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Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Spesialenheten for politisaker -

2014

Riksrevisjonen har revidert Spesialenheten for politisaker sitt årsregnskap for 2014, og
kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.
Vår oppgave er ifølge lov av 7, mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 9, jf. instruks om
Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004 § 3, å kontrollere om regnskapet gir et riktig
bilde av den økonomiske virksomheten, herunder:
a) bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler, og
b) kontrollere om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med
Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er
akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.
Revisjonen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og internasjonale
standarder for offentlig revisjon (ISSAI).
a-I Årsregnskapet, jf. revisjonsberetning
Etter Riksrevisjonens mening gir Spesialenheten for politisaker sitt årsregnskap i
det alt vesentlige et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og
regnskapsopplysninger som er rapportert til statsregnskapet, den finansielle
stillingen per 31. desember 2014 og av resultater og kontantstrømmer for det
avsluttede regnskapsåret i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring,
herunder anbefalte statlige regnskapsstandarder i Norge.

b-I Disponering av bevilgningene jf. revisjonsberetning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og
kontrollhandlingervi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI-ene, er vi ikke kjent
med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid
med de administrative bestemmelsene om økonomistyring.

b-II. Riksrevisjonen har ikke revidert saksforhold som berører virksomheten og har
følgelig ingen merknader til de øvrige disposisjonene
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Ekspedisjonssjef Stein Jahren
avdelingsdirektør
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