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Rigsrevisionens kvalitets- 
styring 

  

Stndrd for offentg revson nr. 2 – Rgsrevsonens kvtetsstyrng (SOR 2) fnder n-
vendese p Rgsrevsonens smede porteføe f revsonsopgver og p e gennem-
førte revsoner. Rgsrevsonens forskege revsonsopgver og de revsoner, der ndgr 
 opgverne, er defneret  SOR 1. 
 
SOR 2 fstægger de krv, der tsmmen udgør Rgsrevsonens overordnede system for 
kvtetsstyrng. Krvene  SOR 2 tger sgte p t gve Rgsrevsonen en hø grd f sk-
kerhed for, t e revsonsopgver udføres  overensstemmese med SOR. 
 
Krvene t kvteten f de enkete revsoner er fstgt f SOR 3, 4, 5, 6 og 7, der ogs 
fstsætter krv t den opgvensvrge revsors kvtetsstyrng f den enkete opgve. 
 
Rgsrevsonens kvtetsstyrng ndgr som et væsentgt spekt  den mndege ede-
se f Rgsrevsonen. De krv t kvtetsstyrngen, som fremgr f SOR 2, tger derfor ud-
gngspunkt  4 orgnstorske edesesnveuer  Rgsrevsonen: 
 
• Rgsrevsor, der er udnævnt f Foketngets formnd t t vretge revsonen  hen-

hod t rgsrevsoroven. Loven ngver, t rgsrevsor er ufhængg  udføresen f st 
hverv og sev nsætter sne medrbedere. Rgsrevsor er sedes Rgsrevsonens øver-
ste chef. 

• Drektonen, der er et nternt besutnngsforum nedst f rgsrevsor, og som bstr 
rgsrevsor  den overordnede edese f Rgsrevsonen. 

• Afdengschefen, der er nst som eder for en række kontorchefer, og som vretger 
den tværgende edese og styrng f de pgædende kontorers rbede. 

• Kontorchefen, der er nst som eder f et kontor, og som dermed ogs er den opgve-
nsvrge revsor for en række nærmere fstgte revsonsopgver. Kontorets med-
rbedere ndgr normt  en række revsonstems, der øser bestemte deopgver. 

 
Krvene  SOR 2 er udformet p grundg f de nterntone fgge prncpper, der frem-
gr f SSA 100 – Grundæggende prncpper for offentg revson og SSA 140 – Rgsre-
vsoners system for kvtetsstyrng. Efter dsse prncpper sk systemet for kvtets-
styrng omftte retnngsner, processer og procedurer for 6 eementer: edesesnsvr, 
etske krv, styrng f opgveporteføen, dvs. ccept og fortsættese f kentforhod og 
specfkke opgver, personemæssge resurser, gennemførese f revsoner og overvg-
nng f kvtetsstyrngen. 
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Ved t udforme SOR 2 hr Rgsrevsonen fstgt et overordnet system for kvtetssty-
rng, der ever op t dsse nterntone prncpper. Rgsrevsonens system for kvtets-
styrng udgøres herudover f de supperende nterne retnngsner, processer og procedu-
rer, som hr betydnng for kvteten. 
 
SOR 2 fstægger krv t Rgsrevsonens kvtetsstyrng med hensyn t: 
 
• Ledesesnsvr, f. pkt. 1-4 
• Styrng f etske krv, f. pkt. 5-9 
• Styrng f opgveporteføen, f. pkt. 10-15 
• Styrng f resurser t revsonsopgverne, f. pkt. 16-19 
• Gennemførese f revsoner, f. pkt. 20-25 
• Overvgnng og evuerng f kvtetsstyrngen, f. pkt. 26-29. 
 
Denne verson f SOR 2 (verson 2.0) ersttter den tdgere verson (1.1) og fnder nven-
dese p e Rgsrevsonens revsonsopgver og revsoner, hvor revsonerne gngsæt-
tes den 1. nur 2019 eer senere.  

