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Förord
Ekonomistyrningsverket (ESV) har ett uppdrag att utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen. Samordning av den statliga internrevisionen sker
bland annat genom att ESV meddelar föreskrifter till internrevisionsförordningen. Ekonomistyrningsverket har i samband med regelgivningsprocessen för 2013
minskat mängden föreskrifter och allmänna råd till internrevisionsförordningen
och har som målsättning att i stället tillhandahålla motsvarande information i
handledningar. I en handledning kan informationen lämnas på ett mer utvecklat
sätt än i en föreskrift eller ett allmänt råd. Den här handledningen riktar sig främst
till myndighetsledningar och övriga chefer inom internrevisionsmyndigheterna.
Andra som kan ha nytta av handeledningen är internrevisorer, departement,
controllers och personer inom myndighetsvärlden som vill få en övergripande
kunskap om statlig internrevision.
I detta ärende har avdelningschef Eva Lindblom beslutat. Utredare Annika
Alexandersson har varit föredragande.
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1 Inledning
Handledningen riktar sig i första hand till myndighetsledningar och övriga chefer
inom internrevisionsmyndigheterna. Tanken är att handledningen ska ge en övergripande kunskap om statlig internrevision.
Handledningen är indelad i tre delar. Den första delen handlar om varför en
myndighet får i uppdrag att inrätta internrevision, vad internrevision är och relationen mellan internrevision och myndighetsledning.
Den andra delen handlar om att etablera internrevisionsfunktionen. Hur det
går till att rekrytera en internrevisionschef, vilka kompetenskrav som ställs på
internrevisionschefen, internrevisionens organisatoriska inplacering och budget
samt kort om revisionskommittéer.
Tredje delen handlar om den löpande verksamheten: samarbetsformer myndighetsledning – internrevision, internrevisionens riktlinjer, revisionsplan och rapportering. Avsnittet behandlar även råd och stöd till myndighetsledningen från
internrevisionen, internrevisionens kvalitetsarbete och möjligheten att samverka
med andra internrevisionsmyndigheter.
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2 Varför internrevision?
Första avsnitter i kapitlet handlar om vad internrevision är och vad som är internrevisionens uppgift. Avsnitt två handlar om hur en myndighet får internrevision
och vad som karaktäriserar internrevisionsmyndigheter. Avsnitt tre handlar om
myndighetsledningens och internrevisionens relation och olika uppgifter.
2.1 Vad är internrevision?
Med internrevision menas revision som bedrivs av en funktion som är lokaliserad
internt inom myndigheten. Den svenska, statliga internrevisionen regleras i internrevisionsförordning (2006:1228). Det finns även ett internationellt regelverk
för internrevision, The Institute of Internal Auditors (IIA:s) international professional practices framework (IPPF). IIA har även tagit fram en definition av vad
internrevision är och etiska riktlinjer, Code of Ethics, för internrevisorerna. ESV
har inte tagit fram någon egen definition eller några egna etiska riktlinjer, utan
anser att IIA:s definition och etiska riktlinjer är tillämpliga även inom det svenska,
statliga området.
IIA definierar internrevision som en organisatoriskt och, i förhållande till den
som granskas, oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet.
Internrevisionen är inte oberoende gentemot sin uppdragsgivare.
I internrevisionsförordningen står det att internrevisionen ska granska och
lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och
kontroll. Det gör internrevisionen utifrån en analys av myndighetens risker. Utifrån riskanalysen ska internrevisionen
−−granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att
myndigheten med en rimlig säkerhet bedriver verksamheten effektivt
enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i EU
−−granska att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt sätt
−−granska att myndigheten hushållar väl med statens medel.
Det är en grundläggande princip att internrevision ska leva upp till god internrevisors- och god internrevisionssed.1 Med god internrevisorssed menas att
internrevisorn har följt de grundläggande värderingar och principer som utgår
från etiska och yrkesmässiga krav. Med god internrevisionssed menas att internrevisorn med yrkesmässiga revisionsmetoder har skaffat sig tillräckliga underlag för
sina iakttagelser och rekommendationer. Internrevisorn ska utföra sitt uppdrag
med oberoende och objektivitet och internrevisionen ska bedrivas med kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet.
