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Statens jordbruksverks internrevision
Riksrevisonsverket (RRV) vill i denna revisionsrapport uppmärksamma
styrelsen vid Statens jordbruksverk (SJV) på nedanstående frågor rörande
myndighetens internrevision.
RRV önskar svar senast 2003-06-13 om vilka åtgärder SJV vidtagit eller
kommer att vidta med anledning av iakttagelserna i denna rapport.
Internrevision
SJV har under 2002 tillsatt ny chef för myndighetens internrevisionsenhet.
Relaterat till tjänstetillsättningen finns vissa frågor som särskilt bör beaktas,
med tanke på de krav som enligt god revisorssed bör gälla avseende
revisionens oberoende och objektivitet. Detta rör internrevisionens koppling
dels till en av SJV:s sakenheter, dels till SJV:s personalenhet samt
ledningsgruppen vid SJV.
I förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
anges under 3 § att internrevisionen skall omfatta all verksamhet som
myndigheten bedriver eller ansvarar för. I 4 § anges att internrevision skall
avse självständig granskning av myndighetens interna styrning och kontroll
och hur myndigheten fullgör sina ekonomiska skyldigheter. Revisionen skall
vidare bedrivas i enlighet med god sed för internrevision.
The Institute of Internal Auditors (IIA) anger god sed för internrevision.
IIA:s standard 1100 anger krav på oberoende och objektivitet, samt förslag
till hantering av frågor i de fall risk för brister i oberoende eller objektivitet
kan antas föreligga. I Förvaltningslagen (1986:223) diskuteras frågan om
jävsproblematik i samband med ärendehandläggning, vilket också i delar
kan vara tillämpbart på den uppkomna situationen.
För att hantera dessa frågor har SJV valt att under 2002 och 2003 köpa
tjänster från extern revisionsbyrå, avseende riskanalys samt viss granskning
av berörda verksamheter. RRV bedömer att detta i ett kortsiktigt perspektiv
är en acceptabel lösning. RRV anser dock att frågeställningen inte är av
övergående karaktär, varför SJV:s styrelse bör ta ställning till hur
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internrevisionen i ett längre perspektiv skall kunna agera, och uppfattas som,
objektiv i sin granskning av hela myndighetens verksamhet.
Revisionsdirektör Bengt Bengtsson har beslutat i detta ärende.
Avdelningsdirektör Frank Lantz har varit föredragande. Revisionschef Arne
Månberg har deltagit i den slutliga handläggningen.
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