketinget. Statsrevisoreme skal ikke nød-gangen
vendigvis medlem af Folketinget. opnåFor valgatvaere

det nok, opfylder betingelsemestatsrevisor atsom er man
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råderFolketinget. Statsrevisorernefor opnå valg tilat over
sekretaer.sekretariatmindreet enog

reguleretvirksomhed udStatsrevisorernes atover vaereer
af 197526.også reguleret lov 322grundloven juniii omnr.

afaendret ved lov 461blev junistatsrevisoreme, nr.som
valgfolketingsbeslutning statsrevisoremes1994 i omog en

virksomhed.og
gennemgåbestårhovedopgaveStatsrevisoremes i stats-at

medindtaegterkontrollere, alleregnskabet statens eromog
finanslovenhjemrnelregnskabet, der harpå ivaeretomog

udgiftemeafholde alleanden bevillingslov tileller at
kommer65. Hertil1993:StatsrevisorerneRigsrevisionen og

at

regnskabet rig-kontrollerer,Statsrevisorerne" at er
omfattetderde dispositioner,tigt, at erog

overensstemmelse medregnskabsajlaøggelsen, ier
forskrifterandremeddelte bevillinge-r, love samtog

indgåede § lovsedvanlig praksis. "aftalermed og
1975.af322 26. juninr.

også forvaltningsrevi-laveDerudover skal statsrevisoreme
af detforetagerDen statsrevisoremerevision,sion. som

ind-har såledesstatsregnskab,samlede princippeti samme
af de enkelteforetagerhold den Rigsrevisionenrevisionsom

praksis,statsregnskaber. betyderDet statsrevisoremei at
ikke selv ud-almindeligvisderes sekretariateller iansatte

konkretefører De revisionsopgaverrevisionsopgaveme.
afudføres Rigsrevisionen.

mellemaf vaesentligste relationer statsrevisoremedeEn og
har tilRigsrevisionen statsrevisoreme ret atnetop, ater

virk-for derestil grundberetningerlaegge Rigsrevisionens
laverpraksis betyder det, Rigsrevisionen revi-somhed. I at

afleverer det tilsionsarbejdet, hvorefter de statsrevisoreme.
hvorefterarbejdet,derefter stilling tilStatsrevisorerne tager

medfrapågaeldende Rigsrevisionen statsrevi-den rapport
afleveres til Folketinget.kommentarersoremes

forholdet mellemelementandet statsrevisorer-Et vigtigt i
tilharRigsrevisionen statsrevisoreme ret atater,ne og

betyder ikke,Detbestille undersøgelser hos Rigsrevisionen.
mulighedharfolketingsmedlemmerandreellerministreat
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for bestille undersøgelser af bestemte spørgsmål hos Rigs-at
hellerDet ikke de enkelterevisionen. statsrevisorer,er som

kan bestille undersøgelser. Det kun fo-statsrevisorerne ier
har mulighed for bestille undersøgelser hosrening, atsom

Rigsrevisionen.
I statsrevisorloven der ikke fastsat forreglerer naermere

sagsbehandling. folketingsbeslutningenIstatsrevisorernes
virksomhed der fastsat nogle fåstatsrevisorernesom er

regler, der bl.a. fastslår, formanden leder mødeme, hanat at
eller hun ansvarlig for den daglige virksomhed, ater og
formandens den afgørende ved eventuelstemme stem-er
melighed.

Praecis harSverige politisk valgti revisionsom man en -
Riksdagens har også Danmark politiskrevisorer iman en-
valgt Forskellen mellem den politiskerevision. revision i
Danmark Sverige relationen mellem den "politiske"atog er,

det har hovedansvaret for denrevision og organ, som
statslige forskellig. Hvor der Sverigerevision i stort seter
ikke relationer mellem Riksrevisionsverket Riksdagenser og

der spaender videre end holde hinandenrevisorer, orien-at
arbejdsplaner for undgå dobbeltarbejde, derteret iatom er

Danmark direkte samarbejde måskeelleret snarere en ar--
bejdsdeling mellem den politiske den administrativeog re-

De danske derforbehøver ikke lavevision. statsrevisorer at
deciderede hvorimod Riksdagensrevisionsopgaver, reviso-

nødt til lave revisionsundersøgelser.atrer er egne

Rigsrevisionen
Rigsrevisionen det Danmark, har hove-ier organ som
dansvaret for udførelsen af den statslige Rigsrevi-revision.

af flere fører of-kontrol med densionen eter organer, som
fentlige forvaltning Danmark. Af andre kontrolorganer kani

ombudsmandsinstitutionen, kommissionsdomstole,naevnes
undersøgelsesretter forskellige f.eks. ankenaevnog naevn,
Knudsen 1995.

Rigsrevisionens virksomhed fastsat aflovi revisioner om
regnskaber lovbekendtgørelse af489 24.statens m.m. nr.

1991. Den aendring af loven afjuni revisionenseneste om
regnskaber fandt sted d. 31. 1996, hvorstatens majm.m.

Folketinget vedtog aendring af såle-rigsrevisionsloven,en
des, loven blev tidssvarende, dermed kom tilat atmere og
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statsligesket denudvikling, derhøjde for den itage op-er
vedtagel-rigsrevisionslovsførstesiden dengavevaretagelse

1975.ise
det fastlagt,rigsrevisionslovenrevideresHvad I ater

følgendeforhold tilhar toRigsrevisionen irevisionsopgaver
hovedområder.

det loven, hvem Rigsrevisionenførste fastlaeggesFor det i
hovedopgavefor § 2. Rigsrevisionensfungerer revisorsom

forregnskaberaf regnskaber institu-statsligerevision oger
regnskab-udgifter ellerfonde hvisforeninger,tioner, m.v,

ved bi-statstilskud ellerdaekkes vedunderskudsmaessige
Derudoverhenhold til lov.indtaegtafgift eller andendrag, i

samarbejder medmedtilsynfører Rigsrevisionen interneog
kan indrettesInterne revisionsorganerrevisionsorganer.

aftalerindgået1995 11Derunder iministerium.et omvar
intern revision.

raek-regnskaber forendvidererevidererRigsrevisionen en
forvalmmgssubjekter", dvs. insti-såkaldte "selvstaendigeke

placeretved lov el.lign.,tutioner, oprettet som erogersom
Rigsrevi-statslige bevillingssystem.udenfor det ahnindelige

Danmarks Ra-Danmark,reviderer derfor f.eks. Postsionen
dio TV2.og

forregnskaberEndelig reviderer Rigsrevisionen interes-
selv-ellervirksomheder, hvorsentskaber staten m.v.og

deltagerforvaltningssubjekterstaendige interessentersom
virksomhedsdeltagere. Detansvarligeeller personligter

regnskabemerevidererf.eks., ibetyder Rigsrevisionenat
/Ejendomsselskabet TOR I/ørestadsselskabet I S og

harfastsattes det loven, Rigsrevisionendet andetFor i at
regnskaber,gennemgå raekketil institutionersret at somen

be-§ 4. Detrevideret af andreallerede blevet revisorerer
vedkom-direkte ellertyder, rigsrevisor entenat gennem
tilregnskaber forelagtmende kan kraeveminister gennem-

aktieselskaberfuldt statsejededrejer bl.a.Det sig omgang.
indflydelse.bestemmendeaktieselskaber, hvor harstatenog

for indkaldedog ikke mulighedRigsrevisor har at regn-
påderfra aktieselskaber,skaber til noteret energennemsyn

fondsbørs.
påfokusere Rigsrevi-følgende vilI den jeggennemgang

dvs. den aktivitet,deciderede revisionsaktivtet,sionens som
området, lovens §finder sted på isom naevnes
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F orskellen mellem det område, Rigsrevisionen harsom
mulighed for foretage undersøgelse af det område,at og

Riksrevisionsverket kan undersøge, Riksrevi-atsom er,
sionsverket ikke kan granske den svenske Denregering.
danske Rigsrevision har til forskel herfra tilnetop ret at
granske den danske embedsførelse, da det deregerings er
enkelte har forministre, de underliggendeansvaretsom
forvaltningsenheder. Efter afslutningen af revisionssager
der anledning til beretninger,giver skal den pågaeldende

indenfor fire månederminister afgive redegørelse tilen
de tiltagstatsrevisoreme overvejelser, revisions-om og som

har anledning til.givet Det altså den enkelte minis-sagen er
ansvarlig for på kritik.ter, eventuelatsom er svare en

Endelig kan det hverken Rigsrevisionen elleratnavnes,
Riksrevisionsverket har kompetence til gå ind revidereat og
på det kommunale amtskommunale område. Den dans-og
ke Rigsrevision har dog mulighed for gennemgå regnska-at
ber fra kommuner amtskommuner forbindelse mediog
aktiviteter, hvor der sker afregning overfor staten.

Hvordan revideres Rigsrevisionen udfører sit revisions-
arbejde henholdsvis finansiel forvaltnings-revisionsom og

Om revisionsarbejdetsrevision. indhold siger rigsrevi-
sionslovens §

"Ved revisionen efterprøves, regnskabet gti gt,om er
de dispositioner, der omfattet regnskabsa-og om er

flaeggelsen, i overensstemmelse med meddelte be-er
villinger, love andre forskrifter indgåedemedsamtog
aftaler saedvanlig praksis. Endvidereforetagesog en
vurdering hvorvidt der skyldige økonomis-tageter
ke hensyn ved forvaltningen de midler driftenog
de virksomheder, der omfattet regnskabet. "er

finansielleDen den traditionelle,revision grundlaeggendeer
kontrol med, regnskaberne korrekte, dokumenta-at ater og

for de enkeltetionen regnskabsposter orden. Derudoverier
kontrolleres det almindelige regler bestemmelser forat og
finansforvaltningen overholdt Rigsrevisioneni staten er
1996.

Forvaltningsrevisionen beskrives loven vurdering af,i som
der forvaltningenved af bevillingerne "skyldigetagetom er
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konkret ligger beteg-hensyn". Hvad derøkonomiske imere
defineres aføkonomiske hensyn" Rigsrevi-nelsen "skyldige

virksomhedsberetningI Rigsrevisionenssionen. seneste -
Virksomhed 1995"Rigsrevisionens"Beretning iom

påbeskrives forvaltningsrevisionen1996Rigsrevisionen -
af, denmåde: "bedømmelsefølgende om regn-

aktivite-enkeltdispositioner,skabsaflaeggende institutions
gennemført påsarnledeellerter, enopgaver erprogrammer

måde, herunder resulta-økonomisk hensigtsmaessig omog
mål." ibid:til de opstillede 9.teme svarer

forvaltningsrevisionen, ifølge Rigsrevisionen,praksis kanI
forskellige aspekter eller analysetyper: Enbestå af tre spar-

effek-produktivitetsanalysesommelighedsanalyse, og enen
Sparsommelighedsanalysen indeholdertivitetsanalyse. en

af den enkelte under hensyntagenvurdering institution,om
på billigsteanskaffet dentil kvalitet, har sine ressourcer

vurderingforetages dermåde. produktivitetsanalysenI en
anvendterelation til deaf praestationer iinstitutionens set

analyse,Effektivitetsanalysen beskrives som enressourcer.
de anvendtemålopfyldelsen vurderes relation tilhvor i

ogsåforvaltningsrevisionenHertil kommer atressourcer.
af styringsfunktioner. Derkan fokusere på bedømmelse

på forhold vedrøren-den forbindelse specieltlaegges i vaegt
ibid: 8-9.revideredede økonomistyring ved den institution

forvalt-Danmark der kunden offentlige sektor lavesI i
på På det kommunaledet statsligeningsrevision niveau.

af forvalt-krav udførelseder ikkeniveau nogeter om
indførelse afpågår der diskussionP.t.ningsrevision. en om

del kommuner harforvaltningsrevision kommuneme. Eni
derforfrivilligt forvaltningsrevision. Detvalgt laveat er

formule-DanmarkRigsrevisionen,primaert isom naermere
med forvaltningsrevision.hvad derrer, menes

af, "skyldigeTidligere gik vurderingen der tagetvarom
"økonomisk-kritiskøkonomiske hensyn" under betegnelsen

blevda betegnelsen forvaltningsrevisionrevision", an-men
sammenhaenge, blev det besluttetvendt intemationalei at

forvalt-aendre fra økonomisk-kritiske tilrevisionnavnet
28.Rigsrevisionen Statsrevisoreme 1993:ningsrevision og

forskelligeProdukteme. Rigsrevisionen producerer tre
afrapporteres Forprodukter, alle til statsrevisoreme.som

det første producerer de hvert år beretning bevillings-omen
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kontrollen for det foregående finansår. Rigsrevisionen skal
afgive beretningen til februar detstatsrevisoreme isenest
naestfølgende år efter det pågaeldende finansår. I denne be-

afvigelser mellem bevillingerretning praesenteres og
regnskabstal for hele statsregnskabet, resultaterne af den
bevillingskritiske undersøgelse analyser af enkelte ellerog
tvaergående konti regnskabet ibid: 16.i

For det andet producerer Rigsrevisionen hvert år antalet
beretninger revisionsundersøgelser tilstørre statsreviso-om

Beretningeme omhandler statsrevi-entenreme. sager, som
har ønsket belyst, eller "underrigsrevisorsoreme sager, som

hensyn til deres økonomiske eller principielle betydning
finder anledning fremdrage",til hedderdet lovens §at isom

Efter17. Rigsrevisionens afgivelse af beretning til statsre-en
har sekretariatsvisoreme, tilstatsrevisoremes atopgave

for offentliggørelsen. Rigsrevisionen producerer 15sørge ca.
beretninger året.om

Rigsrevisionen producerer for det tredie Notatemenotater.
omhandler, forskeltil fra beretningeme, ofte mindre omfat-
tende Det forøvrigt faerrestederevisionssager. notater,er

indeholder overvejelser, der har karakter af forvalt-som
Notater kan f.eks. indeholde supplerendeningsrevision.

oplysninger eller oplysninger denom revisionssager om
forsatte udvikling tidligere Notater kan også inde-i sager.
holde revisionsspørgsmål, af principiellerigsrevisorsom
grunde finder anledning til orientere statsrevisoremeat om
Rigsrevisionen 1996: 26.

øvrige Ud de deciderede revisionsopgaveropgaver. over
har Rigsrevisionen også til yde rådgivningatopgave og
bistand til administrationen regnskabsmaessige spørgsmål.i
Rigsrevisionen kan yde hjaelp til de enkelte nårministeriet,
de tilrettelaegger deres regnskabssystemer.

Rigsrevisionen deltager også raekkeirepraesentantsom en
eksterne udvalg arbejdsgrupper, der arbejder medog
spørgsmål, af betydning for F.eks. deltogrevisionen.som er
Rigsrevisionen 1995 Miljø- Energiministerietsi arbejds-i og

beholdningsregnskaber Skov- Naturstyrel-igruppe om og
Statens Regnskabsdirektoratsi lønudvalg. Ialtsen og var

Rigsrevisionen 1995i 21 eksterne udvalgirepraesenteret og
arbejdsgrupper.
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forskelligeogsåEndelig deltager Rigsrevisionen interna-i
f.eks.harrevisionssamarbejder. Rigsrevisionentionale sam-

deEuropaeiske Revisionsret,arbejde med Den øvrige nor-
Revisionsråd.med NATOsdiske rigsrevisioner og

virksomhedsberet-Ressourceforbrug. RigsrevisionensI
affordelingenfindes der opgørelserninger ressourcerover

opde-aktivitetsområder.forskellige Rigsrevisionenmellem
undersøgel-Løbendeler revision,i størresine tre:opgaver

defineresundersøgelserandre Større somopgaver.ser og
tilaf eller beretningerudarbejdelse statsrevisorerne.notater

arbejdet med beretningerne,forbindelse med rigs-Det atier
forvaltningsrevisionsaktivitet fin-vaesentligsterevisionens

finansielleogså indeholdested. kander Beretningerne mere
defineres altLøbenderevisionsundersøgelser. revision som

rådgivningsarbejdet, udvalgs-revisionsarbejdeandet samt
Medbistand til internationalearbejdet revisionsorganer.og

administration,ledelsesopgaver,derandre opgaver menes
undervisning Rigsrevisionenhjaelpefunktioner, intern m.v.

10.1996:
dissefordelingen mellemfølgende tabellI i procentses

år:aktiviteter for de 11tre seneste



SOU 1997:18112

år løbende andreunder- altistørre opgaver
søgelserrevision

1001985 64,3 9,6 26,1
1986 62,5 10,7 26,8 100
1987 63,3 8,9 27,8 100
1988 61,2 9,2 29,6 100
1989 53,6 18,9 27,6 100

1001990 49,0 19,4 31,6
1001991 46,4 19,5 34,1
1001992 45,7 21,7 32,6

1993 43,6 19,5 36,9 100
1994 42,6 20,5 36,9 100

1001995 39,5 23,4 37,1

fordeltTabel Rigsrevisionens ressourceforbrug i procent
hovedopgaver Kilde: RigsrevisionenRigsrevisionen 1988:
1991: 1996: 11.10; Rigsrevisionen 1995: 12; Rigsrevisionen

der tidDen udviklingstendensinteressantemest at overer,
sker forskydning af fra den løbende revisionen ressourcer

skifttil de undersøgelser. markante skerDet istørre mest
ressourceforbruget1989, hvor forhold tilRigsrevisionen i i

på1988, anvender 7,6 faerre denprocentpoint ressourcer
løbende sker anvendel-Samtidig derrevision. stigning ien

af til undersøgelser på 9,7større procentpo-sen ressourcer
anvenderI hele den periode, tabellen daekker, Rigs-int. som

imidlertid flere på den løbenderevisionen revi-ressourcer
end på de skerundersøgelser. I hvor der1989,sion større en

markant af samledeandelen Rigsrevisionensstigning i
på formule-anvendes undersøgelser,størreressourcer, som

rede afRigsrevisionens ledelse målsaetning 33%aten om,
Rigsrevisionens år skulle anvendes til2000i stør-ressourcer

undersøgelser, dvs. på forvaltningsrevision.i princippetre
Frem til med denne målsaetning gaeldende,1994 menog var

siden gået bort fra den, fordi den forviste sig atman er vaere
leve til. har dog stadig ønskeRigsrevisionenat etsvaer op

anvende flere på undersøgelser,at størreom ressourcer men
dette ønske ikke laengere formuleret konkrete tal.ier
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lidt på aktivitetenDet "størreinteressant ater se närrmere
fordiundersøgelser", der består af beretninger notater,og

det kendtspecielt beretningeme, Rigsrevisionener ersom
for. Det saerdeleshed beretningerne enkelteier om spørgs-
mål, politikemestiltraekker mediemesprimaertsom og op-
maerksomhed. ogsåBeretningerne udgør den vaesentligste
aktivitet. afCa. 80% de samlede til størreressourcer un-
dersøgelser blev anvendt beretninger.1995 til Dei resteren-
de 20% blev anvendt på udarbejdelse af notater
Rigsrevisionen 1996: 13.

afFrem til slutningen 1980eme interesserede Rigsrevisio-
for den løbende finansielle frasig revision,mestnen men

har bestraebt på anvende1989 Rigsrevisionen sig at størreen
del af de samlede på undersøgelser. Derstørreressourcer
har således afRigsrevisionens dei prioritering ressourcer

år tendens til på kritisk for-seneste vaeret at satseen mere
valtningsrevision. tabel indikerer, detMen, 1 svaersom er en
omstillingsproces, der forholdlang tid. I til dettager svens-
ke Riksrevisionsverk forvaltningsrevisionen fortsatspiller

mindre rolle Riksrevisionens arbejde, hvilket bl.a.ien
haenger med, der ikke den traditionatsammen er samme
for forvaltningsrevision evaluering Danmark Sve-i iog som

Kjwr 1996.rige
Organisationen Rigsrevisionen. Rigsrevisionen dagier

placeret selvstaendigt uafhaengigt underetsom og organ
Folketinget. Der medarbej-1996 263januar ansatvar pr.
dere Rigsrevisionen, rådede 1995i institutionen iog over en
bevilling på 113,8 mill. kr.. Rigsrevisionen lfølge1996.
virksomhedsberetningen følgendeopstiller Rigsrevisionen

målgenerelle for virksomhed: "Målet tilmedvirkesin ater
effektiv forvaltning"statslig ibid: 5.en

øverste chef for Rigsrevisionen Rigsrevisorrigsrevisor.er
afskediger selv medarbejdere. Ansaettelseansaetter sineog

afskedigelse af de højest placerede tjenestemaend kraeverog
imidlertid for det første forelaeggelse for statsrevisoreme og
for det andet godkendelse af olketingetsF Udvalg for For-
retningsorden.

