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Riksrevisjonens beretning

Konklusjon
Riksre"1sjonen har revidert Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets årsregnskapsoppstillinger for
regnskapsåret 1. januar - 31. desember 2021. Årsregnskapsoppstillingene består av oppstilling av
bevilgnings- og arts kontorapportering og noter, herunder sammendrag av \Jiktige regnskapsprinsipper.

Oppstilling av be\Jilgnings- og artskontorapporteringen viser at 195 516 131 kroner er rapportert netto til
be\Jilgningsregnskapet.

Etter Riksre"1sjonens mening:

• oppfyller årsregnskapsoppstillingene gjeldende krav, og
• årsregnskapsoppstillingene gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible be\Jilgninger, inntekter og

utgifter for 2021 og kapitalposter per 31. desember 2021, i samsvar med regelverket for økonomistyring i
staten.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon (ISSAI 2000-2899). Våre oppqavsr og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under «Revsors oppqavsr og plikter -..ed revsjonen», Vi
er uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksre"1sjonen og ISSAI 130 Code of
Ethics utstedt av International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAls etikkregler), og \Ji har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revsjonsbevs er etter vår
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon i årsrapporten
Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av
ledelseskommentarene (i del VI) og annen øvrig informasjon (del I-V) i årsrapporten. Riksrevisjonens
konklusjon ovenfor om årsregnskapsoppstillingene dekker ikke informasjonen i øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapsoppstillingene er det vår oppgave å Iese eMig informasjon
årsrapporten. Formålet er å vurdere h.orvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige
informasjonen, årsregnskapsoppstillingene og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen av
årsregnskapsoppstillingene, eller h.orvidt den øvrige informasjonen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har
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plikt til å rapportere dersom den øviqe informasjonen fremstår som vesentliq feil. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at den øviqe informasjonen i årsrapporten:

• er konsistent med årsregnskapsoppstillingene og
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende reqelverk

Ledelsens og det overordnede departementets ansvar for årsregnskapsoppstillingene

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapsoppstillingene som gir et dekkende bilde i samsvar med
reyelverkel fur økunomistyrinq i staten. Ledelsen er uySii a11svctrliy fur slik i11le111 kontroll som den finner
nødvendiq for å kunne utarbeide årsregnskapsoppstillingene som ikke inneholder vesentliq feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Det overordnede departementet har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer relevant og
pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig intern kontroll.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapsoppstillingene som helhet ikke
inneholder vesentliq feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å a1,1Ji en
revisjonsberetning som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon, alltid vil avdekke
vesentliq feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir wrdert som vesentliq dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan
tonentes å påvirke de beslutningene brukerne foretar basert på årsregnskapsoppstillingene.

Som en del av revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og
internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon, utøcer vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og wrderer vi risikoene for vesentliq feilinformasjon i årsregnskapsoppstillingene, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyrinq av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapsoppstillingene får indikasjoner på vesentliqe brudd på
adrninistrative reqelverk med betydning for økonomistyring i staten, gjennomfører vi utvalgte
revisjonshandlinger for å kunne uttale oss om morvdt det er vesentliqe brudd på slike regelverk.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapsoppstillingene, inkludert
tilleggsopplysningene, og h\Orvidt årsregnskapsoppstillingene gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et dekkende bilde i samsvar med reqelverket for
økonomistyring i staten.
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Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og når
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som \Ii har avdekket i
løpet av revsjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen, og informerer
det overordnede departementet om dette.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om etterlevelse av administrative regelverk for økonomistyring
Vi uttaler oss om h\.Or\/idt \Ii er kjent med forhold som tilsier at vrksomheten har disponert be\/ilgningene på
en måte som i 1.esentlig grad strider mot administrative reqelverk med betydning for økonomistyring i staten.
Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og bygger på ISSAI 4000 for etterlevelsesrevsjon. Moderat sikkerhet
for uttalelsen oppnår \Ii gjennom revision av årsregnskapsoppstillingene som beskrevet ovenfor, og
kontrollhandlinger \Ii finner nødvendiqe.

Basert på revsjonen av årsregnskapsoppstillingene, er \Ii ikke kjent med forhold som tilsier at virksomheten
har disponert be\/ilgningene i strid med administrative reqelverk med betydning for økonomistyring i staten.

Oslo; 29.04.2022

Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef

Beretningen er godkjent og ekspedert digitalt

Lars Christian Møller
avielinqsdirektør