1 7 § och allmänna råd till 7 § Internrevisionsförordning (2006:1228)
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Internrevisionen ska enligt god internrevisorssed bedrivas självständigt för att
säkerställa en objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet. Internrevisionen
kan inte delta i myndighetens operativa verksamhet och ska inte vara en del av
myndighetens dagliga eller regelbundet återkommande interna styrning och kontroll. Internrevisionen är den funktion som granskar och utvärderar den interna
styrningen och kontrollen i myndighetens processer och som därefter lämnar
förbättringsförslag.
Det kan ibland för en utomstående verka oklart vad som egentligen skiljer en
internrevisor från till exempel en controller. Skillnaden är att internrevisionen ska
fungera som en oberoende granskare av den verksamhet som övriga funktioner
inom myndigheten bedriver.
Det finns även formkrav som styr internrevisionens verksamhet, bland annat
kraven på dokumentation och revisionsbevis. Formkraven utgår från god internrevisors- och internrevisionssed, internrevisionsförordningen och internationella
regelverk.
Internrevisionen kan inte granska alla myndighetens ärenden, det skulle bli
ineffektivt, utan granskningarna väljs ut utifrån en analys av verksamhetens risker.
I analysen av verksamhetens risker ingår att bedöma risken för otillbörlig påverkan, bedrägerier och annan oegentlighet.2 En återkommande missuppfattning är
att internrevisionens verksamhet till stor del går ut på att upptäcka oegentligheter
i myndighetens verksamhet. Det är mycket ovanligt att internrevisionen har en
sådan inriktning. Internrevisorn ska kunna känna igen tecken på oegentligheter
men förväntas inte ha samma kunskap som någon som är specialiserad inom området. Det är normalt sett mycket vanligare att oegentligheter uppmärksammas av
de anställda som arbetar inom det område där oegentligheterna sker. Internrevisionen kan i sin rapportering uppmärksamma brister i den interna styrningen och
kontrollen som, om de inte åtgärdas, kan ge tillfälle till oegentligheter.
2.2 Vilka myndigheter har internrevision?
Ett drygt sextiotal myndigheter har internrevision. Bland dem återfinns bland
annat de personalmässigt största myndigheterna, myndigheter som hanterar stora
pengaflöden och myndigheter som har en komplex verksamhet.
Den första förordningen om statlig internrevision kom 1995. Dåvarande Riksrevisionsverket (RRV) och Riksdagens revisorer (RR) hade anmärkt på bristfällig
intern kontroll hos många myndigheter. Under 2002 tillsatte regeringen därför
en särskild utredning för att göra en samlad översyn av den statliga internrevisionen (Internrevisionen i staten – förslag till en förstärkt internrevision SOU
2003:93). Förslaget ledde fram till en ny internrevisionsförordning, som trädde i

2 Allmänna råd till 4 § Internrevisionsförordning (2006:1228)
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kraft 1 januari 2007. Samtidigt fick ESV ansvaret att utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen.3
Det är det departement inom Regeringskansliet som myndigheten tillhör som
bedömer om myndigheten behöver internrevision eller inte, men det är regeringen som fattar det formella beslutet. Beslutet skrivs sedan normalt in i myndighetens instruktion. Internrevisionen är inrättad när det finns en internrevisionschef
anställd vid myndigheten.
Vanliga väsentlighetskriterier för internrevisionsmyndigheter är
−−stora pengaflöden
−−totala kostnader (verksamhetskostnader och transfereringar)
som överstiger en miljard kronor
−−balansomslutning på minst en miljard kronor
−−att antalet anställda uppgår till minst 1000 årsanställda.
Utöver dessa kriterier ställer EU:s regelverk krav på att viss verksamhet ska omfattas av internrevision.
Vanliga riskkriterier som kan känneteckna internrevisionsmyndigheter är att
−−myndigheten har en decentraliserad organisation
−−det finns en långtgående delegering i beslutsfattandet till enskilda
handläggare
−−en stor del av verksamheten innefattar manuell hantering
−−det förekommer bedömningar som utgår från handläggarens eget omdöme
i samband med myndighetsbeslut. (som exempel på det senare kan anges
beslut om regionalpolitiskt stöd och större upphandlingar).