KRAV 

Ledelsesansvar 
1. Rgsrevsor hr det overordnede nsvr for Rgsrevsonens kvtetsstyrng. Kv-

tetsstyrngen sk skre krhed om de enkete edesesnveuers nsvr for kvte-
ten og fremme en ntern kutur, der bdrger t, t de enkete revsoner udføres  den 
kvtet, der er fstgt  SOR. Pkt. 2-4 fstsætter nærmere krv  den forbndese. 
 

2. Drektonen sk træffe besutnng om de retnngsner, der er bndende for kontor-
chefer og medrbedere, og som gæder  forbndese med gennemføresen f rev- 
sonsopgver. Drektonen sk  sdnne retnngsner sær fstægge de processer, 
der ndebærer, t rgsrevsor eer den nsvrge fdengschef nvoveres  den en-
kete revson. 
 

3. Drektonen sk udpege en kontorchef som opgvensvrg revsor for hver rev- 
sonsopgve. En kontorchef kn desuden hve nsvr for bestemte dekonkusoner, 
der ndgr som et ed  Rgsrevsonens revson f sttsregnskbet eer en nden 
revsonsopgve, der nvoverer fere kontorer. nden for rmmerne f de retnngsn-
er, som drektonen hr fstgt, hr kontorchefen det edesesmæssge nsvr for 
den enkete revson eer dekonkuson. Kontorchefen sk skre, t revsonen ud-
føres  overensstemmese med SOR.  
 

4. Rgsrevsonens chefer p e edesesnveuer sk  deres mndege edese søge 
t fremme en fgg kutur, hvor der er krhed om den enketes opgver, og hvor den 
enkete medrbeder tger mednsvr for kvteten. Det enkete revsonstem sk 
s vdt mugt vretge en smet revsonsproces, der eder frem t en kr konku-
son eer dekonkuson, der er et ed  en f Rgsrevsonens opgver, og sk  ps-
sende omfng tægges et sevstændgt nsvr for t gennemføre denne revsons-
proces  den kvtet, der er fstgt  SOR. 
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Styring af etiske krav 
5. Kvtetsstyrngen sk gve rgsrevsor en hø grd f skkerhed for, t Rgsrevsonen 

ever op t reevnte etske krv ved udføresen f e revsonsopgver. Pkt. 6-9 fst-
sætter nærmere krv  den forbndese.  
 

6. Drektonen sk fstsætte etske retnngsner, der sk gæde for e Rgsrevso-
nens nstte. Retnngsnerne sk skre, t Rgsrevsonen og dens nstte ever op 
t: 

 
• mndege etske krv t nstte  den offentge forvtnng  Dnmrk 
• de særge etske krv t revsorer, som efter SSA’erne er en forudsætnng for, t 

revsonen kn udføres  overensstemmese med grundæggende prncpper for 
offentg revson 

• de etske krv, der  øvrgt føger f Rgsrevsonens roe og opgver  henhod t 
rgsrevsoroven og nstruks for rgsrevsor. 

 
7. Drektonen sk  de etske retnngsner eer ndre reevnte veednnger sær sk-

re krhed om forventnngerne t god dfærd for nstte  Rgsrevsonen med hen-
syn t hbtet, tvshedspgt, modtgese f gver og tenester, bbeskæftgese og 
ndre forhod, der eventuet kunne ndebære en rsko for Rgsrevsonens troværdg-
hed, ufhængghed eer sgghed.  
 

8. Drektonen sk fstægge en procedure, der sk skre, t e nstte  Rgsrevso-
nen rgt bekræfter  en erkærng, t de efterever de fststte etske retnngsner. 
 

9. Drektonen sk fstægge en procedure for ntern rokerng, der bdrger t t værne 
om den enkete revsors ufhængghed og obektvtet  forhod t de forvtnngsn-
svrge. Proceduren sk sætte pssende grænser for, hvor mnge r en kontorchef 
eer en medrbeder kn vretge revsonsrbede vedrørende smme mnsterum 
eer smme rsregnskb. 