Det udformer indstilling hen-statsrevisoreme,er som om
holdsvis udnaevnelse afskedigelse af Ind-rigsrevisor.og
stillingen forelaegges Folketingets formand, efter for-som
handling med naestformaendene, foreleegger forindstillingen
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Folketingets Udvalg for Forretningsorden, traeffer densom
endelige afgørelse. Såfremt udvalget forkaster indstillingen
skal indstühng udformes. Statsrevisoreme kan så-ien ny
danne tilfaelde kraeve stillingen genopslås. fastslåsDetat
forøvrigt rigsrevisionsloven,i ikke mårigsrevisorat Vaere
medlem af Folketinget.

Organisatorisk består Rigsrevisionen af fire afdelinger og
24 kontorer Rigsrevisor bistås af ledelsesgruppen, derm.v. -
ud består afrigsrevisor de fire afdelingschefer che-over og-
feme for administrationskontoret sekretariatskontoret.og
Rigsrevisionen har, til forskel fra Riksrevisionsverket, valgt

organisationsstruktur, hvor de finan-revisionstypertoen -
siel forvaltningsrevisionrevision dvs.integreret, atog er-
begge de flesterevisionstyper kontorer.i Rigsrevi-varetages

af den opfattelse,sionen de under-at revisionsopgavertoer
supplerer hinanden.støtter De enkelte kontoret Vareta-og

typisk inden for bestemtrevisionen ministerområdeetger
Rigsrevisionen 1996.



SOU 1997:18 115

Rigsrevisor

Samarbejdsudv. Faglige udv.

Sikkerhedsudv. Edb-kontoret

Administration Ledelsesgruppe sekretariat

I|| I
afdeling afdeling1. afdeling afdeling2. 3. 4.
kontor kontor kontor kontor14.
kontor kontor kontor kontor15.

kontor kontor kontor kontor10. 16.
kontor19. kontor kontor kontor12. 17. 11.

KSA scR3kontor18.
D2 E4Sekt. Sekt.

Figur Rigsrevisionens organisationsplan1: januar1.pr.
Kilde:1996 Rigsrevisionen 1996: 16.

1 Kontor for skatter afgifter.og
2 Kontor for forvaltningsrevision finansiel for-revision iog
bindelse med modernisering effektivisering af denog

forvaltningstatslige m.v.
3 forKontor centrale regnskabssystem.statens
4 for rådgivningKontor bistånd til kontoreme forbin-iog
delse med implementering aendring af edb-systemer deiog
reviderede institutioner m.v.

findesI Rigsrevisionen der også raekke ud-permanenteen
valg. findesDer samarbejdsudvalg, der bl.a. arbejder medet
udvikling af de kompetence, sikkerhedsudvalgansattes et

metodeudvalg. Metodeudvalget arbejder bl.a. medetog
udvikling af metoder retningslinier for bådejusteringog og
den finansielle for forvaltningsrevisionen. Deru-revision og
dover arbejder metodeudvalget med udvikling af styringen
af de undersøgelser.større

Af Rigsrevisionens medarbejdere263 har medar-100ca.
bejdere akademisk uddannelse. Traditionelt har deten

økonomer, der blevetprimaert juristervaeret iansatog er
Rigsrevisionen, de år der blevet flereansatmen senere er
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statsvidenskabelige kandidater. Det dog fortsat økonomerer
der de højeste cheffunktionerjurister, varetagerog

rigsrevisor afdelingschefer.og
l løbet af 1980eme blev Rigsrevisionen, afresten cent-som

raladministrationen Danmark, underkastet generelle kravi
besparelser. Besparelseskravene udslagsig atom gav

Rigsrevisionen tiårig periode oplevede reduk-over en ca. en
afantallet medarbejdere på 21 % Rigsrevisionention i ca.

19.1995: De år har antallet af medarbejdere liggetseneste
relativt stabilt.

Relationen mellem Rigsrevisionen statsrevisoreme.og
I rigsrevisionsloven står der, uafhaengig"Rigsrevisorat er
ved udførelsen af hverv" lbkg stk. 3.1991 489: § Isit nr.
praksis denne bestemmelse til, Rigsrevisionenoverseettes at

forbindelse med afløsning arbejdsopgaver for deti sine
første bestemmer,selv hvilken metode, skal anvendes,som

for det andet selv bestemmer, hvordan det konkrete revi-og
sionsarbejde skal tilrettelaegges planlaegges.og

Rigsrevisionen imidlertid ikke helt frit stillet med hen-er
til valg af hvilke problemer, skal til genstandsyn som gøres

for undersøgelse, fordi enighedstatsrevisoreme istørreen -
har til bestille undersøgelser af bestemte spørgsmålret at-

hos Rigsrevisionen. Statsrevisoreme vid udstrakningigør
brug af denne Når bestiller under-statsrevisoremeret. en
søgelse betyder det ofte, Rigsrevisionen nødt til leag-at ater

nogle af de undersøgelser, selv harinstitutionenge som
til gennemføre side. skertil Der dermedinitiativtaget at en

af arbejde på bekostning af detprioritering statsrevisoremes
arbejde Rigsrevisionen selv vurderer, der behovat etsom er
for udføre. Jeg vil komme ind på ud-iat rapportensenere
viklingen aktivitetsniveau.i statsrevisoremes
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danskeTrack af den3.

rigsrevisionshistorie

knyttet tilhistoriedanskeDet sto-rigsrevisionsvaesens toer
førsteblev den 10Vreform. 1926reformer mindre Ire og en

den1975 blevregnskaber vedtaget,af irevision statensom
blev det ved lovvedtaget, 1991første rigsrevisorlov iog

flytte Rigsrevisionen.besluttet at
gennemførelse 1849danske grundlovsVed den første i

lov-form afpolitiskeblev den statsrevisoreme,revision, i
kon-politisk valgtefaestet. deDet atrevisorers opgavevar

foretog deoverholdt. praksisblev Ifinansloventrollere, at
passede tilstatsregnskabetsaf, postergennemgang omen

beskaeftigede imid-beløb.finanslovens Statsrevisorene sig
regnskabet. egentligemed detaljerne Det revi-lertid ikke i

del af administrationensbetragtetblevsionsvaesen som en
overgik til ministerial-Danmarkarbejde. Selv da iman

kunblev administrationen1848 revisionenisystemet og
Bredsdorff 1992. Detkontor-/ afdelingsniveauskilt ad på

revisionsordninger,ved de forskelligegennemgående traek
fandtesfrem derder fandtes til 1916 revisions-atvar,

centraladministrationen.rundt omkringkontorer el.lign. i
centraladmi-omkring alt 16 kontorerF.eks. der 1850 iivar

arbejdede med revisionnistrationen, primärtsom
16.Betaenkning 1965:382,nr.

indenfor denintroduceretblev derI 1916 principet nyt
afvedtagelsen loveneforbindelse medstatslige Irevision.

styrelse blev derstatsbanemes oprettetpostvaesenetsogom
af pågaeldendeuafhaengige de institu-revisioner, varsom

blevgeneraldirektører. Revisionen organiserettioners som
skelindførtblev dermedsåkaldte "hovedrevisorater-K Der et

mellem administration revision.og
afreformønskePå denne tid ytrede statsrevisoreme om en

afrevisionsordning, da deleden statslige stats-store
Regnskaberunderkastetregnskabet slet ikke revision.var

således ikkeblevfra den egentlige centraladministration
afBetaenkning afgivetdecideretunderkastet revisionnogen

1926: 59-af oktober 1921,statsregnskabskommissionen 28.
sammenhaeng-der ikke60. Hertil kom ensartetat var en og
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ende da blev udført af forskel-revision i revisionenstaten,
ligt organiserede myndigheder. Finansministeren nedsatte
derfor kommission,1921 fremlagde1926 forslagi i eten som
til revisionsordning for Forslaget blev vedtagetstaten.en ny

lov af 31. trådte1926 kraft 1927.marts i januarsom og
Ifølge denne lov blev udført Forrevisionstatens i trin:tre

det første reviderede centralstyrelseme deres underliggende
myndigheders regnskaber. det andetFor blev der oprettet
fire såkaldte "hovedrevisorater" efter blevprincippet, som
introduceret ved af statsbanemerevisionen ipostvaesenet og
1916. Revisionen af regnskabeme for de enkelte centralsty-
relser blev fordelt mellem de fire hovedrevisorater. Hoved-

direkte underordnet finansministeren,revisorateme var som
udstedte instrukser for hovedrevisoratemes forretnings-

hovedrevisorateme uafhaengige af andregange, men var
myndigheder deres virksomhed. Tyngdepunktet deni i
statslige kom dermed til ligge hoved-revision iat

Det tredie denrevisorateme. trin i revisionsprocessen var
politiske blev udført af Sam-revision, statsrevisorerne.som
tidig dannede statsregnskabsrådet, fungerededer delsman

koordinationsorgan mellem hovedrevisoratemeetsom og
dels koordinationsorgan mellem destatsrevisoreme, etsom

fire hovedrevisorater Petersen Betaenkning af-1962: 81-82;
af statsregnskabskommissionen af oktobergivet 28. 1921,
Rigsarkivet1926; 1991.

Med loven af blev1926 der altså ikke etableret centraltet
for den statslige skulle helt fremMan tilrevision.organ

1975, inden Rigsrevisionen blev dannet centraltsom organ
for Fra til skete der ikke1926 1975revision.statens store
forandringer med den statslige skiftedeI 1950ernerevision.
hovedrevisorateme til revisionsdepartementer, ho-navn og
vedrevisoreme blev dermed til departementschefer. Efter-
hånden departementschefeme forlod deres stillingersom
blev antallet af revisionsdepartementer skåret ned. I 1972

der kun tilbage Rigsarkivet 1991.tovar
I løbet af 1960eme opstod der generel enighed behovetom

for reform af rigsrevisionsordningen. hang forDet deten
første med vaeksten den offentlige sektori etsammen og
deraf følgende stadigt omfattende kompliceretmere og
statsregnskab. detFor andet skabte den stigende anvendelse
af EDB administrationen problemer, der faelles fori allevar
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proble-afkonstateringenFrarevisionsdepartementeme.
kommis-imidlertid gå år,13skulle der1962 trei ogmeme

inden Rigsre-spørgsmålet,medskulle arbejdesioner
1976d.samlet januarblev én iinstitutionivisionen

91.m.fl. 1977:Meyer
delsderarbejdsgruppe,nedsatte 1962Statsministeren i en

spørgsmålet revi-havde til overvejeat om en nyopgave
fremtidigedrøfte denregnskaber, delssionslov for atstatens
betaenk-Arbejdsgruppensaf revision.organisering statens

deresopbygning"Revisionsdepartementernesning op-og
hovedrevision"afved varetagelse statensgaver

afgivet til administra-blev1965,Betaenkning 381, somnr.
arbejde.stykkegrundigtaftionsudvalget 1960, et megetvar

statsligedensamle revision ihovedforslageneafEt at envar
grundPåembede rigsrevisor.etorganisation oprette somog

følgeikkevalgte denuenighedaf atregeringeniintern ar-
60.Bredsdorff 1992:lovaendringforslag tilbejdsgruppens

fik tiludvalg, dernedsatte økonomiministerenl 1974 et
relateredestrukturstatsligeden revisionsat tage ogopgave

betaenkningenlagdeUdvalgetovervejelse.spørgsmål tilop
deresopbygning"Revisionsdepartementernes opga-ogom

tilfra 1965hovedrevision"afvaretagelseved statensver
lov-udarbejdepåfokuseredearbejde,grund for etatsit og

det1975,d.vedtaget 26.Lovforslaget blev juniforslag. og
arbejdsgrup-lovforslag,detidentisk medsetstort somvar

1965.havde ipraesenteretpen
rigsrevisionslovførsteHovedindholdet den netopi var

forenhedcentral revisionafdannelsen Rigsrevisionen som
bemaerkes,kan detregnskaber. I ataf parentesstatens nav-

førstdetbrugt frablev"Rigsrevisionen" atstarten,net men
1994:Christensenändringen 1991vedkom ind loven ii

bibeholdtrigsrevisionslovenafvedtagelsen391. Ved man
politiskeden revisionarbejdsdeling mellemtraditionelleden

såle-skulleStatsrevisoremeadministrativeden revision.og
be-tekniskind detnødvendigvisikkedes fortsat i mere

førstskullerevisionsarbejde. Statsrevisoremetonede og
hav-de Rigsrevisionenstilling tilfremmest tage sager, som

tilblevSamtidigde undersøgt. statsrevisoremes ret at
styrkethos Rigsrevisionenundersøgelserbestille

udvalget,fastslogEndelig1975: 8. atBeteenkning 729,nr.
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der ved lovaendringen ikke ville sker principielle aendringer
Rigsrevisionens ibid:i 12.opgaver
Udvalget nåede også frem til, Rigsrevisionens hen-at mest

placeringsigtsmaessige indenfor ud-Iregeringens regi.var
valget overvejede også den mulighed, Rigsrevi-atman

kunne placeres undersionen Folketinget, flertal ietmen
udvalget afviste denne løsning bl.a. under henvisning til, at

sandsynligvis selv ville opbyggeregeringen revi-en egen
hvis detsion, centrale blev placeretrevisionsorgannye un-

der Folketinget. Samtidig flertallet udvalget også,imente at
placering under Folketinget ville vanskeliggøre deten naere

forhold mellem administration blevrevision, ansetog som
for nødvendigt for opbygningen af effektiv En-revision.en
delig fandt flertallet, det ville for Folketingetat svartvaere

drive så der på det tidspunktat 400stort organ var ca. an--
de tilbagevaerende revisionsdepartementer.i Etsatte to

mindretal udvalget, der bestod af de chefer fori to revi-
sionsdepartementer, derimod for placere detatvar nye or-

under Folketinget. Deres placeringargument atgan var, en
under Folketinget ville styrke koblingen mellem den egent-
lige det der har det overordnederevision og organ, ansvar
for kontrollen med regnskaber, dvs.statens statsrevisoreme
ibid: 9.

Det ikke første udvalgssammenhaengiatvar gang, man
diskuterede placere den statslige andet stedat revision et
end indenfor centraladministrationen. Den grundlovgivende
forsamling havde 1848-49 regnskabsret. Eti overvejet en
faerdigt lovforslag regnskabsret blev diskuteret i rigs-om en
dagen omkring år 1900, begyndelsen af 1960erne stille-iog
de af forslag hovedrevisionento statsrevisoreme atom
skulle flyttes under Folketinget Bredsdorff 1992.over

Først der1991 bred enighed flytte Rigsrevisio-i atvar om
fra centraladministrationen til Folketinget. Der etnen var

klart flertal for de synspunkter, havde1974i veretsom
mindretalssynspunkter. F.eks udtalte forslagsstilleren H.P.
Clausen fra Det konservative Folkeparti forbindelse medi
første behandlingen af lovforslaget Folketinget:i
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uajhaengighed,tilsikrededeniRigsrevisionen"Du
ordning,nugaeldendeogså denunderhardensom

Folketingets interessevirker stats-iprimärt gennem
principieltbådemå naturligtdetrevisorerne, ogvasre

Folke-underplacerethele revisionenkorrekt, at er
samling,2.Folketingstidende 1990-91tinget"

1850.forhandlinger sp.

vedderogså,Clausenunderstregede H.P. atindlaegl sit
aendringerforetagetville blevikkelovforslagetafvedtagelse

mellem Rigsrevisionenforholdetarbejde, iRigsrevisionensi
mellem Rigsrevisionenforholdeteller istatsrevisoremeog

ministerieme.og
forslagetudtalte sigdenH.P. Clausen eneste, omsomvar

Lov-Folketinget.lovforslagetafbehandlinger iunder de tre
afvedtagetdebatdecideret etudensåledesforslaget blev

Folketing.enigt
fo-formelleraekketilanledningOverflytningen engav

fraoverflytningenbetødførste centra-detrandringer. For
budget-Rigsrevisionenstil Folketinget, atladministrationen

af Folketinget.behandlingovergik tilregnskabssagerog
skullefremtidenogså forpersonalesagerkornHertil visseat
ud-F.eks.Folketinget.af forskellige ibehandles instanser

af Folketinget.tidligere naevnt,rigsrevisor, somnaevnes
flyt-Rigsrevisionenoverflytningen,betødandetdet atFor

raekke loveforvaltning,offentligeud af den attede ogenog
anvendelsefindekunnelaengerederefter ikkebestemmelser

offentlighedslovenForvaltningslovenpå Rigsrevisionen. og
Mangaeldende for Rigsrevisionen.ikke laengeresåledesvar

bestemmelseindføje inødsaget tilderforså atsig nyen
for For-UdvalgFolketingetssåledes,rigsrevisionsloven at

områ-påreglerpassendefastsaettekunneretningsordenen
det.

ikkeRigsrevisionenoverflytningen,betøddet tredie atFor
I Rigsrevisionensoffentligeaf lov registre.omfattat omvar

aftaleindgåetderfordersamarbejdsudvalg blev en
edb-afbeskyttelse Rigsrevisionenssikkerhedvedrørende og

Aftalenhar.Rigsrevisionenpersondata,desystemer somog
offentlige registrelovenbestemmelsernetil i omsvarer

9-10.1993:Rigsrevisionen
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4. Rigsrevisionens arbejde fra til1987

1995

Indledning4.1.

dettel afsnit Vil laegge på beskrivejeg udviklingenvaegt at i
Rigsrevisionens arbejde siden 1987. Fokus vil på fo-vaere
randringer Rigsrevisionens skriftligei produkter. Rigsrevi-

producerer,sionen tidligere forskellige produk-naevnt,som
Forskellige af beretningerter: Af dissetyper notater.og

produkter har valgt på dejeg beretninger,at se naermere
Rigsrevisionen afgiver efter revisions-størresom en

undersøgelse, fordi det den aktivitet, tiltraekker siger som
opmaerksomhed hos bådestørst politikere medier.og

Idag finder Rigsrevisionens veesentligste forvaltningsrevi-
sionsaktivitet sted forbindelse med de undersøgel-i større

der munder ud afgivelse af beretning tili statsrevisorer-ser,
Rigsrevisionen har de år forsøgtseneste at opprioriterene.

arbejdet med undersøgelser, hvilket også betyderstørre at
de har forsøgt arbejdet med forvaltningsrevi-opprioritereat

detteI afsnit kommersion. derfor til fokuserejeg primaert at
på forvaltningsrevisionen hos Rigsrevisionen. Spørgsmål
vedrørende den finansielle vil derfor kun bliverevision
berørt forbindelse med spørgsmåleti relationen mellemom
de revisionstyper.to

Det specielt fokusere på forvaltningsrevi-interessant ater
fordi det udviklings-sionen, anvendelsesmuligheder-er og

af denne af der dagtype revision, føresi primaertne som
debat Specielt intemationale fora diskuteresi forvalt-om.
ningsrevisionens rolle forbindelse med afi denstyringen
offentlige sektor.