Det är önskvärt att departementet och myndigheten kommunicerar om vilka
kriterier och andra motiv som ligger till grund för regeringens beslut om att myndigheten ska inrätta en internrevision.
2.3 Vilken relation har internrevisionen till myndighetsledningen?
Internrevisionens uppdragsgivare är myndighetens ledning. Om myndigheten
har en styrelse är det styrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Om myndigheten saknar styrelse och är en så kallad enrådighetsmyndighet så är myndighetschefen internrevisionens uppdragsgivare.
Internrevisionen är inte oberoende gentemot sin uppdragsgivare (myndighetsledningen) men ska vara oberoende i förhållande till den verksamhet som
granskas.
Enligt internrevisionsförordningens 10 § ska myndighetens ledning besluta om
riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen. Ledningen ska även besluta om
åtgärder med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som internre3 Förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket 3 § punkten 4, 19 § och 27 § punkten 9
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visionen lämnar i sin rapportering. För att internrevisionen ska kunna genomföra
sina uppdrag ska ledningen se till att internrevisionen får tillgång till de uppgifter
och upplysningar som behövs. Detta regleras i internrevisionsförordningens 11 §.
Internrevisionens chef lämnar ett förslag till revisionsplan som myndighetens
ledning kan ta ställning till. Myndighetsledningen kan besluta sig för att lägga till
eller ta bort aktiviteter i revisionsplanen innan ledningen fattar beslut om planen.
Internrevisionschefen bestämmer hur internrevisionen ska genomföra aktiviteterna i revisionsplanen (metoder och omfattning) och vilka iakttagelser som ska
rapporteras till myndighetsledningen. Internrevisionens granskning ska enligt
internrevisionsförordningens 9 § avrapporteras direkt till myndighetens ledning.
Enligt internrevisionsförordningens 5 § ska internrevisionen ge råd och stöd
till myndighetens ledning. Om myndigheten leds av en styrelse innebär det att
internrevisionen ger råd och stöd både till styrelsen och till myndighetschefen.
Om internrevisionen har myndighetsledningens uppdrag att ge råd och stöd även
till andra inom myndigheten bör det skrivas in i riktlinjerna till internrevisionen
som myndighetens ledning ska besluta om.
Myndighetens ledning kan inte delegera ansvaret för internrevisionen till
någon annan befattningshavare inom myndigheten. Däremot kan arbetsuppgifter
som rör åtgärder med anledning av internrevisionens rekommendationer delegeras. Exempelvis kan myndighetens styrelse delegera arbetsuppgifter till myndighetschefen om att utforma åtgärder till följd av styrelsebeslut med anledning
av rekommendationer i internrevisionens rapporter. Styrelsen kan även delegera
smärre förändringar i revisionsplanen till myndighetschefen. Myndighetschefen bör dock återrapportera till styrelsen vilka åtgärder eller ändringar som har
genomförts.
Internrevisionens deltagande på styrelsemöten avgörs av styrelsen. Det är lämpligt att internrevisionen är med på styrelsemöten när frågor om internrevisionens
riktlinjer, revisionsplan, revisionsrapporter samt frågor om intern styrning och
kontroll behandlas.
När det gäller frågan om internrevisionen ska delta på ledningsgruppsmöten så
är det myndighetschefen som bestämmer det. Det är då viktigt att se vilket behov
av information som internrevisionen har för att kunna utföra sitt uppdrag. Det
är lämpligt att internrevisionen är med när frågor som berör internrevisionens
revisionsrapporter och intern styrning och kontroll finns på dagordningen. Det är
inte förenligt med internrevisionens roll att delta i ledningsgruppens ställningstaganden.
Internrevisionen bör alltid ha tillgång till dagordning och minnesanteckningar
från styrelse- och ledningsgruppsmöten.
För att internrevisionsarbetet ska fungera väl är det önskvärt att myndighetens
ledning och internrevisionschefen har regelbundna avstämningsmöten. När myndigheten leds av en myndighetschef kan de löpande kontakterna ofta vara enklare
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att organisera. När myndighetens ledning är en styrelse är det lämpligt att styrelsens ordförande (eller annan utsedd inom styrelsen) och internrevisionschefen har
löpande kontakt.
