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Den offentlige revision er organiseret meget forskelligt ved begyndelsen af det 21. århundrede. Revisionen
indgår i forskellige styringssammenhænge og tilgodeser forskellige formål og brugere. Samtidig er revisionen
blevet mere standardiseret, idet den offentlige revision anvender internationale revisionsstandarder, som er
inspirerede af den private sektor. Den offentlige revision som demokratiets kontrollant er under pres, og det
efterspørges, at revisionen får en rådgivende rolle. Det rejser spørgsmålet, om den offentlige revisions
funktion er at skabe politisk-administrativ gennemskuelighed og ansvarlighed eller at skabe en effektiv
forvaltning gennem rådgivning og anbefalinger. Artiklerne sætter fokus på disse udviklingstræk og sætter dem
til debat.
Bogen belyser disse emner ved at behandle spørgsmål som:Hvad kendetegner offentlig revision i det 21.
århundrede?Hvem udfører offentlig revision?Hvad er revisionspraksis og hvad bruges revisionsresultaterne
til?Hvilke udfordringer står den offentlige revision overfor, f.eks. som følge af et ændret mediebillede,
ændrede organisationsformer i den offentlige sektor og øget internationalisering?Hvilken funktion har den
offentlige revision: demokratisk kontrol, konstruktiv rådgivning, eller er det en funktion, der først og fremmest
skal skabe tillid til den offentlige forvaltning?Artiklerne er skrevet af forskere og revisorer. Forskernes artikler
har et samfundsvidenskabeligt eller revisionsfagligt perspektiv og afspejler den internationale teoretiske debat.

Praktikernes artikler bidrager med erfaringsbaseret viden om offentlig revision. Herudover er der et interview
med Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), og politisk kommentator Hans Engell om offentlig
revision i en medieskabt virkelighed. Forordet er skrevet af Mogens Lykketoft, der har oplevet den offentlige
revision på første hånd både som minister, siden som statsrevisor og senere som Folketingets
formand.RedaktørerBogens redaktører er Rolf Elm-Larsen, ekstern lektor i revision på Copenhagen Business
School (CBS) og Gitte Korff, sekretariatschef hos Statsrevisorerne i Folketinget. Begge cand. scient. pol.
MålgruppeMålgruppen er studerende bl.a. på revisorkandidatstudiet (stud. merc. aud.),
statskundskabsstuderende (stud. scient. pol.) og journaliststuderende, revisorer, politikere og embedsmænd og
forskere og andre med interesse for politik, forvaltning og revision.
Socialdemokratiets århundrede III.
AAGESEN Svend Arndt, Johann Fyra Anderika Böcker Om En San Christendom,. J. Og ingen troede, at
han nogensinde kunne svigte. Partierne og de sociale k(l)asser. Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V
CD-13. J. Uruguay, officielt Den Orientalske Republik Uruguay (spansk: República Oriental del Uruguay),
er et land i det. S. Den danske krone er udsat for spekulation fra den internationale finanskapital. Den danske
krone er udsat for spekulation fra den internationale finanskapital. Til de mennesker, der slægt efter slægt skal
bo, leve og færdes i dette hus. Jensen. E. Mennesker taler om det, vi bliver præsenteret for.
1904. Og ingen troede, at han nogensinde kunne svigte.
Det var først de sidste par år man rigtig kunne mærke Gestapo i Danmark. Det var først de sidste par år man
rigtig kunne mærke Gestapo i Danmark. AABYE Karen. Uruguay, officielt Den Orientalske Republik
Uruguay (spansk: República Oriental del Uruguay), er et land i det. Til de mennesker, der slægt efter slægt
skal bo, leve og færdes i dette hus.