Styring af opgaveporteføljen 
10. Kvtetsstyrngen sk skre, t der er krhed om Rgsrevsonens opgver, og gve 

rgsrevsor en hø grd f skkerhed for, t Rgsrevsonen kun ptger sg revsons-
opgver, som Rgsrevsonen hr de reevnte forudsætnnger for t øse. Pkt. 11-15 
fstsætter nærmere krv  den forbndese. 
 

11. Drektonen sk  de reevnte nterne retnngsner fstægge procedurer for besut-
nnger om nye revsonsopgver. Procedurerne sk skre, t besutnnger om nye re-
vsonsopgver træffes f rgsrevsor, drektonen eer den nsvrge fdengschef. 
Sdnne besutnnger omftter: 

 
• pbegyndese f større undersøgeser  overensstemmese med SOR 3 
• nye opgver med revson f ndre rsregnskber end sttsregnskbet  overens-

stemmese med SOR 4, 5, 6 og 7 
• ccept f ndre revsonsopgver som fstgt  SOR 1. 
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12. Procedurerne for besutnnger om nye revsonsopgver sk skre, t opgvens vkr 
fkres, og Rgsrevsonens forudsætnnger for t udføre revsonsopgven vurderes, 
nden Rgsrevsonen ptger sg opgven. Det sk  den forbndese vurderes: 

 
• om opgven kn gennemføres p grundg f rgsrevsoroven eer ndet grundg, 

og om der  øvrgt er etberet de nødvendge retge forudsætnnger 
• om præmssen for en revson kn opfydes, og der v kunne fstægges emner og 

dentfceres reevnte og egnede krterer 
• om Rgsrevsonen besdder eer kn erhverve de nødvendge fgge kompetencer 

t t gennemføre opgven  overensstemmese med SOR og opgvens øvrge v-
kr 

• om Rgsrevsonen hr de nødvendge resurser t t gennemføre revsonerne, og 
om revsonerne kn gennemføres nden for de reevnte tdsrmmer 

• om der  øvrgt er særge omstændgheder, der kn ndebære en rsko for den fg-
ge kvtet eer for Rgsrevsonens troværdghed, ufhængghed eer sgghed 
 forbndese med opgven.  

 
13. Drektonen sk  de reevnte nterne retnngsner fstægge procedurer for besut-

nnger om fstæggese eer ændrnger f vkr for revsonsopgver. Besutnnger 
om opgvevkr, som kn fstsættes f Rgsrevsonen, træffes f rgsrevsor, drek-
tonen eer den nsvrge fdengschef. Sdnne vkr kn efter omstændgheder-
ne fstsættes  generee retnngsner eer for den enkete opgve og omftter sær: 

 
• spørgsm om fortoknng og nvendese f ovgrundget for revsonen 
• spørgsm om nvendese f ndre revsonsstndrder end SOR 
• den overordnede fstæggese f det regnskb og den regnskbsmæssge be-

grebsrmme eer f det emne og de krterer, som revsonsopgven vedrører 
• tdspunktet for opgveperodens strt 
• vkr for kommunktonen med de forvtnngsnsvrge 
• vkr for rpporterngen t Sttsrevsorerne eer ndre ttænkte brugere 
• fter  medfør f rgsrevsorovens § 9  
• vkr, som fstsættes  Rgsrevsonens revsonsstrteg for sttsregnskbet 
• tdsfrster og ndre centre forhod f betydnng for revsonsrbedet. 