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3 Att etablera en internrevisionsfunktion
Första avsnittet i kapitlet handlar om vad man bör tänka på när myndigheten ska
rekrytera internrevisionschef. Avsnitt två handlar om kompetens och vilka kompetenskrav som bör ställas på en internrevisor eller internrevisionschef. I avsnitt
tre beskrivs var internrevisionen ska placeras in i organisationen, om internrevisionschefens utvecklingssamtal och om internrevisionens budget. Sista avsnittet
behandlar frågan om revisionsutskott.
3.1 Hur rekrytera internrevisionschef?
Internrevisionen ska enligt internrevisionsförordningens 2 § ledas av en chef som
är anställd i myndigheten. När en myndighet får beslut om att inrätta internrevision och ska rekrytera internrevisionschef för första gången kan det ofta vara
oklart för myndigheten vilken typ av kompetens som en internrevisor behöver ha.
Rekryteringen av internrevisionschefen är viktig för myndighetens ledning.
Myndighetens ledning (myndighetschefen vid en enrådighetsmyndighet eller
styrelsen vid en styrelsemyndighet) är chef för internrevisionschefen och det är
nödvändigt att det finns ett förtroende mellan ledning och internrevision. Den
som myndigheten rekryterar ska kunna ge råd och stöd till myndighetens ledning
och personen måste ha rätt kvalifikationer. Med rätt kvalifikationer menas att personliga och yrkesmässiga kvalifikationer gör det möjligt för internrevisionschefen
att utföra uppdraget enligt god internrevisors- och internrevisionssed.
Att formulera en annons för en rekrytering till en befattning som myndigheten
inte har rekryterat till tidigare är inte så lätt. Det kan vara en svår avvägning vilka
krav som ska ställas och hur starkt kraven ska formuleras i en annons. ESV:s syn
på lämplig kompetens för internrevisorer och internrevisionschefer framgår av avsnitt 3.2 och Bilaga 1. Myndigheten kan även ta kontakt med andra myndigheter
som genomfört rekrytering av internrevisionschef och be att få ta del av annons
och andra erfarenheter under rekryteringsprocessen.
Det förekommer även att myndigheter rekryterar internrevisionschefen internt.
Det som myndighetsledningen då bör tänka på är behovet av vidareutbildning
och risken för självgranskning. Enligt god internrevisorssed så ska en internrevisor avstå från att granska och bedöma verksamhet som personen ansvarat för
under närmast föregående tolvmånadersperiod. Även efter tolvmånadersperioden
kan objektiviteten vara begränsad och förhållandet bör prövas i varje enskilt fall.
Granskningsuppdrag där det finns en risk för självgranskning kan läggas över på
annan medarbetare vid internrevisionen eller på en extern konsult.
Myndighetens internrevision är inrättad när den leds av en chef som är anställd
i myndigheten. Det kanske kan tyckas egendomligt att en ensamrevisor utan personalansvar ändå kan vara chef, men chefskapet utgår här från ansvaret för funktionen (jämför Chefsjurist) och inte från personalansvar. Statens ansvarsnämnd
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beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller
internrevisionschefen.
3.2 Vilken kompetens behöver en statlig internrevisor
eller internrevisionschef ha?
ESV tog 2007 fram ett förslag till kompetensprofil för internrevisorer och internrevisionschefer. I förslaget anger ESV att utbildningsnivån för en internrevisor
eller internrevisionschef bör vara en högskoleexamen motsvarande tre års heltidsstudier. ESV har inte angett vilka ämnen som bör ingå i högskoleexamen utan anser att myndighetens verksamhet måste få styra vilka ämnen som är mest relevanta
i det enskilda fallet.
En lämplig yrkesmässig bakgrund för en nyanställd internrevisor eller internrevisionschef bör vara minst två–tre års erfarenhet från intern- eller externrevision,
antingen inom det statliga eller privata området. Saknar den nyrekryterade internrevisorn revisorskompetens så är det önskvärt att internrevisionsfunktionen har
tillräckliga resurser för att kunna ge internrevisorn lämplig handledning. Det är
inte optimalt att rekrytera en person utan tidigare revisionsbakgrund som ensamrevisor eftersom möjligheten till intern handledning saknas. Ett alternativ kan då
vara att myndigheten köper in extern kompetens som stöd till ensamrevisorn.
