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Stortingets
kontrollorgan
•

Grunnlovsfestet
samfunnsoppdrag

• Uavhengig
• Følger statsforvaltningen opp
det Stortinget har bestemt?
• Kontroll er en viktig
demokratisk verdi som
• bygger tillit
• bidrar til at statlige
virksomheter følger lover og
regler
• sikrer åpenhet om statens
pengebruk

Kontrollerer
statsforvaltningen
Finansiell revisjon:
Revisjon av statens regnskaper
Etterlevelsesrevisjon:
Kontroll av statens pengebruk og
etterlevelse av lover og regler
Forvaltningsrevisjon:
Undersøkelser av iverksetting og
virkninger av offentlige tiltak
Selskapskontroll:
Undersøkelser av statlig eide
selskaper

Visjon:
Revisjon til nytte for
morgendagens
samfunn
Vi skal
• levere aktuelle og relevante
undersøkelser til Stortinget
• bidra til en bedre
statsforvaltning
Vi undersøker
•

risiko

•

vesentlighet

Undersøkelser 2019
• Myndighetenes arbeid med å integrere innvandrere
gjennom kvalifisering og arbeid
• Rovviltforvaltningen
• Informasjon om resultater av bistand
• Myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved
petroleumsvirksomhet i nordområdene
• Norsk-russisk miljøsamarbeid

Undersøkelser 2015−2018
• Miljømyndighetenes etterlevelse av naturmangfoldloven
• Norges internasjonale klima- og skogsatsing
• Myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp
av klimagasser
• Myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige
anskaffelser
• Oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
• Myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i
byområder

Integrering gjennom
kvalifisering og
arbeid
Formål: Vurderer hvordan
myndighetene legger til rette for at
innvandrere skal komme i arbeid, og
undersøke i hvilken grad de er i jobb.
Våre funn:
• Myndighetene satser på
arbeidsrettet integrering, men får
ikke flere innvandrere i jobb.
• Tiltakene fungerer for dårlig hver
for seg.
• Myndighetene i
integreringskjeden samarbeider
for lite.

Informasjon om
resultater av bistand
til utdanning
Formål: Vurdere UDs og Norads
arbeid med å sikre pålitelig og
relevant informasjon om resultater
av bistand til utdanning.
Våre funn:
• UD og Norad vet ikke nok om
resultater av bistandsmidler til
utdanning.
• Stortinget får for lite og dårlig
informasjon.

Norges
internasjonale klimaog skogsatsing
Formål: Vurdere Norges innsats for
å etablere et effektivt virkemiddel for
reduksjon av klimagassutslipp fra
avskoging og skogforringelse i
utviklingsland.
Våre funn:
• Framdrift og resultater er
forsinket.
• Aktuelle tiltak har usikker
gjennomførbarhet og effekt.
• Risikoen for misligheter er ikke
godt nok håndtert.

Arbeid mot sosial
dumping ved offentlige
anskaffelser
Formål: Vurdere i hvilken grad
offentlig sektor ivaretar Stortingets
mål om et arbeidsliv uten sosial
dumping.
Våre funn:
• Offentlige virksomheter forhindrer
ikke sosial dumping godt nok ved
egne anskaffelser.
• Arbeids- og sosialdepartementets
virkemidler er for lite kjent.
• Arbeidstilsynet har gjennomført få
tilsyn på området.

Pågående undersøkelser
• Styring og rapportering av den nasjonale oppfølgingen av FNs
bærekraftsmål
• Forvaltningen av adgangen til fisket
• Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og
infrastruktur til et klima i endring
• Statens arbeid med CO2-håndtering

Takk for oppmerksomheten!
Følg oss gjerne på riksrevisjonen.no, Facebook og LinkedIn.

