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Kommissorium for Rigsrevisionens rådgivende udvalg 31. marts 2017 

 

I foråret 2017 besluttede rigsrevisor at nedsætte et rådgivende udvalg i Rigs-

revisionen. 

 

Formål og opgave 

Det rådgivende udvalg fungerer som strategisk sparringspartner for rigsrevi-

sor. Udvalget vil også være en kilde til information om udviklingen i den offent-

lige sektor og vilkårene for de institutioner som Rigsrevisionen reviderer. 

 

De områder og emner, det rådgivende udvalg inviteres til at give input på, 

fastsættes forud for det enkelte møde, men kan være: 

 Strategisk udvikling af Rigsrevisionens produkter og metoder 

 Aktuelle sager af principielle karakter 

 Handlingsplaner der følger op på kundeundersøgelser, faglige evalue-

ringer m.m. 

 Rigsrevisionens kommunikation med de reviderede, til offentligheden 

om revisionsresultater m.m. 

 

Listen skal ikke ses som udtømmende. Udvalgt vil dog ikke drøfte konkrete, 

igangværende undersøgelser. 

 

Medlemmer 

Udvalget består af rigsrevisor (formand) samt ca. 5-7 medlemmer. Herudover 

kan chefer eller medarbejdere fra Rigsrevisionen deltage i udvalgets møder, 

hvis rigsrevisor skønner det relevant. 

 

Udvalget sammensættes, så medlemmerne samlet set besidder følgende 

kompetencer: 

 Kendskab til Rigsrevisionen samt Rigsrevisionens virksomhed og pro-

dukter 

 Kendskab til vilkårene for offentlig revision 

 Erfaring fra en eller flere af de institutioner Rigsrevisionen reviderer – 

erfaring med at være ”kunde” hos Rigsrevisionen 
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 Teoretisk eller forskningsmæssig viden indenfor revision, offentlig 

økonomi og styring eller strategisk ledelse. 

 Praktisk erfaring med strategisk udvikling af offentlige institutioner, 

kvalitetsudvikling og effektmåling. 

 

Udpegning af medlemmer 

Medlemmerne af udvalget udpeges personligt af rigsrevisor. Medlemmerne af 

udvalget bliver udpeget for 3 år, med mulighed for genudpegning en gang. 

 

Medlemmer udskiftes rullende, da det er vigtigt, at kontinuiteten i forummet 

fastholdes, samtidig med at udvalget tilføres nye kompetencer og perspektiver 

efter behov. 

 

Møder 

Udvalget mødes to gange om året. Udvalgets møder planlægges og indkal-

des af formanden med bistand fra Rigsrevisionens sekretariat. 

 

Udvalgets møder er en uformel udveksling af erfaringer og synspunkter blandt 

udvalget medlemmer. Udvalget har en rådgivende funktion for rigsrevisor, og 

rigsrevisor er derfor ikke bundet af udvalgets anbefalinger. 

 

Evaluering 

Udvalget etableres i første omgang som et pilotprojekt. I efteråret 2019 beslut-

ter rigsrevisor, om udvalget skal gøres permanent. 


