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Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2019 
 
Formål 
Riksrevisjonens oppgaver følger av Grunnloven § 75 k, lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 nr. 21 og 
instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004. 
Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til: 

 at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt 
 at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og slik Stortinget 

har bestemt. 
 
Bekreftelse  
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, og rundskriv fra 
Finansdepartementet. Årsregnskapet gir et dekkende bilde av disponible bevilgninger, regnskapsførte 
utgifter, kostnader, inntekter, eiendeler og gjeld.  
 
Riksrevisjonen rapporterer sitt virksomhetsregnskap i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). 
Riksrevisjonen blir revidert av Pwc. Revisors beretning ligger vedlagt Riksrevisjonens årsrapport for 2019. 
 
Statsregnskapet 
Statsregnskapets utgiftsside for kapittel 0051 viser et mindreforbruk på 2,7 millioner kroner i 2019. 
Riksrevisjonen har søkt om å få overført dette til 2020. Hovedårsaken til ubrukte midler er et mindreforbruk 
på lønnskostnader i forhold til budsjett. 
 
Vesentlige forhold ved virksomhetsregnskapet   
 
Eiendeler 
Verdien av Riksrevisjonens anleggsmidler er pr 31.12.2019 vurdert til 40,268 millioner kroner. Det tilsvarer 
en reduksjon på 7,974 millioner kroner fra årsskiftet 2018/2019. Reduksjonen skyldes hovedsakelig at 
avskrivingene i 2019 har vært høyere enn verdien av nyinvesteringer i eiendeler.  
 
Personalkostnader 
I tråd med de anbefalte statlige regnskapsstandardene beregnes lønnskostnadene i regnskapet med 
løpende feriepengeavsetning, årlig premiebeløp til Statens Pensjonskasse (SPK) og påslag for 
arbeidsgiveravgift. I tillegg periodiseres variable lønnskostnader (som fleksitid, overtid og overførte 
feriedager) slik at disse synliggjøres i den perioden kostnadene oppstår. Dette gir et bokført beløp på 21,125 
millioner kroner for skyldig påløpt lønn i balanseregnskapet i 2019 mot 20,278 millioner kroner i 2018.  
 
Lønnskostnadene utgjorde i 2019 kroner 425,523 millioner kroner. Dette er en økning på 6,6 % 
sammenlignet med kostnadene per 31.12.2018 hvor totale lønnskostnader utgjorde 399,062 millioner kroner. 
Årsverksinnsatsen i 2019 var 420 årsverk 1). Dette er en økning på 8 årsverk sammenlignet med 2018.  
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Personalkostnadene utgjorde 1,013 millioner kroner i gjennomsnitt per årsverk i 2019, som tilsvarer en 
økning på kroner 44 554 per årsverk fra året før. Årsaken til dette er lønnstiltak for å beholde og rekruttere 
riktig kompetanse, samt lønnsoppgjøret. 
 
Fra 1. januar 2018 betaler Riksrevisjonen pensjonspremie til SPK for alle ansatte. For 2019 er arbeidsgivers 
andel av pensjonspremien på 12 prosent. Satsene for 2019 tilsvarte satsen for 2018.  
 
Andre driftskostnader 
Andre driftskostnader utgjorde 121,232 millioner kroner i 2019. Dette er en økning på 11,8 % i forhold til 
2018. Inkludert i dette beløpet er kostnader til leie og drift av lokaler, kostnader til kjøp av eksterne tjenester, 
reisekostnader og kontorkostnader.  
 
Det ble i 2019 brukt 20,906 millioner kroner til hhv kjøp av fremmede tjenester (3,597 millioner kroner) og 
konsulenttjenester (17,309 millioner kroner). I 2018 utgjorde tilsvarende beløp 14,418 millioner kroner, det vil 
si en økning på 45 % i forhold til 2018. Årsaken til økning er høyere aktivitet i våre utviklingsprosjekt, blant 
annet forbedring av nettsider og videokonferanseutstyr, informasjonsforvaltning, samt til ekstern bistand ved 
rekruttering. 
 
Leie av maskiner, inventar og lignende hadde en økning på 26,1 % fra 7,177 millioner  kroner i 2018 til 9,051 
millioner kroner i 2019. Noe av dette er knyttet til forbedring av videokonferanseutstyr og sikkerhetstiltak.   
Reiser og diett hadde en økning på 16 % fra 13,143 millioner kroner i 2018 til 15,247 millioner kroner som 
skyldes høyere reiseaktivitet i 2019 i forhold til 2018. 
 
Det er avsatt 0,245 millioner dette regnskapsåret for å dekke forpliktelse for å sette bygget tilbake i 
opprinnelig stand ved utflytting når leieavtalen utløper. Dette beløpet vil bli avsatt årlig i leieperioden.  
 
Tilskudd 
I 2019 utbetalte Riksrevisjonen 26,2 millioner kroner i tilskudd til INTOSAI Development Initiative.  
 
Inntekter 
Inntektssiden i regnskapet omfatter inntektsføring av driftsbevilgning og salgs- og leieinntekter.  
Salgs- og leieinntektene gjelder internasjonale revisjonsoppdrag og utleie av kontorlokaler til INTOSAI 
Development Initiative. 
 
Driftsbevilgningen er inntektsført i takt med kostnadene og resultatregnskapet gir da et driftsresultat på 0.  
 
Korona og situasjonen i 2020 
Det alvorlige, pågående korona utbruddet, vil påvirke måten Riksrevisjonen arbeider på fremover med bruk 
av hjemmekontor, elektroniske møter mm. Koronahåndteringen har medført ekstraordinære utgifter. 
Samtidig vil enkelte ordinære utgifter bli lavere enn normalt. Utover dette, forventes ikke utbruddet å få 
innvirkning på budsjettrammen til Riksrevisjonen.  
 
1) Årsverksberegningen er i tråd med DFØs standard årsverksrapport som viser faktisk ressursinnsats målt i årsverk. 

 
 
 
 
 
Oslo 17.mars 2020  

Per-Kristian Foss  
riksrevisor    
    
  

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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