 
14. Drektonen sk desuden fstægge retnngsner og processer for de forskege re-

vsonsopgver, der skrer: 
 

• t Rgsrevsonen fører fortegneser over e sne revsonsopgver, s den sm-
ede opgveporteføe t enhver td kn fstss 

• t der for hver revsonsopgve fndes en skrftgt beskrvese, der fstægger de 
centre vkr for opgven 

• t Rgsrevsonen skrftgt orenterer de forvtnngsnsvrge om opgven og 
de reevnte vkr med henbk p t skre, t de forvtnngsnsvrge forstr 
og nerkender præmssen for en revson. 
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15. Den nsvrge fdengschef sk  hee opgveperoden pse, t forudsætnngerne 
for, t Rgsrevsonen udfører revsonsopgven, fortst er t stede. Afdengschefen 
sk skre, t opgven og de fststte vkr revurderes, hvs der sker væsentge æn-
drnger  forudsætnngerne med hensyn t ovgrundg, præmssen for en revson, de 
krævede kompetencer og resurser eer de nvoverede kvtetsrsc, f. pkt. 12.  t-
fæde, hvor forudsætnngerne for, t Rgsrevsonen udfører opgven, kke ængere er 
t stede, og probemet kke kn øses p nden vs, træffer rgsrevsor besutnng om, 
t opgven fbrydes.  

Styring af resurser til revisionsopgaverne 
16. Kvtetsstyrngen sk gve rgsrevsor en hø grd f skkerhed for, t Rgsrevsonen 

hr de personemæssge resurser og kompetencer, som er nødvendge for t gen-
nemføre de enkete revsoner  overensstemmese med SOR og de gædende vkr 
for opgven. Pkt. 17-19 fstsætter nærmere krv  den forbndese. 
 

17. Drektonen sk fstægge en proces for en rg resursepnægnng. Processen sk 
skre, t den opgvensvrge kontorchef hvert r foretger en vurderng f resurse-
behovet for hver f Rgsrevsonens revsonsopgver, og t denne vurderng er s 
retvsende som mugt. For revsonen f sttsregnskbet og for opgver med rev-
son f ndre rsregnskber fstss resursebehovet for hver f de erkærnger om 
den udførte offentge revson, som opgven ndebærer. Resursebehovet for hver er-
kærng omftter nødvendge resurser t den rge fnnsee revson og nødven-
dge resurser t urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsoner  øbet f den 
5-rge opgveperode.  tfæde, hvor fere forskege kontorer bdrger t opgven, 
fstss resursebehovet desuden vedrørende de enkete kontorers deopgver. For 
opgver med større undersøgeser fstss det rge resursebehov med udgngs-
punkt  Rgsrevsonens overordnede strteg for større undersøgeser, det resurse-
behovet for de enkete opgver først vurderes, nr undersøgesen pbegyndes.  
 

18. Drektonen sk fstægge pssende processer for nsætteser, øbende efterud-
dnnese og vurderng og udvkng f orgnstonens kompetencer. Drektonen 
sk desuden fstsætte retnngsner for nvendese f ekstern bstnd  forbnde- 
se med revsonen.  
 

19. Den nsvrge kontorchef sk ved hver revson skre, t der  hee revsonsproces-
sen er fst de nødvendge resurser t revsonen. Hvs dette kke er tfædet, og 
probemet kke kn øses nden for kontorets rmmer, sk kontorchefen nformere 
den nsvrge fdengschef, med henbk p t probemet øses. 
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Gennemførelse af revisioner 
20. Kvtetsstyrngen sk gve rgsrevsor en hø grd f skkerhed for, t Rgsrevsonens 

revsoner udføres  overensstemmese med SOR og fststte opgvevkr, og t Rgs-
revsonens rpporterng er korrekt og pssende efter omstændghederne  den enke-
te revson. Pkt. 21-25 fstsætter nærmere krv  den forbndese. 

 
21. Drektonen sk  de reevnte retnngsner fstægge de systemer og processer, der 

sk nvendes ved dokumenttonen f gennemførte revsoner  overensstemmese 
med SOR. De fstgte systemer og processer sk skre et dokumenttonsspor, der 
entydgt dentfcerer og fgrænser den smede dokumentton vedrørende hver f 
de konkusoner, som fremgr f den endege rpporterng. Dokumenttonen sk op-
bevres  5 r efter, t Rgsrevsonen hr fsuttet revsonen. 

 
22. Den opgvensvrge kontorchef eder revsonstemet. Kontorchefen sk føre t-

syn med den enkete revsors rbede og pse, t revsonen øbende dokumenteres  
overensstemmese med drektonens retnngsner og krvene  SOR.  
 