Det påinteressant indholdet Rigsrevi-at ier se naermere
arbejde medsionens undersøgelser, fordi Rigsrevisio-større

beretningsarbejdesit med til at tegne etnen gennem er
bestemt billede af den statslige sektor Danmark. Rigsrevi-i

afvalgsionens genstand for den enkelte undersøgelse siger
hvad de vaesentligste problemstillingernoget vedrøren-om,

de den statslige forvaltning mod. Gennem valg afsigretter
metodisk tilgang traeffer Rigsrevisionen indirekte nogle valg
med hensyn til hvilke spørgsmål, der mulighed forsom er
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revisionsundersøgelse.forbindelse medi størrerejseat en
anbefalingeraf konklusionerproduktionRigsrevisionens og

undersøgelse.pågaeldendeformâlet med densiger noget om
undersøgelsehovedformålet medforskel på,Der enomer

Endelig Rigsrevisionenskontrol eller laering. siger anven-er
analysetyperforvaltningsrevisionelledelse af forskellige

gennemslagforvaltningsrevisionenseller -tilgange noget om
arbejde.institutionalisering Rigsrevisionensiog

udviklingen Rigsre-beskrivederfor konkretVil iJeg mere
forskelli-på fireundersøgelsermedarbejdevisionens større

parametre.ge
bred-udviklingenbeskrivedelanalyse vil iden førsteI jeg

ud-vil analysereundersøgelser. Jegden af Rigsrevisionens
genstand, Rigsrevisionenbredden af denviklingen i som

Formåletundersøgelser.for analyseudsaetter i sine større
hvad Rigsrevi-af klarlaegge,denne del analysenmed ater

ud-sketVed, derspørgsmålstegnstillersionen enerog om
genstande, Rigsrevisionentil hvilkevikling med hensyn

spørgsmålrejser om.
på udviklingengåanden delanalyse vil iI den jeg teet

betyderforvaltningsrevisionsaktivitet. DetRigsrevisionens
forvalt-også handlerdelanalyser ikkeikke, de andreat om

andre dela-demellem denneForskellenningsrevision. og
på analyse-stiller skarptdenne delanalysenalyser jeg iater,

med denne dela-Formåletforvaltningsrevisionen.ityper
fo-sketvurdere, derfor det førstenalyse at enom erer

forvalt-af forskelligetil anvendelsenrandring med hensyn
undersøgelser,medarbejdetningsrevisionstilgange i større
udviklingvurdere der sketfor det andet iat er enomog

forvaltningsrevisionsaktivitetenden relative position, som
Hermedundersøgelser.indtager Rigsrevisionensi større

forandringereventuellebliver stand til sigejeg i at noget om
gennemslag Rigsrevisionensforvaltningsrevisionens ii ar-

der sket ud-undersøgelser, dvs.bejde med større om en
afinstitutionaliseringafmed hensyn tilVikling niveauet

forvaltningsrevisionsaktiviteten.
beskrive udvikling-delanalyseVil den tredieDernaest jeg i

metoder. vil be-af forskellige JegbrugRigsrevisionensien
tek-af forskelligebrugskrive udviklingen Rigsrevisionensi

medinformation forbindelseafnikker til igenerering ny
Formålet med denneudførelsen af undersøgelser.større
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delanalyse vurdere, der sket forandringer Rigs-at ier om er
faglige udviklingsniveaurevisionens bevidsthedog om-

kring metodiske spørgsmål. Tidligere Rigsrevisionenser
arbejde blevet karakteriseret på detmeget svagt meto-som
diske faglige område Melander 1989.og

Endelig vil den fjerde delanalyse beskrivejeg i udviklingen
karakteren af de konklusioner,i Rigsrevisionen drager isom

de undersøgelser. Som afstørre aspekt konklusio-vigtigtet
karakter vil påjeg tilstedevaerelsen afnemes se naermere

anbefalinger forlaengelse af undersøgelseme.i Formålet med
denne delanalyse for det første vurdere, hvilkeniater
udstraekning Rigsrevisionens arbejde på fremtidi-mønteter

forbedringer af effektiviteten den offentlige sektor,ige og
for det andet der sket udvikling Rigsrevisionensiom er en
arbejde på dette punkt.

Jeg vil beskrive udviklingen Rigsrevisionens beretnings-i
arbejde 9-årig periode fra 1987 til 1995. Dette tids-over en
perspektiv valgt fordi 1991 der året for Rigsrevisio-er er-

overflytning til Folketinget dermed kommer til atnens -
falde midt perioden. harJeg af afgraensningsmaessigei årsa-

valgt laegge fire perioden. Udat snit i 1987 1995ger over og
har valgt 1990jeg 1992. Jeg har valgt 1990 fordi1992,og og

Åretdet årene henholdsvis før efter overflytningen.er og
1991 ikke valgt, da det, overflytningen, specielteter pga. er
ar.

Jeg kommer ikke til på, der forskel påat se naermere om er
de undersøgelser, bestiller destatsrevisoremesom og un-
dersøgelser, Rigsrevisionen selv tilinitiativtager atsom
gennemføre.

Undersøgelsemes4.2. bredde

Først vil beskrive udviklingenjeg Rigsrevisionens valg afi
genstand de undersøgelser.i Detstørre interessant ater se

på den genstand, Rigsrevisionen udsaetter fornaermere som
undersøgelse, fordi sådan analyse hvorsiger nogeten om,
Rigsrevisionen placerer de vaesentligste problemer deni
statslige forvaltning. Hertil kommer der hos Rigsrevisio-at

findes ønske udvikling hvad deret vaelgesnen om en som
genstand de enkelte undersøgelser.i



1251997:18SOU

undersøgel-opdeling mellemvalgt laveharJeg at groven
harundersøgelser,bredt fokus ethar et somogsomser,

fo-harundersøgelser,Med snaevertfokus. etsnaevert som
forhold, derundersøgerundersøgelser,kus, jeg sommener

beslutning,enkeltvedrører etinstitution,primert enen
ordning ellerreform,haendelsesforløb, et enprogram, en

fokus,bredtharundersøgelser,Medlignende. etnoget som
på flerefokusererderundersøgelser, atprimaertjegmener

genstande.ovenforde naevnte
Rigsrevisionenaf de beretninger,gennemlaesningEn som

199519921987, 1990, viser, atafgav til istatsrevisoreme og
liggerundersøgelserbredemellemfordelingen ogsneevre

af alle Rigs-3/4fremgår det,stabilt. Af tabel 2 atmeget ca.
ka-år kanundersøgtefirealle deberetninger irevisionens

ud-sketaltså ikkeDerrakteriseres nogenersnaevre.som
Rigsrevisionengenstand,forhvad detvikling somer en

flestedeundersøgelser. lspørgsmål i sine størrerejser om
vedrørendeforholdudvalgteundersøgesberetninger en

enkelt institution.

bredeår beretninger i snaevre
beretninberetningeralt ger
391987 12
515201990
5141992 19
515201995

brede beretninger.antalFordeling mellemTabel 2: snzevre og

fra 1987undersøgelsepåeksempelEt ersnaeveren
driftsudgifterKongelige TeatersDet"Beretningen ogom -

beretningStatsrevisorernes1983-1985"indtaegter årenei nr.
undersøgte Rigsrevisionenberetning1986. denneI en

Kongelige Tea-vedrørende Detøkonomiske forholdraekke
driftsudgifterafUdover analyse teatretster. ogen -

aflønnings-forskelligeRigsrevisionenindtaegter undersøgte
påbelaegningsprocenterudviklingen teatretsordninger iog

forskellige scener.
kanfra 1990undersøgelsepåeksempelSom snaeveren

økonomiforvalt-SkolesKofoeds"Beretningen omnaevnes
beret-Statsrevisorernespersonaleadministration"ning og
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17/89. I undersøgelsenning af Kofoeds Skole,nr. som er en
skole hvor der ydes hjaelp til selvhjaelp for socialeipersoner
vanskeligheder, blev der lagt på vurdere skolensvaegt at
forvaltningsgange, herunder løn- personaleadminist-om og

fungerederationen tilfredsstillende, der orden listeriom var
materiel inventar, gaeldende regler på områ-over og og om

det blevet overholdt.var
Endelig kan "Beretningen flytningen af Haerens Ser-om

gentskole fra Sønderborg til Odense" Statsrevisorernes be-
/1 94retning eksempel påetnr. naevnes som en snaever

beretning. I denne undersøgelse det ikke enkelt insti-var en
derimodtution, eller haendelsesforløb,etmen en sag som

fori granskningen. Det blevcentrum bl.a. Vurderet,var om
Forsvarsministeren havde F olketinget fyldestgørendegivet
oplysninger forbindelsei med beslutningen flytningenom
af Sergentskolen, de forventede besparelser ved flyt-og om

blevet opnået.ningen var
For hvert af de fire undersøgte år findes der eksempler på

brede undersøgelser. I hvert af de undersøgte år kan /1 4ca.
af undersøgelseme karakteriseres brede. Typiske bredesom
undersøgelser analyser af udviklingsprojekter, dener som
danske har ydet bistand til denstat verden. I dissei un-
dersøgelser fokuseres der typisk på, hvor denmange penge
danske har de enkeltestat projekter,i målenepostet og om
for projekteme nået. Derudover der ofte forskelligegiveser
forklaringer på, hvorfor målopfyldelsen ofte mangelfuld.er

Et konkret eksempel på anden bred undersøgelsetypeen
"Beretningen undersøgelse af tandlaegehøjskoler-er om en

drift økonomi" Statsrevisorernes beretning 3/89.nes og nr.
Denne undersøgelse har vurderet bred,jeg fordi densom
sammenligner forhold ved de tandlaegehøjskoler Dan-to i
mark. Endelig kan eksempel påjeg bred be-som en nyere

"Beretningenretning omdannelse af 8 statsstyrel-naevne om
til aktieselskaber fra 1989 til 1994" Statsrevisorernes be-ser

5/94. Detteretning eksempel på bredetnr. er en un-
dersøgelse, fordi forhold ved flere blevstatsinstitutioner
inddraget analysen.i

Den typiske undersøgelse fokuserer på forholdsnaevre
vedrørende enkelt deninstitution, typiske bredeen og un-
dersøgelse undersøgelse, hvor forholdenten flereveder en
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hvor flere udviklingsprojekteranalyseres, ellerinstitutioner
vurderes.analyseres og

aflaver også selv opgørelse antalletRigsrevisionen overen
brede eller tvaergâende undersøgelser. opgørelse,Denne

går tilbage til findes Rigsrevi-1988, "Beretningeni omsom
virksomhed under betegnelsen "Beretninger1995"sionens i

spørgsmål, der ikke kan henføres til enkelte ministerierom
Ifølge denneeller styrelser" Rigsrevisionen 61.1996: op-

fire beretninger år, falder indgørelse det højester pr. som
år 1/2under denne betegnelse. I der 2gennemsnit pr.er

bredberetning, Rigsrevisionen selv vurderer ellersom som
tvaergående. der,Ifølge Rigsrevisionens opgørelseregne er

få kan ka-med andre 0rd, undersøgelser,sagt meget som
rakteriseres brede.som

Det betyder imidlertid ikke, der dag på Rigsrevisioneniat
ikke findes ønske flere på bredereet satseatom ressourcer
undersøgelser. Under blandt Rigsrevi-interviews iansatte

flere, forbindelse afder med beskrivelsensionen ivar som
deres forarbejde med undersøgelser, udtryk etstørre gav
ønske flere de undersøgelser fremtiden skaliat størreatom,
have bredere karakter. .eks. sagdeF ansat:en en

"Her huset har den holdning, vil lavei vi viat gerne
gårundersøgelser, der institutioner,tvärs men

også ministerområder. "tvärs

En anden sagde:interviewperson

småskulle nok lade de kon-"Vi tingatprøve vare, og
ogsådet det det,centrere store,os om men er som er

det "svaere.

Af ovanstående kan også når Rigsrevisio-citater atman se,
taler brede undersøgelser, så det undersøgelser,nen om er
inddrager flere eventueltinstitutioner institutioner,som
ikke ligger inden for ministerområde. En ansatsom samme

på Rigsrevisionen beskrev brede undersøgelser som un-
dersøgelser, der ikke kun på Studenterbogladenser
boghandel ved Københavns påUniversitet eller enkeltet

f.eks. Slesvigske Fodregiment på heleregiment men



SOU 1997:18128

økonomisty-eller på hele härensKøbenhavns Universitet
ring.

vende blikket modforbindelsedenDet interessanti ater
RiksrevisionsverketRiksrevisionsverket. PåSverige erog

diskussionenmed hensyn tilkommet skridt videreetman
Riksrevisionsverketbredde. Påundersøgelsemes menerom

brede forvalt-lavernemlig, allerede primärtatman man
de färreste"Idag detningsrevisionsundersøgelser. pro-er
sagdeomhandler institution",jekter, der kun intervi-én en

skal beskrive,på RiksrevisionsverketNår ansatteewperson.
forvaltningsrevisionsundersøgel-for dereshvad genstanden

skalpå, undersøgelsernelägges der sigretteväg-t atser er,
politikornråder. Somsamfundssektorer eller helemod hele

verketRiksrevisionsverket,påeksempel atansatnävnte en
f.eks. kan välgeforvaltningsrevisionsarbejde ati sit un-

for-vurdere, alle sygehusene Sverigedersøge i mestog om
landstingskommunaltstatsligt ellerdelagtigt kan placeres ii

regi.
opfat-førsteder altså for detPå Riksrevisionsverket ener

undersøgelser.allerede brede Sammetelse af, laverat man
interviewedeikke blandt defandtes jegpersoner, somsyn

på Riksrevisionsver-det andet derpå ForRigsrevisionen. er
bredeaf, hvad der medket bredere opfattelse un-menesen

På Riksrevi-pådersøgelser, end der Rigsrevisionen.er
undersøgelser, derundersøgelsersionsverket brede serer

politikområden påpå hele sektorer eller Rigsrevisionenog
på flereundersøgelser,brede undersøgelser insti-som serer

ministerområder.går på afellertutioner tvärs
for detflere årsager til, RigsrevisionenDer kan atväre

periode laverførste hele den undersøgte primärti un-
må karakteriseres relativtdersøgelser, snävre, ogsom som

undersøgelser,for bliver ved med lavedet andet at snävre
flere brederefindes ønske laveselv der atet un-om om

dersøgelser.
laver relativtaf grundeneEn til, Rigsrevisionen primärtat

til tiderundersøgelser, kan Rigsrevisionenatsnävre väre,
forbindelsede undersøgelserfinder til iinspiration større

finan-gennemførelsen af finansielle Denmed den revision.
enkelte statsligeknyttet til densielle revision snäverter
närliggende, deregnskab, det dermedinstitutions atog er

ligge adrevisionsundersøgelser kommer til tätstørre at op
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forbindelse med den finan-de problemstillinger rejses isom
findes der, tidligeresielle På Rigsrevisionenrevision. som

kobling mellem deogså organisatorisk tonaevnt, taet re-en
finansiel forvaltningsrevision,visionsaktiviteter revision og

da det dede kontorer, revi-varetager toer samme som
for første, der oftesionsaktiviteter. Det betyder det at eter

sammenfald arbejder med finansielmellem personale, der
forvaltningsrevision, for det andet den fi-revision atogog

pressede oftenansielle revision i situationer prioriteres
påhøjest. organisatoriske kobling findes ikke Riks-Samme

revisionsverket.
så høj gradEn anden grund, til Rigsrevisionen laveriat

analyser, kan undersøgelseratsnaevre vaere, man gennem
der tilrettelaegges undersøgelser af spørgsmål, som ersom

forknyttet til enkelt genstand, ofte har mulighedtaet aten
formuleringopnå høj grad af forbindelse medpraecision ien

af konklusioner. ikke sikkert, bliver stand tilDet iater man
drage generelle overordnede konklusionerat mere og

vedrørende effektiviteten offentlige sektor,deni men man
derimod på, konklusioner dragesrelativt sikker deater som

også korrekte.er

Analysetyper forvaltningsrevisionen4.3. i

I dette afsnit vil på udviklingen Rigsrevi-jeg inwrmerese
forvaltningsrevisionsaktivitet. forskel fra de and-Tilsionens

delanalyser, der også eller anden forstand handlerire en
forvaltningsrevision, påvil dette afsnit gå indjeg i taetom

forvaltningsrevisionsaktiviteten. Det interessant ater se
på udviklingen forvaltningsrevisionen, fordiinaermere en

afanalyse Rigsrevisionens forvaltningsrevisions-naermere
for førsteanalyser det kan udviklingen afsige noget om

svaerhedsgraden Rigsrevisionens undersøgelser. detFori
andet kan analysen bruges til vurdere, der sketat om er en
udvikling forvaltningsrevisionens grad af institutionalise-i

Rigsrevisionens arbejde med undersøgelser.ring i større
Mere konkret forsøgevil beskrive hvilken udstraek-jeg iat

Rigsrevisionens beretninger til forskellige tidspunkterning
indeholder analyser, der til den beskrivelse,svarer som
Rigsrevisionen selv af forvaltningsrevisionen.giver
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definere forvalt-frihed tilDanmark har RigsrevisionenI at
står således ikkeningsrevisionsaktiviten. Der rigsrevisions-i

forvaltnings-angivelse af, hvordanloven ennaermerenogen
sådanspørgsmålskal ud, hvilkerevisionsanalyse ense og

der blot,på. stårskal forsøge finde I lovenanalyse atat svar
vurderingudføre forvaltningsrevisionskalRigsrevisionen

står der såle-1976-lovenaf skyldige økonomiske hensyn. I
forvaltningsrevision:des om

hvorvidt der"Endvidereforetages vurdering eren
vedforvaltningenøkonomiske hensynskyldigetaget

virksomheder, derdriften dede midler er om-og
af 26.fattet regnskabet. " § 3 10V 321 junii nr.

1975.

lovbekendtgørelse 489ordretFormuleringen igentages nr.
regnskaberaffra af lov1991 revisionen statens m.m.om

henholdRigsrevisionenvirksomhedsberetningeme,I isom
definererafgive året,rigsrevisionsloven skaltil en gang om

"forvaltnings-hvad der ligger aktivitetenRigsrevisionen, i
afGenereltrevision". Rigsrevisionens praesentationerom

bemaerkelsesvaerdigt,detforvaltningsrevisionsaktiviteten er
beskri-omfattende. egentligeikke saerlig Denomtalenat er

fylder ofte ikkevelse af forvaltningsrevisionen meget mere
end spalter.et par

af forvaltningsrevisionenbeskrivelsenSammenligner man
fire år, har valgtfor deVirksomhedsberetningeme jegi som

den generellepå, det interessant, atat erse naermere
ikke forandres. Rigs-fremstilling af forvaltningsrevisionen

på føl-fire år forvaltningsrevisiondefinerer allerevisionen i
gende måde:

økonomisk-kritisk revision"Forvaltningsrevision
regnskabsajlaeggendedenomfatter bedømmelse om
aktiviteter,enkeltdispositioner,institutions pro-

gennemførteller samlede er engrammer opgaver
måde, he-runderøkonomisk hensigtsmzrssig om re-og

mål."opstilledesultaterne til desvarer
1993: 10 1996:Rigsrevisionen 1988: 1991: og

9.
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beskrivel-ind påGår skridt Rigsrevisionenstaettereetman
deRigsrevisionenaf forvaltningsrevisionen, igiver treser

af, hvad forvaltningsrevi-enslydende beskrivelserførste år
mod:sionen sigretter

mod institutio-kan sig"Forvaltningsrevisionen rette
styringsfunktionernernes

forretningsgangsundersøgelser eller imod institu-
til de anvendtebedømt forholditionens praestationer,

kan denproduktivitetsanalyse. Endeligressourcer
målopstillede foropfyldelsen deimodsigrette

forhold de anvendtevirksomheden, tiliset ressourcer
effektivitetsanalyse." Rigsrevisionen 1988:

1993:10.1991:8 og

beretningerne Rigsrevisio-forhold beskrivelsemeI til i om
beretningenstår dervirksornhed 1987 1990 ii omognens

forvaltningsrevi-virksomheden 1992 generelti set mere om
davaerendestår b1.a.,Der Rigsrevisionenssion. at perma-

foretagerforvaltningsrevisionenudvalgnente en gen-om
afgivnedeaf indholdet af forvaltningsrevision inemgang

Rigs-denne forbindelseberetninger. Det i atinteressante er,
definerer forvaltningsrevisions-på dette stedrevisionen

sparsommelighed,undersøgelser afundersøgelser som
beskrivelse afdenneeffektivitet. Detproduktivitet erog

Rigsrevisio-konkrete analysetyper, itager oversommere
derhvoraf forvaltningsrevisionen 1995,ipraesentationnens

med,samtidigpå disse analysetyperlaegges vaegt trenetop
modundersøgelse også kandet sigretteatat ennaevnes en

mod økonomisty-styringsfunktioner specieltinstitutions -
ringsfunktioner.

analyser af forretnings-Af kan udlede,dette atman
effektivitetproduktivitetgange/ styringsfunktioner, og

valgt analy-harhele den periode,spiller rolle jeg ati somen
af forvaltningsrevisionenSamtidig tyder beskrivelsen isere.

