Orientering om INTOSAI Development Initiative – IDI
INTOSAI Development Initiative (IDI) er et utviklingsorgan for riksrevisjoner i utviklingsland. IDI bidrar til
bedret revisjonskapasitet i mer enn 140 riksrevisjoner gjennom behovsbaserte, målrettede, og
bærekraftige utviklingsinitiativer. Virksomheten omfatter kompetanseutvikling for ledere og ansatte,
organisasjonsutvikling, og styrking av institusjonell kapasitet. IDI er en integrert del av INTOSAI
(International Organization of Supreme Audit Institutions), verdenssammenslutningen av riksrevisjoner
som har 194 medlemmer.
Riksrevisjonen overtok ansvaret for IDI i 2001. Overtakelsen var godkjent av Stortinget, jf. Dokument
3:14 (1997–98) og Innst. S. nr. 8 (1998–99), og INTOSAIs øverste organ (kongressen) i 1998. I Norge er IDI
organisert som en stiftelse med et styre og et sekretariat.
IDIs styre ledes av riksrevisor Per-Kristian Foss og består av ti medlemmer totalt. Tre av disse kommer fra
Riksrevisjonen, inkludert riksrevisor. De resterende sju er riksrevisorer i henholdsvis Portugal, Costa Rica,
Jamaica, Sør-Afrika, Sverige, Sierra Leone og Østerrike.
IDI-sekretariatet holder til i Riksrevisjonens lokaler i Oslo. Hovedoppgaven for sekretariatet er
planlegging og gjennomføring av utviklingsinitiativer. Sekretariatet benytter fire arbeidsspråk – arabisk,
engelsk, fransk og spansk, og sekretariatet har en internasjonal stab.
IDI er også operasjonelt ansvarlig for INTOSAI-Giversamarbeidet. I 2009 ble det inngått en
samarbeidsavtale mellom INTOSAI og 15 giverorganisasjoner. Antallet giverorganisasjoner har nå økt til
23. Gjennom samarbeidet deltar riksrevisjoner og givere i et felles initiativ for en mer strategisk
tilnærming og økt støtte til styrking av riksrevisjoner i utviklingsland.
IDI er stadig under utvikling og i 2018 lanserte IDI sin nye strategiske plan 2019–2023. Den nye
strategiske planen har fire hovedarbeidsområder: Riksrevisjoners Uavhengighet, Profesjonalitet,
Relevans og Styresett. I tillegg vil den nye planen integrere likestillingsmål i enda mer av IDIs arbeid og
sikre at IDI bistår riksrevisjoner globalt med å hjelpe dem, blant annet, med å sikre finansiering fra givere
og levere en global behovskartlegging hvert tredje år.
IDIs arbeid gjennomføres i samarbeid med INTOSAIs fagkomitéer og arbeidsgrupper som utvikler
standarder og veiledninger, og som kan bidra med ekspertise i IDIs leveranser. IDI fremmer likestilling
mellom kjønnene i sine initiativer. I 2019 var 38 % av deltakerne i IDIs initiativer kvinner, som er 4
prosentpoeng mindre enn i 2018. IDI vil fortsette å jobbe for at kvinneandelen øker framover. Totalt 139
riksrevisjoner fra utviklingsland deltok i IDIs utviklingsinitiativer i 2018. En rekke giverorganisasjoner og
riksrevisjoner fra utviklede land deltok også i initiativene (hvor de dekket egne kostnader).
1912 ansatte i riksrevisjoner har i 2019 deltatt i IDIs initiativer hvor om lag 5% av deltakerne kommer fra
toppledelsen i riksrevisjonene. IDI legger stor vekt på å styrke ledelsesfunksjonen i riksrevisjoner fordi
dyktig og strategisk ledelse er en forutsetning for uavhengige og effektive riksrevisjoner. Deltakelse på
ledernivå er også en viktig for å sikre eierskap til IDIs initiativer og for å sikre at de nødvendige
ressursene er tilgjengelig for å gjennomføre initiativene.
Innføring og implementering av INTOSAIs internasjonale revisjonsstandarder for riksrevisjoner har
fortsatt som det viktigste satsningsområdet for IDI også i 2019. Standardene er samlet i et omfattende
ISSAI-rammeverk (ISSAI – International Standards of Supreme Audit Institutions). Standardene omfatter

krav til riksrevisjoners mandat, organisering, metodikk mv. Riksrevisjoner i utviklingsland har
gjennomgående store behov for støtte til innføring av ISSAI-ene i sin revisjon.
I 2019 har IDI gjennomført initiativer innenfor revisjonsdisiplinene, riksrevisjoners rolle i bekjempelse av
korrupsjon, riksrevisjoners samspill med omverden, opplæring i bruk av e-læring, revisjon av FNs
bærekrafts mål, støtte til bedring av uavhengigheten til riksrevisjoner, strategisk planlegging og
rapportering, økt bruk av det globale resultatmålingsverktøy (SAI PMF) for riksrevisjoner samt opplæring
av riksrevisjoner i hvordan best å være tilskuddsmottakere og forholde seg bistandsorganisasjoner. I
tillegg har IDI jobbet bilateralt med riksrevisjonene i Somalia og Sør-Sudan. IDI er også i første fase av et
program for å støtte ni riksrevisjoner i såkalt sårbare stater: Den Demokratiske Republikken Kongo,
Guinea, Togo, Madagaskar, Niger, Gambia, Eritrea, Sierra Leone og Zimbabwe. Programmet kom i gang
som respons på et initiativ i INTOSAI-Giversamarbeidet for å støtte riksrevisjoner i sårbare stater.
Arbeidet med kontinuerlig forbedring av planlegging og rapportering av resultatoppnåelse i IDI har
fortsatt i 2019. Et felles resultatrammeverk for hele IDI er inkludert i IDIs strategiske plan for å sikre en
integrert rapportering som er knyttet opp mot de strategiske målene.
Driften av IDI-sekretariatet ble i 2019 finansiert, ved et tilskudd til Riksrevisjonen øremerket for IDI. En
vesentlig del av IDI-sekretariatets kostnader, hovedsakelig lønns- og reisekostnader, kan relateres direkte
til konkrete aktiviteter, mens en mindre del dekker intern administrasjon. Dette driftstilskuddet er en
forutsetning for at Riksrevisjonen har kunnet påta seg oppgaven å være vertskap for IDI.
I 2019 er tilskudd til finansiering av IDIs kapasitetsutviklingsintiativer mottatt fra givere i
Norge, Sverige, Canada, Saudi-Arabia, Kuwait, Finland, Island, Estland, Ungarn, Frankrike, Sveits,
Østerrike, Qatar, Storbritannia, den Europeiske Union og medlemskontingenter fra INTOSAI. Økonomisk
støtte fra givere er en forutsetning for IDIs virksomhet. IDI har hatt en stabil givergruppe. En rekke
riksrevisjoner har i 2019 gitt verdifull støtte til IDIs aktiviteter i form av tjenester. Dette inkluderer 193
ressurspersoner til IDIs initiativer, vertskap for IDI aktiviteter samt oversetting og trykking av
dokumenter.
Nøkkeltall for IDIs kostnader i 2019 er ca. 76 mill. kroner til driften av IDI-sekretariatet. I årsregnskapet
for 2019 er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn.
IDI disponerte per 31.12.2019 totalt 36 årsverk.
Virksomheten fortsetter i 2019 med en rekke kapasitetsutviklingsinitiativer for riksrevisjoner i ulike
verdensdeler og andre viktige arbeidsoppgaver.