23. Kontorchefen sk foretge en kvtetsskrng f revsonen ved t gennemg doku-
menttonen, nden Rgsrevsonen rpporterer konkusonerne f revsonen. Kontor-
chefen sk  den forbndese sær skre: 

 
• t det er dokumenteret, t revsor hr foretget de hndnger og vurdernger, 

som er fstgt  SOR 
• t dokumenttonen er kompet og omftter det rbede, som kontoret hr udført 

som ed  revsonen og – nr dette er reevnt – desuden gengver konkusoner-
ne f det rbede, som er udført f ndre kontorer, og som ndgr  grundget for 
konkusoner og opysnnger  rpporterngen f revsonen  

• t de dokumenterede fgge vurdernger er rmege, og t de dokumenterede vur-
dernger, observtoner og dekonkusoner tsmmen udgør et smmenhængen-
de og overbevsende grundg for de konkusoner og opysnnger, der fremgr f 
Rgsrevsonens rpporterng. 

 
24. Drektonen sk  de reevnte retnngsner fstægge de kvtetsprocesser  for-

bndese med gennemføresen f revsonen, som nvoverer ndre end den nsvr-
ge fdengschef og kontorchef og det udførende revsonstem. De fstgte pro-
cesser sk fspee de forskege behov og omstændgheder for Rgsrevsonens for-
skege opgver og kn fx omftte mugheder for sprrng og rdgvnng eer gen-
nemgng f dokumentton eer rpporterng med henbk p t understøtte kontor-
chefens kvtetsskrng. 
 

25. Drektonen orgnserer desuden udvkngen f fgge veednnger og f t-under-
støttesen f reevnte revsonsmetoder og ndet mtere t brug for revsonen. 
Den enkete kontorchef er nsvrg for t nvende veednnger, t-øsnnger og n-
det understøttende mtere p den mde og med de tpsnnger, der er reevnt 
for den enkete revson, s revsonen udføres effektvt og  overensstemmese med 
SOR. 
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Overvågning og evaluering af kvalitetsstyringen 
26. Rgsrevsonens overvgnng og evuerng f kvtetsstyrngen sk skre fortst æ-

rng og gve rgsrevsor en hø grd f skkerhed for, t de nterne retnngsner, pro-
cesser og procedurer, der ndgr  Rgsrevsonens system for kvtetsstyrng, funge-
rer effektvt  overensstemmese med denne stndrd (SOR 2). Pkt. 27-29 fstsætter 
nærmere krv  den forbndese.  
 

27. Drektonen sk fstægge retnngsner, der skrer en systemtsk overvgnng f 
kvtetsstyrngen f revsoner. Overvgnngen sk omftte e Rgsrevsonens op-
gver og sk ske ved regemæssge stkprøvevse gennemgnge f dokumenttonen 
f revsoner, som Rgsrevsonen hr fsuttet. Gennemgngen udføres f nstte, 
der er udpeget dert f rgsrevsor, og som kke hr hft nsvr for de berørte revso-
ner. Ved gennemgngen fstss, om dokumenttonen vser, t revsonerne er udført 
 overensstemmese med SOR. 
 

28. Drektonen sk desuden fstægge processer for evuernger f kvteten f Rgs-
revsonens rbede. De enkete evuernger kn vedrøre bestemte opgver eer be-
stemte spekter f kvtetsstyrngen og kn fhænggt f formet med evuern-
gen gennemføres nternt eer ved nddrgese f ekstern bstnd. Evuerngerne sk 
omftte de eementer  kvtetsstyrngen, som fremgr f denne stndrd (SOR 2), 
og sk tge sgte p t forbedre de fstgte retnngsner, processer og procedurer 
 yset f de prktske erfrnger. Evuerngerne kn desuden bdrge t øbende for-
bedrnger  krvene  SOR eer  fststte vkr for de enkete opgver eer  Rgsre-
vsonens processer, metoder og rpporternger med henbk p t skre en effektv 
revson  en god fgg kvtet.  
 