afpå, analyservirksomhedenberetningen 1992i at spar-om
perioden.gwldende hele Densommelighed også i gene-er

også,indikereraf forvaltningsrevisionrelle beskrivelse at
medhensigtsmeessighed forvaltningenøkonomisk i statens

helegennemgående traeksparsommelighedmidler ieter
perioden.
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derfor udviklingen gennemslaget afJeg vil analysere i
af effektivitetanalyser sparsommelighed, produktivitet, og

forretningsgange/styringsfunktioner Rigsrevisionens be-i
tid. Ud fra beskrivelseme virker det rimeligtretninger over

økonomistyringsfunktionerVurderinger af iat antage, at
perioden.højere grad gaeldende slutningen af Sam-sig igør

også af aftidig vil undersøge tilstedevarelsen elementerjeg
finansiel for vurdere, derundersøgelsemerevision i at om

forvalt-sket udvikling den relative position,i somer en
ningsrevisionsaktiviteten indtager Rigsrevisionensi større
undersøgelser.

afIndledningsvis det huske på, antallet be-vigtigt atater
fire år lå på hen-de -1987, 1990, 1992 1995retninger og -

holdsvis 12, 20, 19 20.og
af forhar foretaget gennemlasning beretningerneJeg aten

for-konstatere, der sket udvikling det typiskeiom er en
hovedformål de enkelte års beret-valtningsrevisionelle i
fremgår tabel Til tabellen skal detResultateme afninger.

godt kan have flere ho-bemeerkes, beretningiøvrigt at en
vedformål, det ikke for alle beretninger har vaeretsamt at
muligt entydigt fastslå, hvad hoved-at

fremgår det,formålet/hovedformålene Af tabellen atvar.
derdet almindeligt lave undersøgelser,1987i mest atvar

beret-fokuserede på sparsommelighedsaspekter. Af de 12
derblev afgivet der fem beretninger,1987,ninger, i varsom

sparsommeligheden vedhavde til hovedformål vurdereat
f.eks. beret-statslig aktivitet. Det drejede siggiven omen

forsvarets braendstofforbrug Statsrevisoremesningen om
beretning beretningen personaleud-13, 1986 omnr. og om

Kriminalforsorgen be-gifterne indenfor Statsrevisoremes
afgivet be-1986. l 1987 blev der yderligereretning tonr.

beret-hvor effektivitetsaspekter blev vurderet,retninger, to
forretningsgange vurderet beretning,hvor blev énninger og

hvor gennemført produktivitetsanalyse.der blev en
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beretningerforretnings-effektivitetproduktivitetår sparsomme-
ialtgange/styringlighed
1222987 5 11
207 61990 4 1
195 1021992 5
2007 121995 2

hovedformålet med denefterberetningerfordeltTabel Antal3:
pågaeldende beretning.

den hyp-afgivet 1990blevBlandt de beretninger, i varsom
Afeffektivitetsanalysen.forekommende analysetypepigst

der beret-afgivetblev 1990de 20 beretninger, i syvvarsom
effektvitetsana-hovedformål lavehavdeder atninger, som

deberetning, hvorafgavF.eks. Rigsrevisionenlyser. un-en
skatteligningen Statsrevisoremesdersøgte effektiviteten i

af effek-antallet11/89. Af tabellen det,beretning atsesnr.
hvoraf af analyser,forfulgt antallettivitetsanalyser skarpter
blevvurderes. l 1990forretningsgangestyringsaspekter eller

hvor derafgivet fire beretninger,der yderligere primaert
beret-sparsommelighedsaspekterfokuseret påblev og en

produktivitetsanalyse.gennemførthvor der blevning, en
flestblandt beretningernederl både 1992 1995 varog

Af de 19styringsaspekter/ forretningsgange.afanalyser
beretninger,afgivet der 10beretninger, blev 1992i varsom

styringsfunktioner-hovedformål vurdereder havde atsom
afgivet be-der blevblandt de undersøgelser,20 somne og

hvorundersøgelser,der ligeledes 101995,retning i varom
af styringsfunktio-fokuseret på vurderingder blevprimaert

bl.a. har ho-eksempel på analyse, dertypiskEt somenner.
på styringsfunktioneme, "Beretningvedformål at omerse

overordnede økonomistyring" Statsrevisorernesforsvarets
fo-der bl.a./ 91. denne beretning blevberetning 9 l satnr.

Detaf forsvarets økonomistyring.kus på tilrettelaeggelsen
gode nok tilblev f.eks. vurderet styringssystememe varom

effektivitetsparsommelighed,producere oplysningerat om
beretningforsvaret. traekker denneproduktivitet Jegiog

stillet skarpt påfordi denne undersøgelse blevfrem, der i
del af denaf udvalgtVurdering økonomistyringen i en

bliveraf styringsanalyserstatslige sektor. Denne type mere
periode.almindelig løbet af den undersøgteiog mere
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Hvis der ikke1995 laves styringsanalyser laves der effek-i
tivitetsanalyser. afgavI 1995 Rigsrevisionen beretningersyv

undersøgelser af effektivitet. I både effektivitet-1992om var
sparsommelighedsanalyser de hyppige analy-naest mestog

Ses der på effektivitetsanalysemes ud-setyper. naermere
vikling perioden, det karakteristisk selve betegnelseni ater
"effektivitet" eller "målopfyldelse" vinder indpas fra 1992.

Endelig det bide maerke selvinteressant at ater om pro-
duktivitetsanalyser Rigsrevisionens afi presentationeregne
forvaltningsrevisionsaktiviteten fremhaeves saerligsom en
analysetype, laves der de undersøgte år få analyseri meget
af produktivitet. førsteDe år udføres der analyse hverténto
år de sidste år gennemføres der hvert år analyseri to toog
af produktivitet. Rigsrevisionen diskuterer imidlertid pro-
duktivitet forbindelse med analyser af økonomistyring,i

specielt udbredte slutningen af perioden, derisom er men
disse tilfaelde ikke tale deciderede produktivitet-ier om

sanalyser. Måske årsagen til, Rigsrevisionen laver såater
relativt få produktivitetsanalyser, de det in-at atmener, er

lave denne af analyse.stitutionemes at typeegen opgave
Men hvis det tilfaeldet skulle Rigsrevisionen også kraeve,var

selv laver effektivitetsanalyser, hvilketinstitutionerneat
ville betyde, det ikke ville nødvendigt for Rigsrevi-at vaere

dem.lave Og det ikke tilfaeldet.sionen at er
Selv antallet af konkrete analyser, der fokuserer påom

sparsommelighed den statslige forvaltning fal-relativti set
der perioden, ligger undersøgelse skali atnormen om en

mod vurdering af, der kunnesigrette sparetom vaere penge
Ved forvaltningen af bevillingerne, gennemgåendeetsom
traek af beretningerne. Det betyder imidlertid ikke,i mange

forvaltningsrevision altid handler for enhverat pris atom
I reekke beretninger det også muligt atspare penge. en er

finde vurderinger af forvaltningen forhold til idealeti om
retssikkerhed.

Sammenfattende med hensyn de forskellige forvalt-til
ningsrevisionelle analysers gennemslag det tydeligt, ater
der finder brud sted mellem Før det1987 1990. 1987et og er
ikke almindeligt med effektivitetsanalyser styringsanaly-og

efter bliver disse1987 analysetyper alrnindelige. Iser, men
den forbindelse det også bemaerkelsesvaerdigt, Rigsre-ater

beretninger blivergenerelt laengere perioden,visionens iset
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afudårder de sidste ati megetat tre praesen-gøres mereog
undersøgel-pågaeldendeformål med dendet konkretetere

af deudviklingsker der ogsåSamtidig resumeer, somense.
beretning.findes hveri

ofteDanmarkforvaltningsrevision,faglitteraturl isomom
vurderesafundervisningudarbejdet til revisorer, spar-er

analyseden lettestesommelighedsanalysen at gennem-som
vurderes deføre. Effektivitetsanalyser svaereste og pro-som

svaerhedsgradmed hensyn tilfalderduktivitetsanalyser
af Stat-f.eks.Se Foreningendisse analysetypermellem to

skerperiodeundersøgte1992. I densautoriserede Revisorer
ud-svaerhedsgrad,efterfra denne opdelingder, udset en

de analyser,svaerhedsgradenmed tilvikling hensyn i som
1990,gennemførerudfører. Rigsrevisionen iRigsrevisionen

end 1987.komplicerede analyser i19951992 mereog
forholdetudviklingenogså analyseretEndelig har ijeg

beret-finansielforvaltningsrevision imellem revisionog
år, hvisaf beretningerpå antalletUdningerne. at pr.over se

ka-hørende hjemmekarakterisereshovedformål må isom
også undersøgthar"forvaltningsrevision", ijegtegorien

findes elementerberetningeromfang der de enkeltehvilket i
der heleAf fremgår det,tabel 4 iaf finansiel revision. at pe-

afindgår analyserafhalvdelen beretningernerioden i ca.
beret-der talefinansiel Entenkarakteren revision. omer

elleraf finansielindeholder elementerder revision,ninger,
hovedformålder harberetninger,også der tale atsomomer

typiske sidst-analyse.finansiel revisionel Detlave ien
analysefinansielledenaf beretning atnaevnte type enerer,

undersøgel-pågaeldendehovedformål med denflereblandt
vurde-ud påalmindeligvisgårfinansielle analyserDe atse.

pågaeldende område blevetpå detreglerne over-erre, om
regnskabemeforvaltningen af bevillingerne,holdt ved om

der harmed bevillingerne, vaeretstemmer og omoverens
udgifter.konkreteafholde enkeltehjemmel til at
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finansielår finansiel finansielrevision beretningerrevision revision
hovedformâl element alt alti isom som

1987 1 6 7 12
1990 4 6 10 20
1992 3 6 9 19
1995 3 ll 14 20
Tabel Antal4: beretninger med finansiel hovedformålrevision som
eller element dei enkelte beretninger.

l hele perioden der ikke uvaesentligt indslag af finansieleter
Rigsrevisionensrevision i undersøgelser. Samtidigstørre er

de undersøgelser det sted, hvorstørre Rigsrevisionens
Vasentligste forvaltningsrevisionsaktivitet finder sted. Den
finansielle relativt markanterevisions Rigsrevisio-position i

beretninger hele perioden kan på,i et tegn atnens ses som
Rigsrevisionens arbejde med forvaltningsrevision taeter
koblet til arbejdet med den finansielle Detrevision i staten.

også på, forvaltningsrevisionen endnu ikkeet tegn ater er
fuldt integreret institutionaliseret Rigsrevisionens arbej-iog
de med undersøgelser. En anden indikation på,større at
forvaltningsrevisionen endnu ikke helt institutionaliseret ier
Rigsrevisionens arbejde det ikke hver beret-at i enesteer,

klart har muligt afgøre,ning af de forvalt-vaeret at om en
ningsrevisionsanalyser, Rigsrevisionen selv definerer,som

blevet gennemført. Samtidig med Rigsrevisionensater ar-
bejde med forvaltningsrevision blevet sofistikereter mere
med hensyn til valg af analysetype, der således stadiger

på vanskeligheder med frigøre forvaltningsrevisio-tegn at
fra den finansielle revision.nen

Undersøgelsemes4.4. metode

detteI afsnit vil undersøge, det ogsåjeg muligt atom er
konstatere udvikling med hensyn til valg af metode ien
forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelser. Manstørre
kan hvorfor det overhovedet påinteressant atspørge, er se
Rigsrevisionens anvendelse af forskellige samfundsviden-
skabelige metoder. Det have dette aspekt medvigtigt at ier
vurderingen af Rigsrevisionens arbejde, fordi det siger noget
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forharmuligheder Rigsrevisionen rejsehvilke atom,
spørgsmål deres analyser.i

for haveblevet kritiserettidligereRigsrevisionen at eter
gennemførteMelanderfagligt Preben iniveau.svagt

observatio-empiriske undersøgelserraekke1980eme ogen
Hanandre statsligedepartementer institutioner.i ogner

institutionsledereblandt andet frem til, "atnåede mange
kvalitetmetodemwssigefagligeopfatter Rigsrevisionens

revisorers."forhold til andreveerende relativt lav isom
6.Melander 1989:

teknikker tilforskelligebrug afMed metode jegmener
medforbindelseaf informationindsamling i gennem-ny

mulighed forikkeharførelse af undersøgelser. Jeg atstørre
forskel-anvenderhvilket omfang Rigsrevisionenvurdere, i
lignen-forundersøgelserforbindelse medlige metoder i og

interviewarbejde medindgåendede. ville krasveDet et per-
de enkelte be-udarbejdelse af allehar deltaget isoner, som

af denvurderingderfor tilholderJeg migretninger. me-en
enkelte beretningerfindes dekonkrettodebeskrivelse, isom

afanvendelsesåfremt der Vedantagelse,ud fra den at en
der relevantinformation, imetode indsamleskonkret er

redegørelse for denogsåså findes derundersøgelsen, en
metode.undersøgelsespågaeldende

af forskelligeanvendelseGenerelt Rigsrevisionensom
medforbindelsemetodersamfundsvidenskabelige i større

af beret-gennemlasningmå efterundersøgelser man, en
afhovedpartenlangtfire år, konstatere,fra deningeme at

afaf forskelligestudierundersøgelserne laves typersom
afdrejerdokumenten Det sig primaert gennemgangom

spørgsmål,påskriftligeregnskaber, sagsakter somsvarog
oftest detimplicerededesender tilRigsrevisionen parter -

kommer, RigsrevisionenHertilpågaeldende ministerium. at
projekterdebesøger eller besigtigertil tider institutioner,

undersøgelse.udsat forermv., som
muligtdetaf generelle konstateringPå trods denne ater

hensyn til Rigsrevisio-udviklingstendenser medskimte to
blevdet førsteforskellige metoder. Foranvendelse afnens

afgav1/3 af undersøgelser, Rigsrevisionender dei som
hvordan derede for,ikke eksplicitberetning 1987 gjortiom

1990blevet tilrettelagt. Ipågaeldende undersøgelser var
/ af undersøgelserne,gaeldende 4gjorde det 1sig isamme
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1992 det blot enkelt beretning,i der ikkei atmen var en
fandtes metodiske oplysninger. blevl 1995 det alle beret-i

tilfaeldenogle godt nokninger kort- hvor-inaevnt meget-
dan grundlaget for undersøgelsens konklusioner blevetvar
frembragt, også selv der de fleste beretninger udeluk-iom
kende tale vurderinger på baggrund af skriftligtvar om ma-
teriale. Dette kan indikation på opmaerks-størreses som en
omhed omkring undersøgelsemes metode.

For det andet det muligt konstatere tendensater en svag
til anvende andre metoder end dokumentstudier. l 1987at
blev der udelukkende lavet dokumentstudier. Blandt de
beretninger, blev afgivet blev der1990i isom en un-
dersøgelse gennemført spørgeskemaundersøgelse.en
Blandt de beretningerne, blev afgivet blev der1992,i i isom
alt beretninger anvendt andre metoder end dokumen-tre
tanalyser. beretningI blev der anvendt interviews ien og en
anden beretning blev der gennemført spørgeskemaun-en
dersøgelse. Endelig blev der enkelt beretning bådei en gen-
nemført spørgeskemaundersøgelse.interview- len og en
1995 blev der beretning lavet raekkei interviews, ien en og

anden beretning blev der gennemført spørgeskema-en en
undersøgelse. dermedDer tendens til anvendeater en svag
forskellige forbindelsemetoder med undersøgelser.i større

førsteDet år der anvendes andre metoder end dokument-
studier 1990, først 1992 der tydelig forskeli i ier men er en
forhold til 1987. I 1995 der imidlertid ikke overvael-er en
dende brug af forskellige samfundsvidenskabelige metoder i
forbindelse med de undersøgelser. Til gengaeld findesstørre
der alle beretninger beskrivelse af, hvordan nåeti en man er
frem de pågaeldendetil resultater.

Rigsrevisionens relativt afvalg metode med tilsnaevre er
nogle for, hvilke problemstillinger, detat saette graenser som

muligt forbindelse med forvaltningsrevisionsun-rejse iater
dersøgelser. Hvis f.eks. interviewundersøgelser, spørges-
kemaundersøgelser, høringer, tilknytning afseminarer og
eksperter til de enkelte undersøgelser spillede rollestørreen

Rigsrevisionens metodiske arbejde, det sikkerti ville blive
muligt for Rigsrevisionen raekke andrerejseat givet-en og-

bredere spørgsmål forbindelse med devis i større un--
dersøgelser.
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flerederfra arbejdet hos Rigsrevisionenforskel tegnTil er
arbejdesRiksrevisionsverket Sverigepå, der hos iat mere

metodeudvikling.spørgsmål medmetodiskemedintenst og
för-statsligaarbejde bogen "Denpå detteeksempelEt er

Riksrevisionsverket Envidvaltningsrevisionen presenta--
15 hvorRiksrevisionsverket, informerar 1993:Ftion" an-

Blandt fors-beskrives.metoder bl.a.af forskelligevendelse
Riksrevisionsverketder påmetoder laeggesmuligekellige

Sandahl 1992:anvendelsen afpåspecielt interviewsvaegt
117.

konklusionerUndersøgelsemes4.5.

ud-sketderundersøge,Afslutningsvis vil jeg enerom
konklusioner, Rigsrevisionenkarakteren af devikling i som

Detundersøgelser.drager de interessant ati større seer
Rigsrevi-af de konklusioner,på karakteren somnaermere

delsundersøgelser,af dedrager forlaengelsei størresionen
hvem derkarakterfordi konklusionemes siger noget erom,

konklu-fordidelsaf beretningerne,den modtagerprimaere
udstrakninghvilkenkarakter isigersionemes noget om,

frem-undersøgelsermedhovedformålet Rigsrevisionens er
forvalt-den statsligeeffektivitetenforbedringer aftidige i

undersøgelsemeforskel på,således primaertDerning. omer
kontrollerende.bagudrettetlaerende ellerfremadretteter

be-hvordan Rigsrevisionens0rdIndledningsvis et ompar
konklu-hensyn tilmedgenerelt byggetretninger set er op

heleberetningeranbefalinger. Rigsrevisionens isioner erog
betyder bla.,skelet. Detefterperioden bygget atsammeop

løbendekonklusionerRigsrevisionen sinepraesentererenten
under betegnelsen "Rigsrevisionensafsnit, der gåreller i

forbindelsedenbemaerkninger". Det iinteressantemest er,
af eventuellefremhaevningspecielder ikke skerat nogen

indforslag skrivesAnbefalingeranbefalinger forslag. ogog
konklusionergenerelledel af Rigsrevisionens ogsom en

konstateringer.
fraarbejdeadskillerPå dette punkt Rigsrevisionens sig

medforbindelsehvor detRiksrevisionsverkets arbejde, i
formu-almindeligteffektivitetsrevisionsundersøgelser ater
for detindenkonkrete forslag tillere fremhaeve partemeog

Sandahl, løs-område. fremhaever R.pågaeldende F.eks. at
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ningsforslag spiller stigende rolle hos Riksrevisionsverketen
forbindelse med forvaltningsrevisionsundersøgelseri

Sandahl 1992: 118. Det almindeligt, Riksrevisionsver-ater
ket forvaltningsrevisionsundersøgelser formulereri sine
konkrete forslag. F.eks. består det afsluttende kapitel i revi-

tilsynsionsrapporten med sundheds-statensom og syge-
plejen konkrete forslag, der dels til deni svenskeretteter

dels til Socialstyrelsen Riksrevisionsverketregering 1996:
23. publikationenI "Uppföljning års effektivitetsrevi-treav

1991/9295.sion. 1993/94" Riksrevisionsverket 1995-
de enkelte revisionsundersøgelsers forslag,opregnes og

hvad der sket konsekvens af forslagene. I af90%er som ca.
undersøgelseme formuleres der deciderede forslag.
Endelig skal det også indledningsvis Rigsrevi-atnaevnes,

konklusioner formuleretsionens kritik afprimaert er som
forvaltningen. Det dog muligt finde eksempler på be-ater

gennemgåenderetninger, drager konklusionerpositivesom
vedrørende den undersøgte genstand. eksempel påEt en
gennemgående beretning undersøgelsen afpositiv Sta-er