Kompetensmålet för en statlig internrevisor eller internrevisionschef bör vara
att internrevisorn tillägnat sig kunskaper om det regelverk som finns för statlig
internrevision, har god kunskap om IIA:s standarder och är väl insatt i vad rollen
som statlig internrevisor innebär. Internrevisorn bör även ha goda kunskaper om
den statliga miljön. Det innefattar bland annat myndigheternas ledningsformer,
statliga regelverk, statlig redovisning och statlig förvaltning. God kunskap om
riskhantering, revisionsmetoder, dokumentation, avrapportering och rapportskrivande är önskvärt. En internrevisionschef måste även ha de personliga och yrkesmässiga egenskaper och färdigheter som krävs för att kunna ta det övergripande
ansvaret för internrevisionens uppdrag. Vid de större internrevisionsfunktionerna
blir internrevisionschefens ledaregenskaper viktiga.
Det finns flera olika certifieringar som en internrevisor eller internrevisionschef
kan ha. Den vanligaste är CIA (Certified Internal Auditor) som är IIA:s certifiering. Den har fördelen av att vara internationell och allmänt accepterad, både
inom det privata och inom det statliga området. Att delta i denna certifiering ger
en god kunskap om IIA:s standarder, vilket är ett grundläggande kompetenskrav
för en internrevisor. Det finns även andra certifieringar exempelvis CGAP (Certified Government Auditing Professional), som är avsedd för internrevisionen i
offentlig sektor, och för IT-revisorer finns en certifiering som heter CISA (Certified Information Systems Auditor). För de medarbetare som har en eller flera
certifieringar ställer organisationerna bakom certifikaten krav på återkommande
vidareutbildning för att internrevisorn ska få behålla sin certifiering.
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3.3 Hur ska internrevisionens placeras in i organisationen?
Enligt god internrevisionssed ska internrevisionen inte delta i myndighetens
operativa verksamhet. För att säkra internrevisionens oberoende och integritet är
det viktigt att internrevisionen är organisatoriskt fristående från de verksamheter
revisionen ska granska. För att internrevisionens oberoende ska begränsas så lite
som möjligt ska internrevisionsfunktionen vara organisatoriskt placerad direkt
under myndighetens ledning.4 Det är inte lämpligt att internrevisionsfunktionen
är inplacerad i andra organisatoriska enheter inom myndigheten eftersom internrevisionen då inte kan granska den delen av myndighetens verksamhet med
bibehållet oberoende.
I en internrevisionsmyndighets organisationsplan ska internrevisionen vara
inplacerad i direkt under myndighetens chef om myndigheten är en enrådighetsmyndighet. När myndigheten är en styrelsemyndighet ska internrevisionen
inplaceras direkt under styrelsen.
När det gäller utvecklingssamtalet så är det lämpligt att internrevisionschefen
har samtalet med sin uppdragsgivare, det vill säga myndighetens chef om det är
en enrådighetsmyndighet och styrelsens ordförande om det är en styrelsemyndighet. Enligt erfarenheterna från de besök hos internrevisionsfunktioner som ESV
genomförde 2011 och 2012 är det vanligt att internrevisionschefen i en enrådighetsmyndighet har utvecklingssamtal med myndighetschefen. Däremot verkar det
ännu inte vara fullt så vanligt att internrevisorer i styrelsemyndigheter har utvecklingssamtal med styrelsens ordförande.
Det är lämpligt att internrevisionen har en egen budget som är kopplad till
aktiviteterna i revisionsplanen. Både aktiviteter, personalresurser och budget bör
beslutas av internrevisionens uppdragsgivare, det vill säga myndighetsledningen.
3.4 Revisionsutskott
Om myndigheten leds av en styrelse kan styrelsen besluta att inom styrelsen utse
ett revisionsutskott. Ett revisionsutskott förbereder ärenden inför styrelsens
beslut. Revisionsutskottet kan inte fatta beslut för styrelsen eftersom beslut i en
myndighetsstyrelse ska fattas kollektivt.