29. Drektonen sk fstægge processer, der skrer, t resutterne f den systemtske 
overvgnng og de gennemførte evuernger fører t de reevnte forbedrnger. Pro-
cesserne sk skre, t drektonen vurderer resutterne f overvgnngen og evue-
rngerne og træffer besutnnger om, hvke ttg resutterne gver nednng t. D-
rektonen sk  den forbndese særgt skre, t SOR og Rgsrevsonens prkss fort-
st ever op t de grundæggende fgge prncpper, der er fstgt  SSA’erne, og 
t Rgsrevsonens revsoner fortst mødekommer de reevnte behov hos Sttsre-
vsorerne, Foketnget og ndre brugere. 
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DEFINITIONER OG FORKLARINGER 

 
ANDRE REVISIONSOPGAVER v sge opgver, som ndebærer, t Rgsrevsonen ud-
fører en revson, der hverken er et ed  en større undersøgese, revsonen f sttsregn-
skbet eer en revson f et ndet rsregnskb. Se  øvrgt SOR 1 og ”Andre revsonsstn-
drder”. 
 
ANDRE REVISIONSSTANDARDER v sge stndrder, bortset fr SOR, der defne-
rer fgge krv for gennemføresen f opgver, som fder nden for Rgsrevsonens def-
nton f en revson, f. SOR 1. Det kn het undtgesesvst forekomme, t Rgsrevsonen 
ccepterer revsonsopgver, hvor Rgsrevsonens revson udføres  overensstemmese 
med ndre revsonsstndrder end SOR. Sdnne opgver er omfttet f Rgsrevsonens 
system for kvtetsstyrng. De krv  denne stndrd (SOR 2), der omter SOR, gæder t-
svrende  forhod t de pgædende revsonsstndrder. Se ogs ”Andre revsonsopg-
ver”. 
 
ISSAI str for nternton Stndrds of Supreme Audt nsttutons, der er de nternto-
ne stndrder for offentg revson, som er fstgt f rgsrevsonernes nterntone 
orgnston. Se SOR 1. 
 
KVALITETSSIKRING v sge en proces, der bestr , t den opgvensvrge kontor-
chef gennemgr den dokumenterede udførte revson. Kvtetsskrngen er et ed  Rgs-
revsonens system for kvtetsstyrng. 
 
KVALITETSSTYRING v sge den smede styrng f de forhod, der hr betydnng for 
t skre, t revsonen udføres  den kvtet, der er fstgt  SOR. Rgsrevsonens system 
for kvtetsstyrng omftter 6 eementer: edesesnsvr, styrng f etske krv, styrng 
f opgveporteføen, styrng f resurser t revsonsopgverne, gennemførese f revso-
ner smt overvgnng og evuerng f kvtetsstyrngen. 
 
OPGAVE v  denne stndrd sge en revsonsopgve. Rgsrevsonen øser eghedsvs 
enkete opgver, der kke er revsonsopgver, og som derfor kke er omfttet f SOR. Det- 
te gæder fx fktuee notter, som Rgsrevsonen udformer som ed  sn mndege b-
stnd t Sttsrevsorerne, f. rgsrevsorovens § 8, stk. 1. Se ”Revsonsopgve”. 
 
PRÆMISSEN FOR EN REVISION er: 
 
• t de forvtnngsnsvrge hr nsvr for emnet 
• t revsors nsvr er t gennemføre en revson  overensstemmese med SOR 
• t de forvtnngsnsvrge gver revsor dgng t t gennemføre de hndnger og 

ndhente de nformtoner hos de forvtnngsnsvrge, som revsor vurderer er ree-
vnte for en revson  overensstemmese med SOR. 