Luftfartsvaesens økonomi produktivitettens styring, og
henholdsvis før efter, blev konktraktsty-institutionenatog
relse Statsrevisorernes beretning 3/ forskel94. Til franr.
andre beretninger fik denne beretning til gengaeld stort set

opmaerksomhed.ingen
Jeg har først forbindelse med beskrivelsen afi Rigsrevisio-

konklusioner valgt skelne mellem konklusioner, deratnens
konklusioner, der brede. Med brede konklu-er snaevre og er

konklusioner,sioner hvorjeg der forsøg påetmener gøres
generalisere de resultater, nået fremat til igen-som man er

undersøgelsen, med konklusioner jegnem og snaevre mener
konklusioner, der holder til til det, dersig taet var un-
dersøgelsens genstand.
En gennemlaesning af Rigsrevisionens beretninger for firede
udvalgte år der ikkeviser, udviklingat stort set er nogen
med hensyn til konklusionernes karakter. I alle de fire un-
dersøgte år langt hovedparten af de konklusioner,retter

Rigsrevisionen drager imod det, dersig snaevertsom var
genstanden for den pågaeldende undersøgelse. F.eks. kon-
kluderede Rigsrevisionen undersøgelsen Det Kongeligei om
Teaters driftsudgifter -indtaegter fra 1987, der haratog

for ledere med på udlandsturneeme,Vaeret atmange ope-
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hardetballetter,end skuespildyrere Vaeretatogograer er
fordiopsatningsomkostningeme, teatretsvaert at opgøre

effektivt aktivitetsstyringssystemikke har et
1986.beretningStatsrevisorerens nr.

forsøgerpå,få eksempler Rigsrevisionen atDer atmegeter
beretningeneksempel findesresultateme. Et igeneralisere

nårberetningdenneudvikling TV Iøkonomiskeden iom
detrimeligtdetfrem til, overveje,Rigsrevisionen atat omer

virker påVirksomhed derhensigtsmaessigt, etat mar-ener
reklameindtaegterdisponereikke frit kanked sineover

eksempelandet4/ 94. EtberetningStatsrevisorernes nr.
kompetencestatslige idenfindes beretningen revisionsi om
bl.a. konklu-hvoraktieselskaber, Rigsrevisionenrelation til

derer,
vaesentligehvisuhensigtsmaessigt,det ville"at vaere

unddrages Rigs-områder kunnestatsforvaltningen
aktiesel-udøvet ifordi de blevrevision,revisionens

6/89:beretningskabsform" Statsrevisorernes nr.
10.

overrasken-ikkeovenstående detafforleengelse sigI viser
Rigsrevi-af de anbefalinger,hovedpartende, langtat som

undersøgel-af deresforlaengelsefremkommer med isionen
mod det administrative niveau.sigprimaert retterser,

formulerer Rigsrevisionenforbindelse med konklusionemeI
anbefalinger, Rigsrevisionenogså anbefalinger. De som

perioden. Rigsrevi-ud heleimidlertidformulerer iensser
forsigtigeformulerettypiskanbefalinger i megetsionens er

f.eks.:skriverVendinger. Rigsrevisionen

personligningsstatistikkenfinder,"Rigsrevisionen at
målekri-klareder bør etableresbørforbedres, ligesom

ligningsarbejdetønskede resultaterfor, deterier om
11/89:nået. beretning" Statsrevisoremes nr.er

8.

af "bør"- Enanbefalingeraf RigsrevisionensMange typen.er
anbefalingeranden af hyppigetype er

"hensigtsmaessigheds"-typen.
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"Rigsrevisionen vil finde det hensigtsmaessigt, For-at
svarsministerietfremtidigt lignende foretageri sager
de analyser beregninger"naevnte og
Statsrevisoremes beretning / 10-11.1 94:nr.

Anbefalingeme typisk mod administrationen. Al-sigretter
eller måske supplerende element kunneternativt etsom

forvente, Rigsrevisionen vendte anbefalingerat sineman
mod det politiske ogsåDet Rigsrevisionens be-niveau. ier

findemuligt eksempler på, anbefalingerretninger at at retter
mod det politiske af anbefalinger,sig Denneniveau. type

der hører til sjaeldenhedeme, ofte af karakterener
"Ministeren bør der behov for regel-overveje, om er
aendringer på området".

Der ikke overraskende delkonklusion detinoget ater om,
det administrative der stårprimaert modta-niveau,er som

af de anbefalinger, formulerer.Rigsrevisionen lger som
henhold til rigsrevisionsloven det nemlig derministeren,er

chef for det pågaeldende forvaltningsområde,øverstesom
står modtager af de konklusioner, kritikpunktersom og
anbefalinger, bliver beretningeme. Ifølge lovenrejst isom
skal den pågaeldende fire måneder efterminister, senest at

fremsendthar beretningen med deresstatsrevisorerne even-
tuelle kommentarer til Folketinget afleveretil ministeren,og

redegørelse til for de foranstaltningerstatsrevisorerneen og
overvejelser, beretningen har anledning til. Rigs-givetsom

modtager samtidig ministerredegørelsen, skalrevisor og
måned afgive bemaerkninger tilsenest sine stats-en senere

der ikke harAt lovaendring pårevisorerne. varet nogen
dette punkt den undersøgte måskeperiode, del- afi er en
forklaringen på, der ikke umiddelbart muligt konsta-at ater

forandringernogle på dette delområde.tere
forlaengelsenI af delanalysen af udviklingen bredden afi

Rigsrevisionens undersøgelser det dog muligt ater se en
generel udvikling konklusionernes karakter. Samtidig medi

de analytiske tilgange forbindelse med deat i større un-
dersøgelser bliver avancerede, bliver Rigsre-mere og mere

også stand til traeffevisionen avanceredei at mere og mere
konklusioner. På trods af denne udvikling konklusio-retter

anbefalingerne stadig mod det, dersig genstan-neme og er
den for den pågäldende undersøgelse.
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Jeg ikke hermed, konklusionerRigsrevisionensatmener
anbefalinger overflødige. nødvendigeDet natur-og er er og

anbefalinger forlängelse aflige konklusioner analyser-iog
fravaeret afMen samtidig indikerer generelle kon-ne. mere

fremhaevede anbefalinger,klusioner det ikke altidatog er
bruge af undersøgelseme andrelige let resultaterne iat

sammenhaenge, f.eks. fremtidigt perspektiv.i et
Det denne forbindelse påi interessant ater se naermere

tidsperspektivet Rigsrevisionens arbejde. forskel på,Deri er
revisionsarbejdet på fremtidige for-primaert møntetom er

bedringer af effektiviteten den offentlige dermedsektori og
indeholder afelement laerixig, eller arbejdet højereiet om
grad aktivitet, der tilbage tiden, der-iretteter en er og som
for højere grad kommer til fungere kontrolfunk-i at som en
tion.

måGenerelt Rigsrevisionens undersøgelser kon-om man
kludere, Rigsrevisionen ivaerksastter undersøgel-primaertat

for kontrollere måske ikke såaktivitet. Detgivenatser en er
overraskende, da det definitorisk trak vednaermest eteter
nationalt af det skal fungere kontrolin-revisionsorgan, som

borgernes afkontrol med forvaltningens brugstans som-
skatteydemes blandt de afgiven beretningerDer ipenge. er
perioden eksempler på undersøgelser, Vanske-mange som
ligt kan karakteriseres andet end kontrol. F.eks. kan jegsom

beretningen opførelsen af påelevhjemetnaevne om
Faerøerne Statsrevisoremes beretning beret-1986nr. og

flytningen af harens sergentskole fra Sønder-ningen om
borg til Odense Statsrevisoremes beretning 1/94. beg-Inr.

tilfaelde kan hvor ofteselv, henholdsvissigge spørgeman
socialministeren forsvarsministeren hvori situationer,og er
denne af beslutninger skal traeffes. ofte skalHvortype en
skole henholdsvis oprettes/ vedligeholdes flyttes inden-og
for de pågeeldende området kan detMan hvor stortspørge,
laerende element disse undersøgelser afDennei typeer.
beretninger beretninger, hvor finde af,ønsker udater man
hvorfor gik galt.noget

Det ofte der beder Rigsrevisionenstatsrevisoreme,er om
lave denne af undersøgelser. F.eks. harat type statsreviso-

bedt Rigsrevisionen redegørelser for, hvorfor derreme om
har underskud hos l / DatacentralenSVaeret
Statsrevisoremes beretning 5/ hvorfor89, Udenrigsmi-nr.
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overskred bevillingeme Statsrevisoremes beret-nisteriet
20/1991, hvorfor nybygget lager tilning etnr. og senneps-

på stod HovedfokusBornholm helt disse beret-itomt.gas
kontrol. Selv ikke disse beretninger dog heltninger er er

afuden elementer läring. l sidstnävnte beretning blev for-
opmärksom på, han skalsvarsministeren gjort orientereat

finansudvalget, tid havde bevillingen, nåri sin givetsom
forudsaetningeme for forandres.bevillingen

formål afDet klart det med denne be-primäreat typeer
skabe klarhed for, hvorfor derretninger at noget,er var som

gik galt, dermed kontrollere forvaltningen. Selv derog om
også findes anbefalinger forslagdenne dvs. deri rapport,
kan forbedre forvaltningen fremtiden overskygger kritik-i
ken udredningen af haendelsesforløb klart. fo-Enog m.v.
rudsätning for läring der etableres tillidsforholdat eter
mellem läreren Rigsrevisionen elevenog
institutionen / institutionerne, sønderlemmende kri-og en
tik måske ikke det bedste udgangspunkt for indläring.er

Undersøgelser, der fokuserer på kontrollere ak-givenat en
undersøgelser, påder läggertivitet, primärt vägt ater se

tilbage tiden. Undersøgelser, for påder stedet fokusereri i
forbedre aktiviteter afindeholder väsentligt elementat et

läring, dermed langt højere grad end kontrollerendeiog er
undersøgelser fremadrettede. Blandt arbej-Rigsrevisionens
de findes der også elementer af konklusioner anbefaling-og

på fremtidige forbedringer af effektivite-mønteter, som er
den statslige forvaltning. afMange de beretninger,iten som

laves indenfor udviklingsbistandsområdet indeholder kon-
klusioner anbefalinger, fremadrettede.og som er

Hertil kommer, der selve indgåriat revisionsprocessen et
väsentligt läringselement. afLøbende under udarbejdelsen

undersøgelse fejl vedmanglerstørre rettesen mange og
administrationen. reviderede såledesDe harinstitutioner
mulighed for läre undervejs. del beretninger derlat en er
derfor afgivelsestidspunktetallerede ved foretaget mange
forbedringer ved forvaltningen.

Opsummerende det altså ikke muligt konstatereatvar en
udvikling med hensyn til karakteren af de konklusioner og
anbefalinger Rigsrevisionen formulerer. hele denlsom un-
dersøgte periode konklusionerRigsrevisionens anbe-er og
falinger mod den genstand, harprimärt rettet vaeretsom
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udsat for undersøgelse. Hovedmodtageren af Rigsrevisio-
konklusioner det administrative Samtidigniveau.nens er er

det formål med Rigsrevisionens undersøgelserprimaere ba-
gudrettet kontrol, selv det også muligt konstaat tereom er
elementer af laering.

En mulig forklaring på, hvorfor Rigsrevisionens arbejde
med hensyn til konklusioner anbefalinger ud,og ser som
det Rigsrevisionen ikke har det sidste 0rd denat igør, er,
enkelte Alle Rigsrevisionens beretningerrevisionssag. afgi-

til Rigsrevisionen vedstatsrevisoreme. statsrevi-atves
dermed har mulighed for få det sidste ord iatsoreme sagen

knytte bemaerkninger til beretningerne. Beret-atgennem
ningeme ejendom, da det dem, derstatsrevisoremeser er
laegger til undersøgelseme. Det også statsrevisorer-navn er

der står for offentliggørelsen af beretningerne. Den insti-ne,
tutionaliserede behandling af Rigsrevisionens arbejde gen-

måske medstatsrevisorinstitutionen til at saettenem er
nogle for Rigsrevisionens beretningspraksis.rammer

4.6. Opsummering
Fokus har dette afsnit på Rigsrevisionens arbejdei vaeret
med undersøgelser. Ses der på ressourceforbrugetstørre til

undersøgelser den undersøgte fraperiode tilstørre i 1987
1995 jf. tabel afsnit 2.1., sker der fra 1988 til 1989 en
vaesentlig forøgelse af andelen af bliverressourcer, som an-
vendt til undersøgelser. l bliver af1988 9% Rigsrevi-større

samledesionens anvendt på undersøgel-størreressourcer
1989 bliver af19% de samledei anvendtser, og ressourcer

på denne aktivitet. Både før efter forbruget1989 afog er
relativt stabilt. Før 1989 lå ressourceforbruget tilressourcer

undersøgelser på omkring frastørre 9%, 1989 til 1995og
sker der ressourceforbrugetstigning således,i aten svag ca.
23% af 1995 bliver anvendt påi størreressourceme un-
dersøgelser. Samtidig formulerer Rigsrevisionens ledelse i
1989 målsaetning af de33% samledeaten om, ressourcer
skal anvendes til undersøgelser år 2000. I 1989 skerstørre i
der således både generel af ressourcefor-omprioriteringen
delingen, således arbejdet med undersøgelser bli-at større

formuleringopprioriteret af målsaetning påver og en en
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opmaerksomhedindikererområdet, hvilket større om-en
undersøgelser.kring arbejdet med større

arbej-på Rigsrevisionensdette afsnit harI jeg set naermere
detundersøgelser for vurdere,de med atstørre er mu-om

indholdet beretnings-forandringer selveligt konstatere iiat
analyseret ind-fra Jeg hararbejdet perioden 1987 til 1995.i

hvor derarbejde fire delanalyser,holdet Rigsrevisionens ii
aspekter ved Rigsrevisionensblev fokuseret på forskellige

arbejde.
det ikke muligt kon-konklusionDen generelle atat erer,

tiludviklingstendens med hensyndenstatere un-samme
metoder konklu-bredde, analysetyper,dersøgelsemes og

sioner.
undersøgel-bredden konklusionerneMed hensyn til iog

udviklingmuligt konstaterehar det ikke vaeret at enserne
/ affra alle de fire år 1 3 Rigsrevisionens1987 til 1995. I er ca.

derberetninger, dvs. beretningerberetninger snaevre
enkeltvedrørendefokuserer på forhold institu-primaert en

de firelignende. For alleenkelt ellertion, nogetet program
modårs vedkommende konklusionerne sig snaevertretter

ikkegenstand. Derden pågaeldende undersøgelses er
Konklusioner-generalisere resultateme.forsøg på atmange

fordi der sker ud-tiden avancerede,bliver med enmerene
forvaltningsrevisionstilgang devikling afvalget i størrei

avancerede konklusionerundersøgelser, de rettermen mere
undersøgelsens genstand. Rigsrevisionensstadig modsig

fremhaevesanbefalinger forlaengelse af undersøgelsernei
del afmåde, skrives indikke på speciel som ennogen men

konklusioner konstateringer. An-Rigsrevisionens øvrige og
administrativebefalingeme mod det ni-sig primaertretter

anbefalingerkommer medSelv Rigsrevisionen iveau. om
arbejde med undersøgelser,forbindelse med sit større er

kontrollerehovedformålet med langt de fleste beretninger at
af kontrolrelativt staerke elementaktivitet. Det igivenen

måske med tilRigsrevisionens arbejde at saette en graenseer
for gennemslagskraft forbindelse medanbefalingernes i

indenfor offentlige sektor.fremtidige laering den
for-har også undersøgt udviklingen Rigsrevisionenseg i

brug afvaltningsrevisionsanalyser Rigsrevisionensiog
forskellige samfundsvidenskabelige metoder forbindelsei
med de undersøgelser. begge disse delanalyserI tostørre er
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konstatere forandringer Rigsrevisionensdet muligt iat ar-
påmuligt konstaterebejde. det første detFor tegnat ener

af metode Rigsrevisio-bevidsthed omkring brugstigende i
Delsskift 1992.arbejde. sker mellem 1990Der et ognens

undersøgelser, derpåfindes fra flere eksemplerder 1992
Spørgeskema-dokumentstudier.ikke kun laves ogsom

frem almin-måske ikke ligeinterviewundersøgelser bliver,
efterbliver det 1992de forekommer. Delsdelige, men

beskrivelser af,findesder alle beretningeralmindeligt, iat
undersøgelse blevetden pågaeldendehvordan gennem-er

metodiskeafført. vidnerDet opprioritering spørgs-om en
opmaerksomblevetdet mindstemål, eller iat er mereman

betyd-spørgsmål haraf metodiskepå, praesentationenat en
ning.

fo-väsentligkonstateredet andet det muligtFor at ener
af forskelligebrugmed tilrandring hensyn Rigsrevisionens

delanalyseforvaltningsrevisionsarbejdet. Denneanalyser i
stilles skarptdenne analyseaf fordi derde ivigtigste,er en

brugesderfor kanpå forvaltningsrevisionen,tilgangene i og
Rigsre-forvaltningsrevisionenstil istatussige nogetat om

denne dela-undersøgelser. Iarbejde medvisionens større
der brud Rigsrevisionensnåede frem til,nalyse ijeg etat er

mellem 1987forvaltningsrevisionstilgangeanvendelse af og
med forvaltningsre-forbindelselaver1990. Rigsrevisionen i

af følgende analyser:eller flerevisionsundersøgelser en
effekti-produktivitetsanalyser,Sparsommelighedsanalyser,

f0rretningsgangs-/ styringsanalyser. Førvitetsanalyser eller
forvaltningsrevisionsanalyseden hyppige1990 mest ener

almindeligtsparsommelighedsanalyse. detI 1990 mester
hovedformål vurdereundersøgelse, der har tilmed aten

meddet almindeligteffektivitet. 1995l 1992 sty-mestog er
afanalyserspecielt der taleringsanalyser, om mangeer

effektivitet denafAnalyserøkonomistyringssystemer. er
Samtidig med,1995.almindelige analysetype i atmestnaest

de analyser, Rigsrevisionensvaerhedsgraden istiger som
beretninger-undersøgelser, bliverdevaelger lave i størreat

omfattende.generelt laengereset merene og
affindes halvdelenperiode derhele den undersøgtel i ca.

hjemmeanalyser, der hørereller mindre iberetninger større
på,"finansiel kankategorien revision". Dette et tegnses som

forvaltningsrevisionkobling mellemder stadig taetat er en
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finansiel Rigsrevisionens arbejde. Detrevision i et tegnog er
på, det frigøre forvalmmgsrevisionen fra denat svaert ater
finansielle Sagt med andre 0rd det indikationrevision. er en
på, forvaltningsrevisionsaktiviteten endnu ikkeat er
fuldstaendig institutionalisereti Rigsrevisionens arbejde. En
anden indikation på, forvaltnmgsrevisionen endnu ikkeat

helt institutionaliseret Rigsrevisionens arbejde deti ater er,
ikke hver beretning klart hari muligt afgøre,eneste vaeret at

der tale udførelse af af de forvaltnings-om var om en
revisionsanalyser, Rigsrevisionen selv definerer.som
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mellem statsrevisorerneRelationen5.