Enligt svaren på den internrevisionsenkät som ESV begärt in från internrevisionsmyndigheterna för 2012 så är det hittills inte så många styrelsemyndigheter
som har inrättat revisionsutskott. Intrycket som ESV har fått genom samtal med
internrevisionschefer är att de chefer som är verksamma vid myndigheter med
revisionsutskott är positiva. Internrevisionschefer vid myndigheter med styrelser
utan revisionsutskott upplever ofta att tiden med styrelsen blir begränsad. Med
ett revisionsutskott får internrevisionschefen mer tid med delar av styrelsen och
upplever att de får en aktiv diskussionspartner. En möjlig risk med revisionsutskott kan vara att utskottet ”tar över” från internrevisionschefen. Det har också
4 Föreskrift till 2 § Internrevisionsförordning (2006:1228)
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förekommit att styrelsen har missförstått revisionsutskottets roll som beredande
organ till styrelsen och har låtit revisionsutskottet enskilt fastställa iakttagelser och
rekommendationer i internrevisionens rapporter.

18

statlig internrevision för myndighetsledningar

den löpande verksamheten

4 Den löpande verksamheten
Kapitlet handlar om det löpande arbetet när myndigheten har en etablerad internrevision. Första avsnittet berör frågan om förtroende och kommunikation. Avsnitt två ger tips och förslag om utformningen av myndighetsledningens riktlinjer
till internrevisionen. Tredje avsnittet beskriver arbetet med internrevisionens
riskanalys och förslag till revisionsplan. Avsnitt fyra behandlar myndighetsledningens och internrevisionens roller och uppgifter i samband med internrevisionens rapportering. Femte avsnittet berör vad myndigheten bör tänka på i samband med internrevisionens rådgivning till myndighetsledning och övriga inom
myndigheten. Avsnitt sex handlar om internrevisionens kvalitetsarbete, varför
det är viktigt och vad det bör omfatta. Sista avsnittet behandlar samordning och
samverkan mellan internrevisionsmyndigheter, vad det innebär och vilka för- respektive nackdelar som kan finnas.
4.1 Hur ska myndighetsledning och internrevision samarbeta?
Ett bra samarbete bygger på förtroende. För att bygga uppförtroendet krävs
regelbundet återkommande kontakter mellan myndighetsledning och internrevision. Detta är även en förutsättning för att internrevisionens arbete ska kunna
fungera väl. En väl fungerande och öppen kommunikation ger myndighetsledningen och myndigheten bättre möjligheter att använda sig av internrevisionens
iakttagelser och rekommendationer i sitt arbete med att förbättra den interna
styrningen och kontrollen.
4.2 Internrevisionens riktlinjer
I internrevisionsförordningens 10 § står det att myndighetens ledning ska besluta
om riktlinjer för internrevisionen. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur
samarbetet mellan myndighetens ledning och internrevisionen bör gå till.
Riktlinjerna kan bland annat innehålla
−−syfte, befogenhet, roll och arbetssätt för internrevisionen
−−internrevisionschefens ansvar och roll
−−ansvar, roller och samarbetsformer mellan internrevisionen och
myndighetens ledning
−−former för tillsättning av internrevisionschef
−−formerna för rapportering till myndighetens ledning
−−riktlinjer för internrevisionens rådgivningsuppdrag
−−riktlinjer för internrevisionens kompetensutveckling
−−riktlinjer för internrevisionens interna kvalitetsarbete
−−riktlinjer för samordning och samverkan.
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Normalt brukar det vara internrevisionschefen som tar fram ett förslag till riktlinjer för myndighetens ledning att besluta om. ESV vill framhålla att det är ett
förslag och att myndighetens ledning aktivt bör ta ställning till det som står i
förslaget eftersom det formellt är myndighetsledningens instruktioner till internrevisionen.
