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HØRING - BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN
Det vises til brev av 31.07.2014 om høring vedrørende bruk av internrevisjon i staten,
der Politihøgskolen er oppført som høringsinstans.
Etter vår oppfatning er det vesentlig for en internrevisjon å være uavhengig av
virksomhetens ledelse, og en internrevisjon bør derfor knyttes til et styre, der det er
relevant, eller til et styrende organ, slikt som et direktorat, og rapportere til dette nivået.
Internrevisor/internrevisjonssjef bør være faglig uavhengig av virksomhetens ledelse, og
den årlige revisjonsplanen bør fastsettes av den/det nivå internrevisjonen rapporterer til.
Det synes vesentlig at internrevisor bør være kvalifisert eller sertifisert etter standard til
NIRF, for å sikre lik kompetanse på tvers av virksomheter. Videre synes det naturlig at
internrevisjon baseres på kjente standarder som IIA standardene, slik at kompetanse og
metodikk blir mest mulig standardisert innenfor sektoren. Det er naturlig at
internrevisjon har dialog med Riksrevisjonen, slik at de to instansene blir koordinert i og
med at de tjener samme formål med å sikre etterlevelse av lov og regelverk.
For å vurdere om en virksomhet skal innføre internrevisjon, er ikke budsjettstørrelsen i
seg selv et vesentlig kriterium. Som høringen anbefaler, bør faktorer som kompleksitet,
risikovurderinger og antall transaksjoner legges til grunn. Det bør ikke innføres krav om
at virksomheter av en viss størrelse skal innføre internrevisjon, men det bør i så fall
settes som krav at virksomheter av en viss størrelse og i henhold til visse kriterier, skal
gjøres til gjenstand for vurdering om internrevisjon skal etableres.
Politihøgskolen er av den oppfatning at det ikke er behov for å opprette en
internrevisor/revisjonssjef på vårt nivå, men at denne i så fall må legges på et
overordnet nivå – i tilknytning til Høgskolestyret eller Politidirektoratet som er våre
styrende organer. Således vil den faglige uavhengigheten være sikret.

POLITIHØGSKOLEN
Pb.5027 Majorstuen, 0301 Oslo
Slemdalsveien 5
Tlf: 23 19 99 00 /Faks: 23 19 99 01
Org. nr: 974 761 017 / Giro: 7694.05.08335
www.phs.no /postmottak@phs.no

Avdeling Bodø
Pb. 6004, 8002 Bodø
Universitetsalleen 1
Tlf: 23 19 99 00
Faks: 75 58 80 30

Utdanningssenter
Kongsvinger
Pb. 100, 2201 Kongsvinger
Motjernsvegen
Tlf: 23 19 99 00
Faks: 62 82 59 50

Justissektorens kurs- og
øvingssenter Avdeling Stavern
Pb. 204, 3291 Stavern
Fredriksvern Verft
Tlf: 23 19 99 00
Faks: 33 20 61 00

Med hilsen

Nina Skarpenes
Rektor

Eli Vogel-Hovde
Administrasjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandler:
Frode Åsmund Granås
Økonomisjef
Telefon: 2319 9730
Kopi til:
Politidirektoratet

Deres referanse:
14/3305-

Vår referanse:
2014/00890-2 008

Side 2/2