StatsrevisorernesRigsrevisionenog -

aktivitetsniveau

Indledning5.1.

forholdet mellemfokus påafsnit vildette statsre-I jeg saette
dertidligereSom iRigsrevisionen. naevntvisorerne erog

den politiskeadskillelse mellemtradition forDanmark og
imidlertidbetyderDetden administrative revision i staten.

politiske dendenmellemder ikke relationikke, at oger en
politiskemellem denForholdetadministrative revision. og

kernepunktemeaf iden administrative revision netop eter
har bl.a.rigsrevisionsordning. Statsrevisoremedanskeden

for derestil grundarbejdetil laegge Rigsrevisionensret at
mulighedharsamtidig medarbejde, statsrevisorerneateget

undersøgelser hos Rigsrevisionen.for bestilleat
blevvedtagelse statsrevi-første rigsrevisionslovsVed den

undersøgelser hos Rigsre-bestillemulighed for atsorernes
såledesharforstaerket. Statsrevisoremevisionen netop mu-

på del afbeslag Rigsrevisionenslighed for laeggeat en
af spørgsmål,undersøgelserbestilleatgennemressourcer

Stats-betydningsfuldede finder interessante.ogsom
styrke-parlamentariskedetderrevisoreme, repraesenterer

bestillemulighed fordog kunforhold Folketinget, har ati
bestil-Nårundersøgelser, hvis de statsrevisorerneenige.er

spørgsmålaf hos Rigsrevisionen,undersøgelseler et eren
pågaeldendegennemføre denforpligtet tilRigsrevisionen at

nårmed,bevillingikke følger ekstraDa deranalyse. en
laveanmoder Rigsrevisionen atstatsrevisorerne en un-om

bedernår den svenskederdersøgelse som regeringgør,
undersøgelse mågennemføreRiksrevisionsverket at enom

deaf det arbejde,ladepraksisRigsrevisionen i noget som
har til, ligge.selv initiativtaget

udstraekningundersøge hvilkenDet iinteressant ater
bestilleaf deres tilbrugstatsrevisorerne ret at un-gør

muligt kon-dethosdersøgelser Rigsrevisionen, aterog om
aktivitetsniveauudvikling istatsrevisorernesistatere en

undersøgelser.bestilling afforbindelse med
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Ud ovenstående aktivitet fra side,statsrevisoremesover
finder sted inden undersøgelse gennemføres, harsom en

også mulighed forstatsrevisoreme aktive efterat vaere en
beretning blevet afrapporteret til dem fra Rigsrevisionen.er
De beretninger, Rigsrevisionen afgiver i princippetsom er

beretninger, det officieltstatsrevisoremes dem, derog er
laegger til de undersøgelser, Rigsrevisionen laver.navn som
Når modtager beretning, har destatsrevisoreme mulig-en

forhed knytte deres eventuelle bemaerkninger til beret-at
inden den oversendes til Folketinget.ningen Det derforer

også analysere undviklingeninteressant at i statsrevisorer-
aktivitetsniveau efter modtagelsen af beretningemenes

undersøge udviklingen de kommentarerat igennem og
bemaerkninger, har mulighed forstatsrevisoreme atsom
knytte til de enkelte beretninger.

Til forskel fra de andre delanalyser vil denne analy-jegto i
bevaege ud perioden 1987-1995migse over og se naermere

på aktivitet siden den førstestatsrevisoremes rigsrevisions-
lovs vedtagelse, fordi mulighed forstatsrevisorernes at
bestille undersøgelser hos Rigsrevisionen bl.a. blev forsteer-
ket ved den første rigsrevisionslovs vedtagelse 1975.i

Antal beretninger5.2.

Indledningsvis det med overblik ud-nyttigt eter over
viklingen antallet af undersøgelser,i Rigsrevisio-større som

afgiver beretning år. betyder,Det derat trenen om pr. er
af beretninger, ikke med: drejerDettyper jeg sigsom regner

for det første Rigsrevisionens virksomhedsberetninger,om
Rigsrevisionen hvert år, henhold til rigsrevisionslo-isom
skal afgive til For det andet beret-statsrevisoreme.ven, om

bevillingskontrollen,ningeme Rigsrevisionen lige-om som
ledes afgiver året. For det tredie indgår beret-en gang om

Rigsrevisionen ikkeninger, har deltaget udarbejdelseisom
af ikke opgørelsen. drejerDet typisk beretninger,i sig om

selv udarbejder efter besøgstatsrevisoreme eller besig-som
tigelsesrejser.

Resultatet af undersøgelsen af materialet fra 1976 til 1995
fremgår af tabel Det tydeligt, der periodeniat toses er
faser, der adskiller markant fra hinanden. F til 1985sig rem
bliver der typisk afgivet beretninger år,30 efterover pr. og
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år. lunder beretningerpå 20typiskantallet1985 ligger pr.
årfra 1976 til 1984periodenfrabliver der igennemsnit pr.

derbliversammenligning iTilberetninger.afgivet 29,7 pe-
beretningerafgivet 16fra til 1995rioden 1985 gennemsniti

år.pr.
flereafgav vaesentligtind til 1985tidenAt Rigsrevisionen i

nødvendigvisikketiden efter 1985 etendberetninger i er
udar-tilmed hensynaktivitetsniveaufor højereudtryk et

på beretninger-indGåraf beretninger.bejdelse taettereman
nemligdetaf beretningeme,på omfanget mu-erne og ser

forskelle. De beretninger,vaesentligekonstatereligt at som
omfangsrige,såikkegenereltindtil 1985afgivetbliver seter

1985Førefter 1985.afgivetder bliverde beretninger ersom
laengereikkefinde beretninger,det ikke atet ersomswrsyn

finansåretvedr.30beretningsider. F.eks.end et nr.erpar
for12beretningsider,endikke på1977-78 to nr.ogmere

på sider.kunfinansåret 1978 treer
af beretningerantalletskiftmarkantepå detforklaring iEn

-Jørgenførstedenskyldes, rigsrevisorkanomkring 1985 at
Mohr blevJørgen rigsre-gik påBredsdorff pension, nyog-

blevBredsdorff rigsrevisor,den tid hvor JørgenIvisor. var
beret-betødhvilketsmå beretninger, atder lavet mange

ikke blev lagtrelateredeomhandledederninger emner
stilenblevMohr rigsrevisorMed Jørgen ennysomsammen.

afundersøgelserleggealmindeligtdet blevanden, atog
beret-feellesderefter afgiverelaterede enogemner sammen

til statsrevisorerne.ning

bestillingsfrekvensStatsrevisoremes5.3.

udviklingen statsrevisorernesbeskriveafsnit ivil detteJeg i
af undersøgel-med bestillingforbindelseaktivitetsniveau i

hos Rigsrevisionen.ser
af Rigsrevisionensfremgår det hvortabelAf 5 un-mange

afbaggrundgennemført på initia-blevetdersøgelser, ersom
afgav Rigsrevisionentil 1985Fremfra statsrevisorerne.tiv

efterlavetberetninger,mellemhvert år tre varsomogen
afgav Rigsre-I gennemsnitfraanmodning statsrevisorerne.

beret-1,6til 1984perioden fra 1976århvert ivisionen ca.
fraanmodningefter statsrevisorerne.lavetninger, som var

vedtagelsenmedforstaerkede statsrevisorerneDen ret, som
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af 1976-l0ven fik til bestille undersøgelser hosat Rigsrevi-
valgte de,sionen, med andre 0rd, ikke brugsagt afat igøre

saerlig udstraekning.stor

antal beretningerår antal beretninger statsrevisorernes
alt bestilt afi bestillingsfrekvens

pct.visorernestatsre
1976 32 1 3
1977 34 3 3
1978 30 1 3
1979 21 3 14
1980 32 1 3
1981 32 1 3

9821 30 1 3
9831 29 1 3

1984 28 2 7
1985 16 5 31
1986 19 9 47
1987 12 8 67
1988 11 1 9
1989 17 2 12
1990 21 9 43
1991 15 4 27

9921 19 6 32
9931 14 8 58

1994 12 8 67
9951 20 10 50

Tabel 5: Antal beretninger statsrevisorernes bestillingsaktivitetog
Vedrørende henholdsvis finansåret 1975-76, 1976-77 og

1977-78

Efter 1985 antallet af beretninger,stiger afgives eftersom
frainitiativ sidestatsrevisorernes I afgav1985 Rigs-noget.

således femrevisionen beretninger, blevet udførtsom var
efter anmodning fra 1986statsrevisoreme, talletiog var

på I perioden efterni. 1985 tallet Frasvinger inoget.oppe
1988 1989 nede på henholdsvisat til 1995itoog vare en og

på 10.at I afgav Rigsrevisionengennemsnit ivaere oppe
perioden fra 1985 til 1995 hvert år 6,4 beretninger,ca. som

lavet efter anmodning fra statsrevisoreme.var
Sammenholdes det samlede afantal beretninger med an-

tallet af beretninger, afgives efter anmodning fra stats-som
revisoreme det bemaerkelsesvaerdigt, det totale antal afater
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af beret-samtidig med anfalletfalder,afgivne beretninger at
fraafgives efter anmodning statsrevisoremeninger, som

afbaggrundafgives påafAndelen beretninger,stiger. som
hvilketperioden,såledesfra istatsrevisoreme stigerinitiativ

liggertil 1984fremgår af tabel Fra 1976 statsrevisorernes
fraperioden 1985på 4,6%. lbestillingsfrekvens gennemsniti

fra tilpå 199333,5%. Ogligger dentil 1992 i gennemsnit
bestillingsfrekvensårlige iligger1995 statsrevisorernes gen-

af de beretninger,50%på Mere58,3%. praecistnemsnit er
fraefterafgav 1995 lavet initiativRigsrevisionen stats-isom
58%.1993der tale 67%I 1994 irevisoreme. omom oger

med tidenaltså tendens tilDer statsrevisoremeatener
afpå flere flere Rigsrevisionensbeslaglaegger ressourcerog

tildet fremundersøgelser. Hvorflere flereved bestilleat og
almindeligt,ikkemidten af statsrevisoreme1980eme atvar

det dagundersøgelser hos Rigsrevisionen, ibestilte eter
Sidenvirksomhed.element Rigsrevisionensvaesentligt i

undersøgelser, Rigsrevi-andel af destigende1985 somer en
fraefter anmodninglavetafgiver beretning stats-sionen om,

revisorerne.

på Rigsrevisionens5.4. Statsrevisoremes respons
beretninger

fravurderes udkan ogsåaktivitetsniveauStatsrevisoremes
af de beretning-behandlingenforbindelse medaktiviteten i

fra Statsrevisoremesde modtager Rigsrevisionen.er, som
fra Rigsrevi-til beretningernebehandling af, stillingtagenog

del afvaesentligtidligere statsrevi-sionen naevnt, ensomer,
behandlet be-harNårarbejde. statsrevisoreme ensorernes

videre til Folketinget. Statsrevisoremesendes denretning
på sidste sideindeventuelle kommentarer iskriver deres

beretningen.
de fleretilsendt harfår beretningNår statsrevisoreme en

kende.holdning tilfor deresforskellige muligheder giveat
bemark-med knyttede helt ladedet første kanFor atvare

tilbemaerkningerikke knyttesAt dertil beretningen.ninger
for lavt akti-udtrykikke nødvendigvisberetning eteten er

harside. Statsrevisorernesfra statsrevisorernesvitetsniveau
ikkeenighed. derudtale Atfor altidtradition sig inasten at

derfor skyldes,kanbemeerkninger til beretningknyttes aten
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ikke har kunnet blivestatsrevisorerne formule-enige om en
detMen kan også skyldes,ring. de ikke finder det nød-at

vendigt knytte bemaerkninger til beretningen. Endelig kanat
grunde til, undlader udtalestatsrevisorerneat sigat atvaere,
de ikke med hans vurderinger, denenig rigsrevisor i ater
pågaeldende undersøgelse regnskabstekniskrenter en un-
dersøgelse, eller bemaerkningstatsrevisorerneat gennem en
vil komme til kritisere F olketinget Ginsberg 1996: 263.at

For det andet kan knytte bemaerkninger tilstatsrevisorerne
beretningeme. Der adskilles den forbindelse groft mellemi

forskellige af bemaerkninger.to Der kantyper nogeter som
kaldes "almindelige bemaerkninger", så der "skarpeog er
bemaerkninger". Forskellen mellem de af bemaerk-to typer
ninger anvender "skarpe bemaerk-statsrevisorerneater,

hvisninger", de ønsker udtrykke hårdspeciel kritik.at en
For kunne kende forskel på de af bemaerkningerat to typer
skrives skarpeventuel kritik med fremhaevetsaerligen en
skrifttype.

l dag det almindeligt, knytterstatsrevisorerneater
bemaerkninger til alle beretninger, hvilket fremgårstort set
af tabel Sådan det også det første år efteri rigsrevi-var
sionslovens ikrafttraeden hvor1976, knyt-i statsrevisorerne
tede bemaerkninger til af beretningeme.78% Perioden fra
slutningen af 1970erne frem midten aftil 1980emeog var
det tidsrum, hvor knyttede faerrest kom-statsrevisorerne

til Rigsrevisionens beretninger. Statsrevisorernementarer
knyttede bemaerkninger til afi 56% Rigsrevi-gennemsnit ca.

beretninger frasionens 1977 til med blev1986. Fra 1987og
det almindelig, knytte-statsrevisorerneatog mere og mere
de bemeerkninger til Rigsrevisionens beretninger. l gennem-

knyttede bemerkningersnit til af72%statsrevisorerne ca.
beretningeme perioden fra fra1987 til 1990, tili 1991 1995og
knyttede bemarkninger til 89% afstatsrevisorerne Rigs-ca.

beretninger.revisionens I 1993 Valgte1994 statsreviso-og
kommentere alle de beretninger, de modtog fraatrerne som

Rigsrevisionen.
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antal be-bemaerk- beretninger ingen"alminde"skarpeår
bemaerk- retningermed-ligebemaerk- ninger

altbemaerk- iningeraltbemaerk- ininger"
iningerIünger"

procent
32578258171976
341556195141977
3014501591978 6
2176714111979 3
32155016101980 6
321553171251981
30174313941982
29164513851983
29872212011984
166631031985 7
1976312751986
12375941987 5
11373851988 3
1757112841989
2067014951990
1538012571991
195741451992 9
14O1001481993 6
12010012571994
20290185131995

beretninger.RigsrevisionensStatsrevisorernesTabel respons

afde beretninger, statsre-ind pågårHvis taettere somman
dagdetbemaerkninger, ipåhaeftetfåethar ca.visoreme er

derhvor rejsesberetninger,mellemfordelingfifty-fifty enen
kri-skarpeikkederhvor rejsesberetninger,kritikskarp og

detharSådankritik.dogderhvor rejsestikpunkter, men
fremaf 1970erneslutningenFraaltidikke ca.vaeret. og

bemärk-medalmindeligtdetaf 1980eme mestmidten var
kritikpunk-speciellefremhaevetblevikkederhvorninger,

afgivetblevberetninger,blandt de 28derF.eks. somter. var
beretning,tilbemaerkninger énskarpeknyttetkun1984i

knyttetblevberetningerder til 20imodhvor mere
bemaerkninger."almindelige"

fordelingvarierendetidspunkterforskelligetilderAt er
haengemuligviskanresponstypermellem statsrevisoremes
Noglesiddet statsrevisor.der harmed, hvem somsammen
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har måske perioderstatsrevisorer haft lettere ved blivei at
end andre. Selvenige harstatsrevisoreme naevntom som

tradition for udtale enighed findes der eksemplersig i på,at
enkelt har fået bemaerkningat statsrevisor med ien en en

beretning, den bemeerkning, ellerenten enestesom som en
bemaerkning, der fremføres efter de bemaerkninger, dersom

enighed F.eks. har Henrik Warburgstatsrevisor ier om.
slutningen af 1970erne fået Here bemaerkninger formed

regning.egen

5.5. Opsummering
førsteDen delanalyse af udviklingen ak-i statsrevisoremes

dette afsnittivitetsniveau i dagviste, at statsrevisoreme i i
højere grad end tidligere brug af deres til bestilleret atgør
undersøgelser hos Rigsrevisionen. Statsrevisoreme begynd-

for alvor brug af denne efterte 1985, deat ret igøre og
sidste år perioden 1993,i 1994 1995 henholdsvistre og var-
58%, 67% af50% de beretninger, Rigsrevisionen af-og som

lavet efter anmodning fra statsrevisoreme.gav
Den anden delanalyse det tid bliverviste, at over mere og

almindeligt, knytter bemaerkningerstatsrevisoremeatmere
til Rigsrevisionens undersøgelser. Siden 1987 har statsrevi-

hvert år knyttet bemaerkninger til mindst af70%soreme
beretningerne. I de sidste år perioden knytter Rigsrevi-itre

bemarkningersionen til de fleste af Rigsrevisionens beret-
ninger.

Konklusionen må dermed blive, aktivi-at statsrevisoreme
generelttetsniveau siden 1976. Man kan der-set stegeter

med karakterisere statsrevisorernes position ty-som mere
delig dag, end den tidligere.i var

Man kan diskutere, det problematisk, statsreviso-atom er
stigende grad lägger beslagi på del af Rigsrevisio-reme en

bestille undersøgelser af bestem-atnens ressourcer gennem
spørgsmål. Den officielle holdningte til dette spørgsmål fra

både Rigsrevisionens side der ikkestatsrevisorernes atog er,
problematisk forholdet, samarbejdet fungerernoget i ater

fint, harrigsrevisor mulighed for fra,at hvis hansigeatog
vurderer, arbejdspresset bliver for Beggeat harstort. parter
dog fremstilleinteresse relationeni uproblema-aten som
tisk.
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spørgsmål,undersøge depligt tilRigsrevisors at som
betyder imidlertid, Rigs-beder ham atstatsrevisorerne om,

mellemnødt tilbliver prioritererevisionen at ressourceme
forskellige arbejdsopgaver. Ide prioriteringssituationer er

Rigs-de undersøgelser,det oftest lettest laegge størreat som
gennemføre til side.tilselv har initiativrevisionen attaget

forvaltningsrevisionsaktivi-vaesentligsteDa Rigsrevisionens
undersøgelserforbindelse med definaler sted i størretet

forbindelseafdet ofte, dennebetyder irevisiontypenetop
vurdereselvspørgsmål, Rigsrevisionenmed somsom

imod langtdervaesentlige, nedprioriteres. Det atsvaerereer
den finansiellenedprioritere revision.
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placeringRigsrevisionens i

mediebilledet

Indledning6.1.