I riktlinjerna kan det framgå när och hur myndighetens ledning ska informeras om pågående och avslutade granskningar. Om internrevisionen hittar något
allvarligt i sin granskning är det lämpligt att myndighetens ledning informeras
snarast. Myndighetsledningen kan även ha önskemål om att rapporteringen ska
ange nivån på iakttagelserna (gradering av iakttagelserna utifrån risknivå) och om
internrevisionen ska lämna en sammanfattande årsrapport.
Hur ofta internrevisionen ska rapportera till myndighetens ledning är en fråga
som är viktig att tydliggöra. För att iakttagelser och rekommendationer ska kunna
leda till förbättringar av processen för intern styrning och kontroll bör avrapporteringen ske löpande och i anslutning till att en rapport blivit färdigställd.5
I riktlinjerna kan det också stå om hur och när internrevisionschefen ska lämna
information om att internrevisionen inte kommer att hinna med alla aktiviter i
revisionsplanen.
Internrevisionen bör lämna en rapportering till myndighetens ledning om hur
myndigheten har hanterat internrevisionens iakttagelser och rekommendationer
från tidigare år. Av rapporten bör det framgå vad som kvarstår för myndigheten
att åtgärda. Återrapporteringen bör göras minst en gång per år.
I internrevisionsförordningens 5 § står det att internrevisionen ska ge råd och
stöd till styrelsen och chefen för myndigheten.6 Förordningen säger inte att internrevisionen kan ge råd och stöd till övriga chefer och medarbetare vid myndigheten. Det innebär att om internrevisionen ska kunna ge råd och stöd till andra
än myndighetsledningen så ska det framgå av internrevisionens riktlinjer.7
Frågan om riktlinjer för rådgivningsuppdrag kan kräva eftertanke:
−−Hur mycket bör internrevisionen själva kunna påverka vilka av
rådgivningsuppdragen som ska genomföras?
−−Ska internrevisionen få lämna råd och stöd även till andra inom
myndigheten eller bara till styrelsen och myndighetschefen?
−−Vilken omfattning får den här typen av rådgivning ha?
−−Ska internrevisionen stämma av med myndighetens ledning innan
internrevisionen accepterar ett uppdrag?
Det kan även vara värdefullt att i förväg fundera på vilken roll internrevisionen
ska ha när det gäller otillbörlig påverkan, bedrägerier och andra oegentligheter.

5 Allmänna råd till 9 § internrevisionsförordning (2006:1228)
6 Med myndighetschef menar vi här myndighetschef i både enrådighetsmyndighet och styrelsemyndighet.
7 Allmänna råd till 5 § Internrevisionsförordning (2006:1228)
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Det är bra att tydliggöra myndighetsledningens förväntningar i riktlinjerna. Det
är även viktigt att tänka på konsekvenserna om internrevisionen får en operativ
roll. Internrevisorn kan då inte med bibehållet oberoende granska myndighetens
process för att hantera bedrägerier och andra oegentligheter.
Det är inte ovanligt att riktlinjerna innehåller hänvisningar till internrevisionsförordningen och IIA:s standarder. När delar av andra regelverk tas in i riktlinjerna bör regelverket helst tas in i citatform och inte skrivas om. Det bör också
finnas tydliga hänvisningar till det använda regelverket.
4.3 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan
Internrevisionens revisionsplan ska enligt internrevisionsförordningens 4 § bygga
på en analys av verksamhetens risker. Det innebär att internrevisionen måste ta
fram en riskanalys. Kravet framgår av god internrevisionssed och fanns uttalat
även i den första internrevisionsförordningen från 1995.
Internrevisionens planeringsprocess börjar med riskanalysen innan arbetet
fortsätter med ett förslag till revisionsplan. Riskanalysen ska enligt internrevisionsförordningens 6 § omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver eller
ansvarar för. Regelverket säger ingenting om hur internrevisionens riskanalys ska
vara utformad. Det finns riskanalyser som innehåller processbeskrivningar och de
som bara innehåller en uppräkning av risker med en riskvärdering. För att det ska
vara möjligt att jämföra internrevisionens riskvärdering med myndighetens kan
det vara lämpligt att utforma riskvärderingsdelen enligt samma modell. Enligt
allmänna råd till 5 § internrevisionsförordningen ingår att risker kopplade till
otillbörlig påverkan, bedrägerier och andra oegentligheter ska beaktas i internrevisionens riskanalys.
