
Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar 

Minnisblað  

um samskipti milli 

Endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar og Innri endurskoðunar 

 

Hlutverk endurskoðunarnefndar 

Um störf endurskoðunarnefndar gilda samþykktir borgarráðs dags. 20. desember 2011.  Í 

samþykktunum er kveðið á um hlutverk og ábyrgð nefndarinnar og hefur nefndin sett sér starfsreglur 

til þess að ná þeim markmiðum sem í samþykktunum felast.  Í starfsreglunum er kveðið nánar á um 

einstök atriði í samþykktunum og með hvaða hætti nefndin hyggst starfa.   

Verkefni nefndarinnar koma fram í 2. gr. samþykktanna og er kveðið nánar á um einstök atriði í 4., 5. 

og 6. grein.  Á sviði innra eftirlits með gerð reikningsskila er hlutverk nefndarinnar skilgreint þannig: 

Með hliðsjón af ákvæðum í IX kafla ársreikningalaga nr. 3/2006 sem vísað er til í 

samþykktum nefndarinnar felst verkefni hennar í að hafa eftirlit með því að innra eftirlit, innri 

endurskoðun og áhættustýring tryggi áreiðanlegar fjárhagsupplýsingar hvort sem þær eru 

birtar eða ekki.   

 

Í starfsreglum nefndarinnar segir að nefndin starfi að þessu verkefni  með eftirfarandi hætti: 

a. Yfirfara og samþykkja starfs- og endurskoðunaráætlun Innri endurskoðunar fyrir hvert 

starfsár. 

b. Yfirfara og rýna áhættumat sem liggur til grundvallar innra eftirliti með- 

i. mikilvægum þáttum í reikningsskilum og fjárhagslegri upplýsingagjöf til 

borgarráðs. 

ii. ferli við gerð reikningsskila og fjárhagsupplýsinga. 

c. Yfirfara og rýna fyrirkomulag eftirlitsaðgerða til að bregðast við áhættu í- 

i. mikilvægum þáttum í reikningsskilum og fjárhagslegri upplýsingagjöf til 

borgarráðs. 

ii. ferli við gerð reikningsskila og fjárhagsupplýsinga. 

d. Yfirfara mikilvæg álitamál sem upp koma í starfi Innri endurskoðunar. 

e. Yfirfara viðbrögð stjórnenda og borgarráðs við ábendingum og athugasemdum sem 

kunna að koma frá Innri endurskoðanda á hverjum tíma.  

 

Hlutverk Innri endurskoðunar 

Innra eftirlit er ferli sem stuðlar að því að ná settum markmiðum og bera  borgarstjórn og innri 

stjórnendur ábyrgð á fyrirkomulagi þess og virkni.   

Innri endurskoðun hefur það hlutverk fyrir hönd borgarstjórnar að fylgjast reglulega með skipulagi og 

virkni innra eftirlits   

Hlutverk Innri endurskoðunar er að fara með fjármála- og stjórnsýslueftirlit hjá Reykjavíkurborg í 

umboði borgarráðs. Í því felst að með störfum sínum leggur Innri endurskoðun mat á og bætir virkni 

áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta hjá stofnunum og félögum í meirihlutaeigu 

Reykjavíkurborgar. 



Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar 

Verksvið innri endurskoðunar er umfangsmikið. Hún þjónar skipulagsheildinni með því að aðstoða 

hana við að ná markmiðum sínum og bæta rekstur, áhættustjórnun, innra eftirlit og eftirlitsumhverfi. 

Innri endurskoðun starfar samkvæmt sérstökum starfsreglum sem borgarráð setur, auk þess að taka í 

störfum sínum mið af alþjóðlega viðurkenndum stöðlum alþjóðasamtaka innri endurskoðenda um 

innri endurskoðun. 

Um samstarf Innri endurskoðunar og endurskoðunarnefndar 

Með hliðsjón af þeim markmiðum borgarstjórnar sem fram koma í samþykktum 

endurskoðunarnefndar og umsögn um hlutverk Innri endurskoðunar er mikilvægt að gott og skilvirkt 

samstarf sé milli nefndarinnar og Innri endurskoðunar. 

Hér á eftir eru atriði sem endurskoðunarnefndin telur mikilvæg í samskiptum við Innri endurskoðun í 

þeim tilgangi að stuðla að því að nefndin geti rækt það hlutverk sem sem borgarstjórn hefur sett henni.  

Með minnisblaði þessu er óskað eftir því að Innri endurskoðun: 

a) leggi fyrir endurskoðunarnefnd starfsáætlun í byrjun hvers starfsárs sem almennt er frá 

ágúst hvers árs til júlí næsta árs 

b) upplýsi endurskoðunarnefnd reglulega um fundi eða samstarf við ytri endurskoðendur 

borgarinnar 

c) upplýsi endurskoðunarnefnd um veruleg álitamál eða vandkvæði sem fram koma við 

úttektir og skoðun á innra eftirliti með gerð fjárhagsupplýsinga eða önnur atriði sem varða 

störf endurskoðunarnefndar 

d) geri endurskoðunarnefnd grein fyrir áhættumati og eftirlitsaðgerðum sem varða mikilvæga 

liði í reikningsskilum A-hluta og samstæðu borgarinnar 

e) geri endurskoðunarnefnd grein fyrir viðbrögðum stjórnenda við ábendingum sem varða 

innra eftirlit og áhættustýringu varðandi reikningsskil borgarinnar 

 

 

Endurskoðunarnefnd mun: 

 

a) upplýsa Innri endurskoðun um ábendingar eða athugasemdir sem fram kunna að koma í 

störfum nefndarinnar og varða verkefni Innri endurskoðunar 

b) veita Innri endurskoðun aðstoð eftir því sem nefndinni er unnt og óskað er eftir  

Endurskoðunarnefnd mun óska eftir því að innri endurskoðandi komi á fundi nefndarinnar til 

kynningar og viðræðna um störf Innri endurskoðunar og endurskoðunarnefndar eftir því sem tilefni 

verður til. 

 

Samþykkt á fundi endurskoðunarnefndar 17. apríl 2013 

    