I dette afsnit vil på placeringRigsrevisionensjeg se naermere
på,mediebilledet. Det deri interessant at omer se naermere

samtidig med, der sket forandring Rigsrevisionensiat er en
arbejde f.eks. med hensyn til udviklingen mod gennem--
førelsen af sofistikerede forvaltningsrevisionsanalysermere

også sket forandring den Rigsrevisio-i position,er en som-
indtager den offentlige debat. denneJeg Vili mignen naerme

problematik først undersøge, muligtved detat atom er
konstatere forandring Rigsrevisionens dags-positioni ien

perioden fra Konkret1987 til 1995. vil lavei jegpressen en
kvantitativ analyse af omtale af beretninger.Rigsrevisionens
Med udgangspunkt denne kvantitative afi registrering om-
talte beretninger dernaest kvalitativvil lavejeg en mere
analyse af de undersøgelser, opnår omtale dagspres-isom

beskrive, for afJeg vil konkret hvad det typesen. mere er en
undersøgelser, opnår dvs. forsøge beskriveomtale, atsom
hvad der karakteriserer den undersøgelse,typiske omtalte
herunder det de undersøgelser,primärt statsre-om er som

har til, omtales. Som denvisoreme initiativ itaget som
første delanalyse også fokusere påvil denne delanalysejeg i
de fire år 1987, 1990, 1992 1995.og

Indledningsvis påpege, delanalysevil dennejeg atgerne er
den mindst daekkende af de delanalyser, harjegtre som
valgt gennemføre denne Det haenger bl.a.iat rapport. sam-

med, ikke har haft tid lavelaes tiljegat atmen ressourcer - -
grundig tilbundsgående medieanalyse af Rigs-en mere og

heller ikke det, der har formåletDetrevisionen. Vaereter
med denne delanalyse. Formålet med denne delanalyser er
blot af forsøge groft billede af afomtalen Rigsre-at tegne et

arbejde dagspressen til forskellige tidspunkter.Visionens i
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af delanalysenAfgraensning6.2.

følgende fem af-det nødvendigt medIndledningsvis er
graensninger:

af har valgtførste afgrasningspunkt valg JegDet avis.er
arbejdepå afkun fokusere omtalen Rigsrevisionens iat en

ikke tilstreeberhar fordi analysenenkelt Detavis. jeg gjort,
forandringerfuldstaendigt billede af Rigsrevi-iat tegne et

mediebilledet. Formålet med analysenposition isionens er
skulle lavekunne udpege nogle tendenser. Hvisblot at man

nødvendigttilbundsgående analyse, ville det vaeremereen
dagblade.forandringer flere landsdaekkendeanalysere iat

landsdaekkende dagbladefindes femDer iseriøsestore og
Tidende, Jyl-Danmark: Politiken, Berlingske Morgenavisen
Information. Blandt disselandsposten, fri AktueltDet og

Tidende eksempel,har valgt Berlingskeaviser jeg mensom
af de andre, da de allekunne lige så godt have valgtjeg en

af arbejde.har bred daekning Rigsrevisionensgenerelt set en
afgøre, hvilken af Rigs-det andet det nødvendigtFor ater

harskal efter Jegaktiviteter, der aviseme.irevisionens ses
vilefter omtale af de undersøgelser. Jegvalgt størreat se

af beretninger,dermed følge omtalen de jegsomsamme
valgtanalyserede afsnit kunne også haveJegi at naer-se

ofteaf da depå omtalen Rigsrevisionens notater,mere men
demindre det ikke så sandsynligt,omhandler atsager, er

opmaerksomhed.fanger mediernes
afgraense den periode, hvordet tredie detFor vigtigt ater

på,forskelden eventuelle omtale skal undersøges. Der er
efter offentliggørelse,undersøgelse omtales lige densom en

år sker Nåreller der går halvt inden der Rigs-et noget.om
oversendes denfaerdig med undersøgelserevisionen er en

Samtidig offentliggøres beretningen,til statsrevisoratet. og
det ahnindeligt, udsenderstatsrevisoratetat presse-ener

der-den pågaeldende undersøgelse. Jeg harmeddelelse om
for undersøge Berlingske Tidendes eventuellevalgt at om-

af beretningerne tidsrummet lige efter Rigsrevisionenstale i
afgivelsestidspunkt. konkret har afgraenset tilMere jeg mig

af beretningemepå eventuel omtale i otteat se naermere
fra dendage efter afgivelsestidspunkt, udRigsrevisionens

når frem til väsentligtantagelse, hvis Rigsrevisionen inytat
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undersøgelse, så omtales den pågaeldende undersøgelseen
også hurtigtrelativt efter afgivelsestidspunktet.

for fjerdeDet det afgøre, hvomår der talevigtigt ater er
afomtale beretning. forskelDer på,om en er om en un-

dersøgelse omtales lille eller der skrivesi notits,en om en
decideret artikel. Med omtale har valgt udelukkende afjeg
fokusere på konkrete artikler, hvilket betyder notitserat om

Rigsrevisionen har lavet den den undersøgelse ikkeat og
omtale.regnes som

Endelig det for det femte nødvendigt med kommen-er en
af firetil valget de år. har bekendt foku-Jeg valgttar atsom

på Rigsrevisionens beretningsaktivitet de fire år 1987,isere
1990, fire1992 1995. De år imidlertid grovopdelingog er en
af beretningeme efter deres afgivelsestidspunkt. Rigsrevi-

afgiver nemlig beretninger der straekker udsionen sig over
almindeligt år. Beretningsaktiviteten strakte"1987"et i sig

således fra d. til d.1987 30. 1988. I "1990"januar januar
strakte beretningsaktiviteten fra d. 1990 til d.sig januar
23. 1991 afgav beretninger"1992" Rigsrevisionenjanuar iog
fra d. 1992 til d. har bort fra31. 1993. jegjanuar januar set
Rigsrevisionens virksomhedsberetninger bevillingskon-og
trolberetninger. bliver beretningerFørst 1995 alle afgiveti i
kalenderåret overskuelighedens1995. For skyld har jeg
valgt bruge betegnelserne "1987", "1990", "1992" "1995"at og
for de fire år, selv de ikke helt daekkende.om er

Omtale af beretningeri6.3. Rigsrevisionens Ber-

lingske Tidende

Resultatet af afanalysen omtalen af Rigsrevisionens beret-
Berlingske Tidende de fire udvalgte år fremgår afninger i i

tabel

1987år 1990 1992 1995
antal beret- 12 20 19 20
ninger
antal omtalte 4 4 6 8
beretninger
omtalte beret- 33 20 32 40
ninger i pct.
Tabel Omtale Rigsrevisionens beretninger umiddelbart efter
afgivelsen til Berlingskestatsrevisorerne i Tidende.
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på, derdetdet førsteFor interessant at naermere omseer
Afaf omtalte beretninger.antalletsker forandring ta-ien

medforandringtil skerder fra 1987 1995bellen det, at enses
fireI 1987af omtalte beretninger.hensyn til antallet atgav

egentligtil omtaleanledningberetninger iRigsrevisionens
årundersøgteBerlingske Tidende. I detartikelform naestei -

blevaf fire beretninger. l 1992også omtaleder1990 var-
beretninger1995 blevomtalt,seks beretninger i otte om-og

dobbeltder således omtaltaf perioden blevslutningentalt. I
af perioden.så beretninger i startensommange

på forholdetandet detFor det interessant at se naermereer
samlede antaldetaf beretningerantallet omtaltemellem og

afgiver beretningaf undersøgelser, Rigsrevisionen om.som
afgav flerefremgår det bl.a., RigsrevisionenAf tabel 7 at

be-der afgivet 12end I 1987 blevberetninger 1995 1987.ii
år afgav Rigsre-efterfølgende undersøgteretninger i treog

undersøgelser. detIberetning 20visionen størreom ca.
Rigsre-af de beretninger,første år blev 33%undersøgte som

detomtalt. Frem tilafgav til naestestatsrevisoremevisionen
affald andelender taleundersøgte år 1990 iet om-er om- -

af beretningerda kun Rigsrevisionenstalte beretninger, 20%
såomtalten ligeblev derblev omtalt. I 1992 storsetstort

af1987, da 32% Rigsrevisio-andel af beretningeme isom
skertil 1995opnåede omtale. Fra 1992beretningemenens

på for-af beretninger 8%der andelen omtalte istigning ien
undersøgelser,blev af dehold til 1992. l 1995 40% større

omtalt artiklerafgav beretningRigsrevisionen iiomsom
Tidende.Berlingske

konklusioner ud-drage endeligeDet svaert at om ener
fordiaf ovanstående tal,på baggrundviklingstendens an-

beretninger så relativt lavt. Jegtallet af omtalte menerer
antallet andelenderfor ud af udviklingenikke, iat ogman

der genereltaf beretninger kan konkludere,omtalte at er en
af beretningertendens til stigende omtale Rigsrevisionens i

af ud-På anden side afkreefter analysendagspressen. den
andelen af omtalte beretninger Ber-viklingen antallet ii og

arbejdeikkeligske Tidende Rigsrevisionens iattesen om,
omtales dagspres-den periode stigende gradundersøgte ii

sen.
ovenstående kvantitativeMed udgangspunkt registreringi

detaf af beretningeromtale Rigsrevisionens interessant ater
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på de beretninger, opnår omtale inetopse naermere som
Berlingske Tidende. vil derfor på, hvilkenJeg se naermere

af undersøgelser, opnår Konkret haromtale. jegtype som
analyseret, hvem der står bag deinitiativtagersom un-
dersøgelser, opnår omtale, dvs. det primaertsom erom
Rigsrevisionen eller der harstatsrevisoreme, initiativtaget
til gennemførelsen af de undersøgelser, opnår omtale.som

Statsrevisoreme havde af de fire beret-tilinitiativtaget tre
blev ogsåomtalt 1987. I 1990, hvor der blevninger, isom

omtalt fire undersøgelser, billedet derimod stik modsatser
ud, da selv havde tiRigsrevisionen initiativtaget gennem-
førelsen af af undersøgelseme. det ogsåI 1992 Rigsre-tre er

der står bag flertallet af de omtalte undersøgelser.visionen,
Af de seks omtalte beretninger har Rigsrevisionen ini-taget

gennemførelsentil af de fire. skiftet billedetI 1995tiativ
da har bestilt fem af de omtalteigen, statsrevisoreme otte

beretninger traeffehos Rigsrevisionen. ikke muligtDet ater
klar konklusion med hensyn til hvem, der typisk stårnogen

til de undersøgelser, opnår omtaleinitiativtager isom som
Berlingske Tidende. Der heller ikke tale klart ud-eter om
viklingsmønster.

I forbindelse med denne det huskeopgørelse vigtigt ater
på resultatet af af de tidligere delanalyser. under-Ien
søgelsen af relationen mellem Rigsrevi-statsrevisoreme og

lavede bl.a. udviklingensionen jeg oversigt i stats-en over
bestillingsfrekvens jf. tabel afsnit 5. Atrevisoremes

1987 stod bag af destatsrevisoreme i initiativtagere tresom
omtalte beretninger haenger således med, at stats-sammen

det pågaeldende år havde til 67%revisoreme initiativtaget
af Rigsrevisionens undersøgelser. hvor Rigs-I 1990 1992,og

havde flertallet af de under-tilrevisionen initiativtaget
søgelser, opnåede omtale, statsrevisoremessom var
bestillingsfrekvens også henholdsvislavere 43% 32% log- .
1995, hvor flertallet af de be-stod bagstatsrevisoreme igen

der opnåede omtale, bestillingsfrekvensenretninger, igener
højere end de foregående undersøgte år. Statsrevisorer-i to

bestillingsfrekvens lå på således1995 50%. Deri atnes synes
sammenhaeng mellem generellestatsrevisoremesvaere en

bestillingsaktivitet, hvem der har til deinitiativtagetog om-
talte beretninger. I de år, hvor der finder omtaleprimaert
sted af beretninger, harstatsrevisoreme initiativtagetsom
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bestillingsfrekvens ogsåtil, generellestatsrevisorerneser
høj.relativt

de beretninger,vil knytte kommentarer tilJeg et par som
opnåede af de beretninger, udomtale 1995. Flerei som over

opnå også udarbejdet på baggrund afomtale statsre-at var
allerede inden afgavRigsrevisionenvisorernes initiativ, var

deres beretning drejer beretningen"sager". Det sig om om
flytningen af Sergentskole fra Sønderborg til Oden-l-laerens

lejerbo-sagen beretningen Slots-beretningense, om og om
bl.a. omhandlede under-Ejendomsstyrelsen,og som en

offentligesøgelse af forholdene omkring brand denien
"Proviantgården". afgavbygning Ligeledes Rigsrevisionen i

på1995 beretninginitiativstatsrevisoremes om en un-
dersøgelse af Konfektion. Baggrunden forStatens un-
dersøgelsen den statslige klaedefabrik efter omdan-atvar,
nelsen til aktieselskab gået konkurs.var

Blandt de deberetninger, opnåede omtale i øvrige tresom
undersøgte år, der lignende blevl 1992 Rigsrevi-er sager.

undersøgelse af den såkaldte "ungbo-sag" omtalt.sionens
Ungbo-sagen handlede udbetaling af statsmidler tilom
Landsforeningen Ungbo uden lovhjemmel. fandt derI 1990

omfattende sted af beretningomtale Rigsrevisionens omen
den såkaldte "Volfing-sag", der handlede hvordan bis-om
tandsmidler, der for uddannelse aføremaerket til brugvar
flygtninge blevet anvendt til flygtningshøj-FNsm.v., var
kommissars der ligeledesI 1987repraesentation enm.V. var
omfattende af afomtale Rigsrevisionens undersøgelse Ar-
bejdsmarkedets feriefond. beretning blev efterDenne lavet

afslørede koblinger mellem Arbejdsmarkedetsavis twtteen
feriefond Folke-ferie. forDansk Faelles disse beretningerog

deresbrugte til bestillestatsrevisoremeat ret ater, un-
dersøgelse af spørgsmål, allerede medier-"sager" isom var

derfor ikke så disseDet overraskende, at netopne. er un-
dersøgelser ved deres afslutning også opnåede omtale avi-i

afDet typisk, de revisionsundersøgelser lavesatsen. er som
allerede eksisterende gennemføres efter anmodningsager
fra statsrevisorerne.

karakteristisk for påDet alle de eksemplerovennaevnteer
beretninger, både har anledning til omtalegivetsom og er
blevet gennemført på frainitiativ statsrevisoreme, at omta-
len har ganske omfattende. For de fleste andre omtal-vaeret
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enkelt artikel, hvorder oftest taleberetningerte om ener
af undersøgelse.redegøres for resultatet Rigsrevisionensder

straekker omtalende ovenfor beretningerMen sigi naevnte
få tilfaldeflere dage, noglei uger.over

frapå baggrund afberetninger, lavesDe initiativsom
så gradsåledes ikke lige højresultererRigsrevisionen, i som

fraefter anmodningde beretninger, der laves statsrevisorer-
fra dennemedieomtale. undtagelseomfattende Eni ge-ne

formåls-beretningen gebyrernerelle konklusion om oger
afgifter fra Statsrevisoremes beretningbestemte 1992 nr.

indeholdt så markante oplysning-5/ 1991. beretningDenne
blevet sendt tiludkast af beretningen,at et som varer,
efter refereretdagen blevhøring de berørte iinstitutioner,i

startskuddetundersøgelse blevdagblad. Rigsrevisionenset
Hovedkemender blev kendt "gebyrsagen".til det, isom

gebyrerhavde opkraevetraekke ministerietatsagen var, en
resulterede bl.a.Undersøgelsenafgifter uden hjemmel. iog

indenfor forskelligeregelaendringerlang raekke minister-en
områder.

forskel på dedelanalyse indikerer, derDenne at un-er
detildersøgelser, Rigsrevisionen initiativtager og un-som

fraefter anmodninglaverdersøgelser, Rigsrevisionensom
sådan forstå, "statsrevisoremes"lkkestatsrevisorerne. atat

endundersøgelser omtales hyppigere Rigsrevisionens un-
undersøgel-til, når dedersøgelser, der tendensMen atener

ende-efter fralavet anmodning statsrevisoremeser, som er
af vidt-så den opnåede omtalelig opnår omtale, en mereer

den omtale, Rigs-gående karakter, end tilfaeldet med somer
ikke dela-undersøgelser opnår. harJeg irevisionens egne

arbejde afsnit 4nalysen af udviklingen Rigsrevisionensi
konstatereforsøgt analysere, det muligt atat envarom

forskel mellem de undersøgelser, Rigsrevisionens togsom
harundersøgelser,til, de Rigsrevisioneninitiativ og som

fra Under delavet efter anmodning statsrevisorerne. inter-
gennemførte på blev derRigsrevisionenviews, jegsom

for, undersøgelser, Rigs-imidlertid udtryk degivet at som
ifølge rigsrevisionsloven skal lave, hvis statsrevi-revisionen

så høj grad, debeder det, ikke i un-nar somsorerne om
foku-selv til,dersøgelser, Rigsrevisionen initiativtagersom

for denpå spørgsmål, generelt gaeldendeentenserer som er
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offentlige sektor, eller omhandler udgifts-vaesentligesom
områder.

6.4. Opsummering

Opsummerende den kvantitative analyse af udvikling-viste
omtale af beretninger BerlingskeRigsrevisionens Ti-i ien

dende, det ikke muligt bekraefte der iat at tesen atvar om,
den undersøgte periode aftale stigende omtalevar om en
Rigsrevisionens arbejde. Men den kvantitative undersøgelse
afkreeftede ikke, ud-heller der kunne taleat vaere enom

afvikling. I den kvalitative analyse de beretninger,netop
der opnåede fandt foromtale, det første, det denijeg at un-
dersøgte periode ikke muligt hvorvidtsigeat nogeter om,
der omtale af de undersøgelser, blev efterlavetstørster som
anmodning fra af undersøgelser,eller destatsrevisoreme,

Derimod fandtRigsrevisionen selv til.initiativ jegtagersom
tendens når fandt af de beretninger,til, der omtale stedaten

havde efter fraRigsrevisionen lavet anmodning stats-som
så den pågaeldende omtale relativt omfat-revisoreme, var

af ofte anledningtende. Denne beretninger tiltype gav gav
omtale flere dage. den der fandt sted afOg omtalei un-
dersøgelser, selv havde til,Rigsrevisionen tagetinitiativsom
opnåede ikke lige så høj grad omtale, der strakte udi sig

enkelt artikel.over en
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Afslutning
udgangspunktdette afsluttende afsnit vil først, medI jeg i

betydningen afde delanalyser, diskutere Rigsrevisionenstre
fra centraladministrationen til Folketinget.overflytning

del fungerer også af de delanaly-Denne resuméet tresom
forkla-Afslutningsvis vil diskutere raekke muligejegser. en

på, hvorfor overflytningen fandt sted 1991.iringer

afBetydningen7.1. Rigsrevisionens organisato-
riske placering

omdrejningspunkt RigsrevisionensDenne rapports over-er
flytning fra udøvende til den lovgivendeden 1991.imagt

hvilken betydning denne overflyt-Hovedspørgsmålet er,
har undersøgt,har haft for KonkretRigsrevisionen. jegning

forandringerdet muligt konstatere Rigsrevisio-iatom er
relationen mellemberetningsarbejde, i statsrevisorernenens

mulighed forRigsrevisionen Rigsrevisionensi atog og
offentlige diskuterekomme til orde den debat. Jeg vili nu

tidspunktetaf undersøgelser forhold tilresultateme disse i
for organisatoriske omplacering.Rigsrevisionens

på det ikkeHovedkonklusionen de delanalyser attre er, er
entydig konklusion. På nogle af demuligt drageat nogen

fo-det konstatereundersøgte muligt atparametre er
ikkerandringer, på andre undersøgte har det,parametreog

konstatere forandringer. Hertil kommer,muligt atvaeret at
ikke falder påde konstaterede forandringer altid samme

tidspunkt. altså ikke muligt drage den konklusion,Det ater
fra centralad-der efter overflytningen af Rigsrevisionenat

afgørendetil olketingets skerFministrationens regi regi et
skift arbejde, relationerRigsrevisionens Rigsrevisionensi i

medie-placeringtil Rigsrevisionens istatsrevisorerne iog
delafsnit sker debilledet. vil redegøre for detteSom jeg i

forandringer med hensyn til Rigsrevisionenvaesentligste
udviklingstenden-inden overflytningen. de konstateredeOg

fortsaetter efter overflytningen. analyse ikkeMin sigerser
hvorfor forandringerdisse sker. Det minenestenoget om,

hvornår der eventuelt sker fo-analyse siger noget er,om
randringer.
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forandringer vedrørendeNår spørgsmålet Rigsrevisio-om
diskuteres, det udgangs-tid skal vigtigt at tageover ernen

ressourceforbrug på forskelligepunkt Rigsrevisionensi
ressourceforbrug påtidspunkter. Rigsrevisionen sitopgør

forskellige hovedaktiviteter: "Løbende primaertrevision"tre
undersøgelser", der bl.a. bestårfinansiel revision, "større i

revisionsundersøgelser, der kan munde ududførelse af i
"andreafgivelse af beretninger til statsrevisoreme og opga-
undervisning.det vil bl.a. administrationver", sige internog

afNår på udvikhngen fordelingineermereman ser
hovedaktiviteter detmellem de interessant,tre erressourcer

markante skift sker dvs. år inden Rigs-det 1989,i toat mest
tilorganisatoriske placering forandres. Fra 1988revisionens

afsker der andelen Rigsrevisionens1989 stigning ien sam-
på undersøgelser, fralede der anvendes størreressourcer,