 
Rgsrevsonen er  rgsrevsoroven skret dgng t t gennemføre revsoner og ndhen- 
te opysnnger, unset om de forvtnngsnsvrge nerkender og forstr præmssen for 
en revson.  prkss kn det dog være vnskegt eer umugt for Rgsrevsonen t gen-
nemføre revsonsopgven uden t hve en fæes forstese med de forvtnngsnsvr-
ge om præmssen for en revson.  
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RETNINGSLINJER v sge en bndende forskrft, som er fstst f Rgsrevsonen, og 
som sk eftereves f de chefer og medrbedere, som forskrften vedrører. 
 
REVISION v sge en systemtsk og mrettet rbedsproces, hvor met er t sætte 
revsor (Rgsrevsonen)  stnd t t udforme en konkuson om et bestemt emne eer be-
stemte opysnnger om et emne. Hver revsonsopgve ndebærer, t Rgsrevsonen sk 
gennemføre én eer fere revsoner. Se  øvrgt SOR 1. 
 
REVISION AF ANDRE ÅRSREGNSKABER er en revsonsopgve, hvor Rgsrevso-
nen udfører en revson f et ndet rsregnskb end sttsregnskbet. Opgven omftter 
en fnnse revson f hvert f de rge regnskber smt urdsk-krtske revsoner og 
forvtnngsrevsoner, der pnægges over en 5-rg perode. Opgven resuterer hvert r 
 en erkærng om den udførte offentge revson. Se  øvrgt SOR 1. 
 
REVISION AF STATSREGNSKABET er den revsonsopgve, som Rgsrevsonen ud-
fører p grundg f bestemmeserne  rgsrevsoroven om: 
 
• t Rgsrevsonen revderer sttens regnskber, f. § 2, stk. 1, nr. 1, og regnskber for 

nsttutoner, forennger, fonde mv., hvs udgfter eer regnskbsmæssge underskud 
dækkes ved sttstskud, f. § 2, stk. 1, nr. 2 

• t Rgsrevsonen undersøger fudstændgheden f sttsregnskbet og smmenhoder 
bevngs- og regnskbst, f. § 17, stk. 1. 

 
REVISIONSOPGAVE v sge en opgve, som Rgsrevsonen er pgt  ovgvnngen 
eer hr mughed for t ptge sg  henhod t ovgvnngen, og som ndebærer, t Rgs-
revsonen sk gennemføre én eer fere revsoner. Se  øvrgt SOR 1.  
 
Opgven omftter hvert r en fnnse revson f det smede sttsregnskb, en fnn-
se revson f de bestnddee f sttsregnskbet, der vedrører hvert mnsteromrde, 
smt urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsoner, der pnægges over en 5-rg 
perode for hvert mnsteromrde. Bde den smede opgve og hver enket deopgve re-
suterer hvert r  en erkærng om den udførte offentge revson. Se  øvrgt SOR 1. 
 
RIGSREVISIONENS OVERORDNEDE STRATEGI FOR STØRRE UNDERSØ-
GELSER v sge den strteg, som Rgsrevsonen hr fstgt  overensstemmese med 
SOR 1, og som ngver prncpperne eer retnngsnerne for de vurdernger og prortern-
ger, der gger t grund for rgsrevsors besutnnger om t gngsætte større undersøge-
ser f egen drft, f. rgsrevsorovens § 17, stk. 1. Se  øvrgt SOR 1. 
 
STØRRE UNDERSØGELSE er en revsonsopgve, hvor Rgsrevsonen gennemfører 
en revson med henbk p t fgve en beretnng t Sttsrevsorerne p grundg f rgs-
revsorovens § 8, stk. 1, eer § 17, stk. 2. Se  øvrgt SOR 1. 
 
VEJLEDNINGER v sge et skrftgt mtere, som er udvket  Rgsrevsonen, og 
som den enkete nstte kn besutte t frvge, nr omstændghederne ter derfor. 
 


	Rigsrevisionens kvalitets-styring
	Krav
	Ledelsesansvar
	Styring af etiske krav
	Styring af opgaveporteføljen
	Styring af resurser til revisionsopgaverne
	Gennemførelse af revisioner
	Overvågning og evaluering af kvalitetsstyringen

	Definitioner og forklaringer

