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Erindi: Tillaga að breytingum á starfsreglum Innri endurskoðunar 

Innri endurskoðun starfar samkvæmt starfsreglum frá 6. september 2007. Samkvæmt IPPF-alþjóðastöðlum 
innri endurskoðenda skal starfsemi grundvallast á starfsreglum (e. charter), þar sem fram kemur hlutverk, 
umboð, staða í skipuriti og tilvísun í alþjóðastaðla innri endurskoðunar. Staðlarnir kveða á um að starfsreglur 
séu endurskoðaðar reglulega til að bregðast við breyttum kröfum eða af öðrum ástæðum sem kalla á 
uppfærslu starfsreglna. 

Endurskoðunarnefnd tók til starfa í upphafi árs 2012. Nefndin er undirnefnd borgarráðs og starfar í umboði 
þess samkvæmt samþykktum frá 20. desember 2011.  Í 6. gr. samþykkta endurskoðunarnefndar kemur fram 
að „endurskoðunarnefnd skal leggja mat á gæði og skilvirkni Innri endurskoðunar. Nefndin gerir þetta einkum 
með tillögugerð varðandi ráðningu eða uppsögn innri endurskoðanda, tillögum varðandi fjárhag og með eftirliti 
með viðbrögðum stjórnenda við tillögum og ábendingum sem fram koma í skýrslum innri endurskoðanda.“1 

Innri endurskoðandi er ritari endurskoðunarnefndar. Nefndin fer yfir endurskoðunaráætlanir innri og ytri 
endurskoðenda og hefur ákveðnu samhæfingarhlutverki að gegna er varðar vinnu þeirra.  

Vegna nýtilkominnar endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar eru hér gerðar tillögur að breytingum á 
starfsreglum Innri endurskoðunar. Helstu atriði breytingatillagnanna eru: 
 
 Í flokknum Umboð er endurskoðunarnefnd bætt við sem ráðgjafa þegar kemur að ráðningu innri 

endurskoðanda. 
 Í flokknum Starfsemi er áréttað hlutverk endurskoðunarnefndar í tengslum við framlagningu 

áhættumiðaðrar endurskoðunaráætlunar Innri endurskoðunar þar sem nefndin samþykkir áætlunina 
áður en hún er lögð fram til staðfestingar í borgarráði.  

 Einnig er þar ákvæði um reglubundin samskipti skrifstofunnar við endurskoðunarnefnd og hvaða 
hlutverki nefndin hefur að gegna gagnvart Innri endurskoðun.  

 Innri endurskoðun skal auk þess gera endurskoðunarnefnd grein fyrir úttektum sínum og upplýsa um 
misferli í meðferð fjármuna um leið og borgarráði. 

 

Meðfylgjandi eru uppfærðar starfsreglur Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar, sem lagðar eru fram í 

borgarráði til yfirferðar og samþykktar.  

 

Virðingarfyllst, 

 

 

Anna Margrét Jóhannesdóttir, 

starfandi innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

 

 

                                           
1 Úr samþykkt endurskoðunarnefndar 20. desember 2011. 



 

Starfsreglur um Innri endurskoðun  

Hlutverk 
 Hlutverk Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar er að veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er 

ætlað að vera virðisaukandi og bæta rekstur Reykjavíkurborgar og fyrirtækja og stofnana hennar. Innri 
endurskoðun leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með 
kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styður borgaryfirvöld þannig í því að ná markmiðum sínum. 

 Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar annast innri endurskoðun hjá borgarsjóði og eignasjóði 
Reykjavíkurborgar. Jafnframt skal Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar annast innri endurskoðun félaga sem 
Reykjavíkurborg á helmingshlut í eða meira. Í þeim tilfellum sem innri endurskoðunardeild starfar innan 
slíkra félaga skal Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar hafa eftirlit með gæðum þeirrar starfsemi.  

 Innri endurskoðun skal vera borgarráði, borgarstjóra og öðrum stjórnendum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar 
um mál sem lúta að innri endurskoðun og meðferð og nýtingu fjármuna Reykjavíkurborgar. 

 

Umboð  
 Innri endurskoðun heyrir undir borgarráð.  

 Borgarráð ræður innri endurskoðanda í samráði við endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. Innri 
endurskoðandi heyrir samkvæmt lögum embættislega undir borgarstjóra. Innri endurskoðandi nýtur faglegs 
sjálfstæðis í störfum sínum gagnvart allri stjórnsýslu borgarinnar, þ.m.t. borgarstjóra. Skal hann hafa háskóla-
menntun og staðgóða þekkingu á opinberri stjórnsýslu og innri endurskoðun. 

 Innri endurskoðun ber að gæta hlutleysis í störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún 
endurskoðar.  

 Í störfum sínum skal Innri endurskoðun eiga greiðan aðgang að gögnum fyrirtækja/stofnana borgarinnar og 
þeirri aðstöðu sem þörf krefur. 

 

Starfsemi  
 Grundvöllur starfsemi skrifstofunnar byggir á stöðlum alþjóðasamtaka innri endurskoðenda, „International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.” 

 Innri endurskoðandi leggur áhættugrundaða endurskoðunaráætlun fyrir endurskoðunarnefnd til samþykktar 
og til staðfestingar í borgarráði. Skal hún einkum byggja á mati á áhættuþáttum í starfsemi borgarinnar og 
þörf á úttektum.  

 Innri endurskoðun skal hafa reglubundin samskipti við endurskoðunarnefnd. Endurskoðunarnefnd hefur 
eftirlitshlutverki að gegna gagnvart starfsemi Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar.  

 Innri endurskoðandi skal sitja fundi borgarráðs og gera borgarráði og endurskoðunarnefnd grein fyrir 
úttektum skrifstofunnar og eftirliti. Innri endurskoðandi skal gera borgarráði og endurskoðunarnefnd viðvart 
ef vart verður við misferli í meðferð fjármuna. 

 Borgarráð getur falið Innri endurskoðun úttekt á einstökum stofnunum eða þáttum í rekstri 
Reykjavíkurborgar. Forstöðumenn fyrirtækja, stofnana og rekstrareininga hjá Reykjavíkurborg geta með 
rökstuddum erindum óskað úttektar eða innri endurskoðunar á starfsemi sem undir þá heyrir. Þegar úttekt er 
lokið skal senda skýrslu um niðurstöður hennar til borgarstjóra, borgarráðs og hlutaðeigandi forstöðumanns. 

 Við framsetningu niðurstaðna úttekta skal fylgja samþykktri upplýsingastefnu Innri endurskoðunar.  

 Innri endurskoðun er æðstu stjórnendum borgarinnar til aðstoðar við að hagræða í rekstrinum og skal leggja 
áherslu á úrbætur á vinnuferlum og breytingar sem til framfara horfa.  

 

Siðareglur 
 Innri endurskoðun starfar samkvæmt siðareglum alþjóðasamtaka innri endurskoðenda, „Code of Ethics”. Þær 

fela í sér það siðferðislega gildismat sem starfsmenn eiga að hafa að leiðarljósi í störfum sínum og um leið að 
varðveita og efla það traust og þann trúverðugleika sem skrifstofunni ber að hafa.  

 
Samþykkt í borgarráði 6. desember 2012 

 