Samtidig sker der fald andelen af de9,2% til 18,9%. iet
samlede anvendes på den løbende revision,ressourcer, som
fra til Forskydningen af mellem de61,2% 53,6%. ressourcer

afhovedaktiviteter bliver bl.a. mulig på grund edb-to
anskaffelser, rationalisering effektivise-resulterer isom og

af arbejdsgangene forbindelse med den løbende revi-ring i

sion.
ikke kun med hensyn til den konkreteDet prioriteringer

af skete derudgør markant år. I 19891989at etressourcer,
også på det retoriske plan. ledelseRigsrevisionensnoget
formulerede således målseetning vedrørende for-1989i en
delingen af Målsaet-mellem hovedopgaver.ressourcerne

ud på, af årgik 33% Rigsrevisionensningen iat ressourcer
lå2000 skulle anvendes på undersøgelser. Heri derstørre

også formulering af ønske arbejdetopprioritereet aten om
forvaltningsrevision. frem dermed Fra 1989 til 1995 skerog

afandelen der anvendes tiljaevn istigningen ressourcer,
afundersøgelser, således Rigsrevisionens23,4%større at

samlede blev1995 anvendt tili størreressourcer un-
dersøgelser. På trods af denne langt frastigning er man
målet, gået bort fra den konkreteRigsrevisionenog er nu
målsaetning, fordi forbl.a. den har vist sig at atvaere svaer
realisere. ønsket bruge flere af de samledeatom ressourcer
på undersøgelser irnidlertid stadig gaeldende.sigstørre gør

fremhaever forandringenJeg Rigsrevisionensi ressource-
forbrug både på det konkrete på det retoriske fordiplan,og
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undersøgelser, der-medarbejdeRigsrevisionens større og
forholdsvis aktivi-med med forvaltningsrevision, nyer en

tidligere harikkeforstå, RigsrevisionenIkke sådan at attet.
Allerede den første lovlavet forvaltningsrevision. revi-i om.
fra stod der,regnskaber 1926af revisionenatsion statens

vedaf,indeholde vurderingbl.a. skulle institutionemeom
øko-udvist "skyldigeaf havdeforvaltningen bevillingeme

det lillefrem tilnomiske hensyn". Men 1989 megetenvar
anvendt tilblevdel af Rigsrevisionens stør-ressourcer, som

forvaltningsrevisionsundersøgelser.re
afKonklusioneme Rigsrevisionens omprioriteringom

for de undersøgelserressourceforbruget til fordel større og
delanalyse, derden førstefor forvaltningsrevisionen istøttes

indholdet afudviklingen Rigsrevisionenshandlede iom
ud-analyserededen første delanalyseberetninger. l jeg

raekke ud-påberetningerviklingen Rigsrevisionensi en
dvs.fra til 1995,perioden 1987valgte i perio-iparametre en

affra fire år før overflytningen Rigsrevi-straktede, der sig
overflytningen havdefire år efter,til Folket-inget tilsionen at

med hensyn tilnåede bl.a. frem til, derfundet sted. Jeg at
forvaltningsrevi-af forskelligeanvendelseRigsrevisionens

skift sted mellem 1987sionsanalytiske tilgange fandt et og
ifølgeForvaltningsrevisionsundersøgelser Rigsre-1990. er,

sparsommelighedsanalyser,terminologi,visionens egen
og/ forret-effektivitetsanalyser ellerproduktivitetsanalyser,

denIndtil 1990ningsgangs-/styringsanalyser. mestvar
sparsommelighedsanalysen. I 1990hyppige analysetype var
med effektivitetsanalyser, 1992det almindeligt imest ogog

styringsanalyser. Derdet almindeligt med1995 varivar
Iaf økonomistyringssystemer.saerdeleshed analysermange

analyse-effektivitetsanalyser den hyppigste1995 naestvar
komplicere-andre ord bliver der lavetSagt medtype. mere

fraSamtidig bliver derefterde avancerede analyser 1990.og
formåletud afgenerelt1990 gjort praesentereset atmere

øgedepågaeldende undersøgelse. Rigsrevisionensmed den
startskuddet til ud-fokusering på undersøgelserstørre og

beretningsarbejdet fin-af forvaltningsrevisionenviklingen i
Fol-overflytning tilder således sted inden Rigsrevisionens

ketinget.
forvaltningsrevi-svaerhedsgraden påAt Rigsrevisionens

betyderperioden fra til 1995sionsanalyser 1987stiger i
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imidlertid ikke, den finansielle forsvinder frarevisionat
fireberetningeme. I alle de undersøgte år der ikkeeter

uväsentligt indslag af finansiel beretningerne. Irevision i
halvdelen af de beretninger, afgiverRigsrevisionen ica. som

hele findesperioden der eller mindre analyser, derstørre
har karakter af finansiel Det kan på,revision. tegnses som

der stadig på trods af 1989ressourceomprioriteringen iat og
skiftet mod komplicerede forvaltnings-mere
revisionsanalyser, kobling mellem den finansielletäter en

forvaltningsrevisionen Rigsrevisionens arbejde.revision iog
I analysen af Rigsrevisionens beretninger fandt ogsåjeg

på, Rigsrevisionen perioden fra ud-1987 til 1995tegn iat
vikler bevidsthed omkring brug af forskelligestørreen me-
toder til indsamling af information forbindelse med deiny

undersøgelser. fra dvs. efterFørst 1992, Rigsre-større
blevet flyttet til olketinget, bliver detFvisionen er over

almindeligt, der de enkelte beretninger findes redegørel-iat
for, hvordan nået frem til de pågäldende resulta-ser man er
Samtidig der også tendens til, Rigsrevisio-ter. ater en svag
fra brug af andre metoder1992 end dokument-nen gør rene

studier. Dokumentstudier irnidlertid hele perioden denier
almindelige metode arbejde.Rigsrevisionensmest i

Delanalysen af udviklingen beretningerRigsrevisionensi
indeholdt også undersøgelse af udviklingen afbreddenien
Rigsrevisionens undersøgelser konklusionernesiog og an-
befalingemes karakter. Disse hänger nøjeparametre sam-

da Rigsrevisionens anbefalinger konklusionermen, og
knytter til det, genstanden for denprimärt sig som var

pågäldende undersøgelse. På af disseingen parametre var
det muligt konstatere forandringer. Rigsrevisionensat un:
dersøgelser således ikke blevet bredere den undersøgteier
periode. Både før efter overflytningen har Rigsrevisionenog

valgt lave undersøgelser, fokusererder på for-primärt at
hold Vedrørende enkelt el. lign. Konklu-institutionen

mod undersøgelsemessioneme ob-präcise sigretterer og
jekt, der ikke forsøg på generalisereatog gøres mange re-
sultateme. Samtidig anbefalingerne hele periodenretter sig i

mod det administrativeprimärt niveau.
Konklusionen på afanalysen udviklingen Rigsrevisio-i

beretninger må dermed blive, de fo-väsentligsteatnens
randringer Rigsrevisionens beretninger fandt sted indeni



1997:18SOU170

organisatoriske place-der skete forandring Rigsrevisionensi
fortsat denoverflytningen har RigsrevisionenSidenring.

af 1980erne. Derblev slutningenudvikling, iigangsatsom
tyder på, der sket vaesentligesåledes ikke der atnoget erer

arbejde,indholdet af det Rigsrevisionensforandringer i som
efter, Rigsre-forbindelse med undersøgelserlaver ati større

blevet del af Folketinget.visionen er en
enerådigt bestem-derDanmark detl Rigsrevisionen,er

ud.revisionsarbejde skal Dethvordan det konkrete semer,
hvordan analy-der bestemmer,således Rigsrevisionen,er

ståender med be-hvad derskal tilrettelaegges iatseme og
folketingspolitikerne, de statsligeHverken in-retningeme.

mulighed for direktehareller statsrevisoreme atstitutioner
arbejde. betyderDetpåvirke indholdet Rigsrevisionensi

arbejde medimidlertid ikke, Rigsrevisionens størreat un-
harfinder sted Statsrevisorernedersøgelser i et tomrum.

af beret-udarbejdelsebåde før efter Rigsrevisionens enog
arbejdet.mulighed forning at praege

afundersøgelserbestillehar tilStatsrevisorerne ret at
betydningsfulde hos Rigsrevisio-spørgsmål, de findersom

udviklingendelanalyse undersøgteI den anden ijegnen.
forbindelse medaktivitetsniveau istatsrevisoremes

fra til1976bestilling af undersøgelser hos Rigsrevisionen
totale antalfrem samtidig med detJeg nåede til,1995. at at
falder, finderudarbejder,af beretninger, Rigsrevisionensom

sted antallet af beretninger, Statsrevi-der stigning i somen
forandring skerår. markantebestiller Første ipr.sorerne
bestille endbegynder1985, hvor statsrevisoreme etat mere

undersøgelser år. Selv tallene svinger noget erpr. ompar
år dvs.bestillingsfrekvens de sidste iistatsrevisoremes tre -

perioden, hvis derde højeste hele1993, 1994 1995 i sesog -
af de under-bort fra Henholdsvis 58%, 67% 50%1987. og

såle-afgav beretning blevsøgelser, Rigsrevisionen om,som
frades afgivet efter anmodning statsrevisoreme.

tilstede-på,kanDette statsrevisoremeset tegn atses som
efterblevet tydeligerevaerelse arbejdeRigsrevisionensi er

forholder imidlertidoverflytningen til Folketinget. Det siger
midtensåledes, der tale markant brud. Fraikke at eter om

af almindeligt,det blevet1980erne statsreviso-atmereer
af bestille undersøgelserhar brug deres tilgjort ret atreme



1711997:18SOU

dermed efterfortsaetterUdviklingenhos Rigsrevisionen.
til Folketinget.overflytningRigsrevisionens

tilkan ikke udelukkes,Det statsrevisorernes ret atat
med Rigsrevisionensundersøgelser tilbestille ater presse

fordi Rigsrevisio-undersøgelser bestemt retning,i enegne
spørgsmålkan finde på stilleved, statsrevisoreme atatnen

Bilgrav-udtalte JensF.eks.bestemte statsrevisorom sager.
for-Tidende d. 22. 1996følgende BerlingskeNielsen juni ii

bad Rigsrevisionenmed,bindelse atstatsrevisoremeat om
afadministrationidraetsorganisationemes tip-undersøge

smidleme:

indikke havde bedt Rigsrevisionen"Hvis vi og
gåetburde den ind ini-undersøge egetvxresugen,

"tiativ.

undersøgelse afogsålavededen anden delanalysel jeg en
efter Rigs-aktivitetsniveauudviklingen i statsrevisorernes

af beretningsarbejdet. Statsrevisorer-afslutningrevisionens
til de beret-bemaerkningerhar mulighed for knytteatne

fra Statsrevisorer-de modtager Rigsrevisionen.ninger, som
ikke direktehar dermedbemaerkningsaktivitet nogennes

udviklingenarbejde,på iindflydelse Rigsrevisionens men
med knyt-forbindelseaktivitetsniveau istatsrevisorernes

hvorberetningerneaf bemaerkninger til siger nogetning om,
alminde-dag dettydelig aktivitet lstatsrevisorernes erer.

aftil de flestebemaerkningerknytterligt, statsrevisoremeat
valgteundersøgelser. I 1993 1994Rigsrevisionens stats-og

beretninger,alle desåledes kommentererevisoreme at som
altidSådan har det ikkefrade modtog Rigsrevisionen.

afaf til midten 1980emeslutningen 1970erneFravaeret.
bemaerkningerkunknyttede statsrevisoreme i gennemsnit

genereltaf beretningeme. Selv derlidt halvdelentil omover
ikke påtendens, har derstigendehar taleset Vaeret om en

brud.Vaesentlige Dettidspunkt talevaretnoget erom
endtydeligere,dagimidlertid klart, statsrevisoreme iat er

midten afde ind til 1980erne.var
også muligt konstate-ikke undersøgt, detharJeg aterom

mulighed for kommeudvikling i statsrevisorernes atre en
udviklingenDerimod har undersøgtorde medierne.til jegi

forbin-for komme til ordemulighedRigsrevisionens ii at
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delse offentliggørelsemed af beretninger. Jeg har set naer-
på afomtalen Rigsrevisionens undersøgelser dagbla-imere

det "Berlingske Tidende" perioden fra 1987 til 1995, nå-i og
ede frem dettil, ikke muligt konkludere, der harat at ater

tendens til stigende omtale af Rigsrevisionens be-vaeret en
På den anden side afkraeftederetninger. analysen heller ikke

Rigsrevisionens arbejde den undersøgtetesen at i peri-om,
ode stigende grad har opnåeti omtale dagspressen.i

forlaengelse afI denne analyse så på dejeg netopnaermere
beretninger, der blev omtalt. Det der lige-Viste sig, at var en

fordelinglig af omtale af beretninger, Rigsrevisionensom
selv havde til, af beretninger,initiativ Rigsrevi-taget og som

havde lavet efter anmodning frasionen Detstatsrevisorerne.
heller ikke muligt konstatere udviklingsmøns-at nogetvar

tid. fandtJeg derimod, omtalen af beretninger,ter atover
Rigsrevisionen havde lavet efter anmodning fra stats-som

ofte omfattende end afrevisorerne, omtalen devar mere
beretninger, Rigsrevisionen selv havde tilinitiativtagetsom

gennemføre. Typisk blev Rigsrevisionens "eg-ne"at un-
dersøgelser blot omtalt enkelt artikel. Dette heengeri en

med tidertil bestillerstatsrevisorerneatsammen un-
dersøgelser af spørgsmål, allerede "sager" medier-isom er
ne.

Hovedkonklusionen på denne analytiske delrapports er
derfor, det ikke på alle de undersøgte harat parametre

muligt konstatere forandringer. På baggrund af devaeret at
analyser, har valgt gennemføre, der ikkejeg at megetsom er

tyder på, Rigsrevisionen siden overflytningen fraatsom
centraladministrationens til Folketingets har fo-regi regi
randret naevnevaerdigt, hverken med hensyn arbejdetssig til
indhold, relationerne til eller placeringenstatsrevisorerne i
mediebilledet. På de hvor har kunnet konsta-jegparametre,

forandringer, det bemaerkelsesvaerdigt, detere at vaesent-er
ligste skift sker inden Rigsrevisionens organisatoriske place-

forandres. Det drejerring specielt Rigsrevisionenssig om
udvikling med hensyn til forvaltningsrevisionsundersøgel-

Statsrevisoreme skruer også for aktivitetsniveauet iser. op
løbet af 1980erne. Disse udviklingstendenser fortsaetter efter
Rigsrevisionens overførsel til Folketinget.

Det derfor naerliggende hvorvidt nogle af deater spørge
forandringer, der skete inden Rigsrevisionens aendrede or-
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med tilkan haveganisatoriske placering 1991, ati vaeret
spørgsmål, vilfor overflytningen. Dettegrundlag jegskabe

delafsnit.sidsteind på detkommebl.a. i naste og

afoverflytningen Rigsrevisio-Hvorfor fandt7.2.

sted 1991inen

på,ikkeafdelanalyser RigsrevisionenDe nogettre svargav
løfte Rigsrevisio-blev muligthvorfor pludselig 1991det ati

placereoffentlige forvaltningud af den institutionenognen
ombudsmand. lmed Folketingetspå linieunder Folketinget

forskelligefinde fleremuligtdet imidlertidmaterialet ater
ikkeaf 1990ernehvorfor der begyndelsenpå,forklaringer i

forslaget eendre Rigsrevi-modstand imodlaengere atomvar
afsluttende afsnitorganisatoriske placering. Dettesionens

overflytningenpå, hvorforforklaringerhandler muligeom
fandt sted 1991.i

overflytningforklaring påførste Rigsrevisionens iDen
af forklaringer, Rigs-devil1991, jeg somnaevne, er ensom

blev defremfører. 1980emeselv Oprevisionen gennem
davaerende borgerligeaf den regeringstatslige institutioner

Besparelsernegennemføre raekke besparelser.pålagt at en
fordi de"salamimetoden",betegnelsenfik efterfølgende

påhårdt.ministerområder lige Rigsrevisionenalleramte var
økonomimi-af økonomiministeriet.dette tidspunkt delen

ministerområde, hvor der ik-forholdsvis lillenisteriet eter
ke, feks. Undervisningsministeriet, institu-i er mangesom

blevfordele besparelseme mellem. Rigsrevisionentioner at
Ved flytteaf besparelseme.forholdsvis hårdtderfor atramt

områdecentraladministrationensvek fraRigsrevisionen
for flere besparelser. Peterskånekunne institutionenman

skriverafdelingschefi Rigsrevisionen,Christensen, der er
således overflytningen:om

overføreimidlertid moden tiltiden1991 atvar
deFolketinget. AnledningentilRigsrevisionen atvar,

Rigsrevisionenstadige budgetreduktioner havde ramt
hårdt, havdekunuforholdsmmssigt du stort setman

ministerområde.lille "lønudgifter i etog
392.Christensen 1994:
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En anden mulig forklaring fra både ind-inspirationater, og
udland kan have med til overflytningen afinitiereatvaere
Rigsrevisionen. Det ikke almindeligt, statsinstitutionerater
flyttes fra centraladministrationen til Folketinget. Rigsrevi-

overflytning kan haengesionens med, haratsammen man
skaevet til udlandet derfor ønsket rigsrevisions-og en
ordning, der ligner dem der de typiske udlandet. Denier

almindelige rigsrevisionsordning havemest rigs-netop ater
knyttet til parlamentet.revisionsorganet l tråd med denne

forklaring kunne taenke, de modemi-atman
den borgerlige fostredeseringsprogrammer, regeringsom

1980erne, ligeledes har tankeme hosigangsatop gennem
de der haft for rigsrevisionsvaesentsansvaretpersoner, or-
ganisering.

En tredie forklaringmulig på Rigsrevisionens forandrede
organisatoriske tilhørsforhold kan Statsrevisorernesatvaere,
aktivitetsniveau generelt fra midten afset stegeter
1980erne, Delanalysen af udviklingen i statsrevisoremes
aktivitetsniveau, blev afsnit fori vistepraesenteretsom
det første, der blandt de undersøgelser, Rigsrevisio-at som

afgiver beretning til fra 1985statsrevisoreme,nen om er en
andelen af beretninger, blevetstigning udarbejdeti som er

efter anmodning fra StatsrevisorerneStatsrevisorerne.
bestemmer dermed hvad flere flere af Rigsrevisionensog

undersøgelser skal handle detFor andetstørre visteom.
delanalysen, fra begynder1985 knytteStatsrevisorerneat at
flere bemaerkninger til beretningeme, hvilket kan ses som en
indikation på, blevetstatsrevisoremeat institutionsom er
tydeligere. Generelt aktivitetsniveaustatsrevisoremesset er

fra midten af 1980erne, det derfor naerliggendesteget og er
takt med de blevetstatsrevisoreme,at antage, at i at er mere

aktive, har ønsket knytte Rigsrevisionen tilat sig.taettere
lkke nødvendigvis på betydningen indfly-itaettere større
delse på Rigsrevisionens tilrettelaeggelse af revisionsarbej-
det, på organisatorisk henseende.itätteremen

Statsrevisorernes øgede aktivitetsniveau også afstøttes
udviklingen det parlamentariske Danmark.i lisystem
Danmark der tradition for mindretalsregeringer. tilFremer
begyndelsen af 1980eme det almindelig praksis, atvar rege-

gik af, hvis den fik flertal imodringen Den borgerligesig.et
der frasad 1982 til 1993 havde imidlertidregering, proble-
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for forslag.skaffe parlamentariskmed sinestøtteatmer
påtilfaelde siddendeblivevalgteRegeringen i atmange

flertal imodfikden konkreteselv sig.i etmagten, sagerom
såledesden borgerligetil tabteFra 1982 1988 regering over

93-94. lafstemninger Petersson 1995:hundrede situa-en
vilmed flertalsregering statsrevisorernesmassivtion en

medså betydning,kritikpunkter ikke have stor svagmen en
forbedre mulighedmindretalsregering har statsrevisoreme

Når dermed deres budskab.igennemat traenge svageer
Folketing,der relativt staerktmindretalsregeringer et oger

de tilaf kommervaelges Folketingetda atstatsrevisoreme
Folketinget.styrkeforholdeneafspejle i

forklaring.forvaltningscentreretforklaringførsteDen er en
for-anden forklaringDen regeringscentreretprimaerter en

tredieforvaltningspolitik, denfokuserer påklaring, der og
forforklaring. FaellesFolketingscentreretforklaring er en

kobletdet forklaringer,forklaringeralle tre at som erer, er
aktørerstil enkelte interesser.

forkla-hvilke afafgøre hvilken ellerikke muligtDet ater
forandrehvorfor det blev besluttetpå, 1991i atringerne

politiskeorganisatoriske indplacering detRigsrevisionens i
deDanmark, der den elleradministrative isystem erog

denheller ikkesandsynlige. Detbedste eller givet, atmest er
på dennekan forstås forklaresorganisatoriske forandring og

afstedet for lysetMåske skal forandringenmåde. i i me-ses
forandring-institutionellegrundlaeggende langsigtedeogre

formelle uformelle socialt konstru-dvs. forandringer i oger,
vedrørendeerede regler rigsrevisionsvarsenet.rutiner og

videregenstanden forproblemstilling vilDenne mitvaere
arbejde med dansk rigsrevision.
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