För att undvika dubbelarbete bör internrevisionen använda sig av den information som finns i myndighetens riskanalys i den mån det är lämpligt, men internrevisionen kan inte använda myndighetens riskanalys i oförändrat skick som sin
egen. Grundläggande är att internrevisionen genomför en egen riskbedömning
utifrån de risker som internrevisionen identifierat. Internrevisionen bör även
komplettera sin riskbedömning med all egen relevant kunskap om myndighetens
risker. Det innefattar bland annat information som internrevisionen har fått i
samband med gransknings- och rådgivningsuppdrag.
Internrevisionens och myndighetens riskanalyser kan skilja sig från varandra.
Det finns flera skäl till det. Ett skäl kan vara att myndighetens riskanalys utgår
från att beslutade kontrollåtgärder har fungerat och värderar risken till vad den då
borde vara. Internrevisionen kan värdera riskerna till den risknivå som råder om
kontrollåtgärderna inte funnits eftersom internrevisionens utvärderar kontrollåtgärderna när internrevisionen genomför en granskning.
Som en del i riskanalysarbetet är det brukligt att internrevisionen lägger in
samtal med ledningen och andra nyckelpersoner inom myndigheten. En del i
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samtalen kan vara att jämföra myndighetens riskbedömning med internrevisionens, var skillnaderna finns och vad de beror på. Samtal och möten ger även
möjlighet att uppmärksamma nya riskområden.
Utifrån internrevisionens analys av myndighetens risker tar internrevisionen
fram ett förslag till revisionsplan. Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att revisionsplanen skulle innehålla granskningar inom alla riskområden som internrevisionen värderat till en viss nivå men i verkligheten är det sällan så. Ett skäl till det
kan vara att det inte är effektivt att granska ett visst riskområde om myndigheten
har förbättringsåtgärder inplanerade.
För att det ska gå att följa ”den röda tråden” från internrevisionens värdering av
verksamhetens risker till de i revisionsplanen utvalda granskningsområdena är det
lämpligt att det finns ett avsnitt i revisionsplanen som förklarar varför vissa risker
i verksamheten har valts ut och andra har utelämnats. Anledningen till att internrevisionen bör tydliggöra vad man väljer bort och varför är att den revisionsplan
som internrevisionen lämnar är ett förslag. Myndighetens ledning kan välja att
göra andra prioriteringar i den revisionsplan ledningen slutligen beslutar om.
Myndighetens ledning kan även välja att utöka internrevisionens resurser om man
finner det nödvändigt.
Av den av myndighetens ledning beslutade revisionsplanen framgår internrevisionens övergripande inriktning för revisionsåret och vilka granskningar som är
inplanerade. I revisionsplanen bör det ingå en sammanställning av internrevisionens totala verksamhet för revisionsåret i form av en tidsplan där även internrevisionens interna aktiviteter (planering, internt kvalitetsarbete och egen utbildning
med mera) framgår. I planen bör det finnas tid för uppföljning av att myndigheten genomfört åtgärder med anledning av resultatet av de granskningar som
internrevisionen genomfört under tidigare år. Det bör även finnas tid för större
kända rådgivningsuppdrag och uppskattad tidsram för övriga rådgivningsuppdrag som kan tillkomma under året. Väsentliga förändringar i planen under året
kräver ett nytt beslut om den reviderade revisionsplanen.
4.4 Internrevisionens rapportering
Internrevisionen ska enligt internrevisionsförordningens 3 § granska och lämna
förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.
När internrevisionen har avslutat granskningen ska internrevisionen enligt internrevisionsförordningens 9 § redovisa sina iakttagelser och rekommendationer
till myndighetens ledning. Den slutliga avrapporteringen ska enligt god internrevisionssed ske skriftligt. För att undvika sakfel är det viktigt att iakttagelserna är
avstämda med den del av organisationen som varit föremål för granskningen.
Internrevisionen ska enligt god internrevisorssed vara självständig i sin granskning och rapportering. Internrevisionen avgör vilken information som behövs
i varje granskningsuppdrag och är ansvarig för sina iakttagelser, slutsatser och
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r ekommendationer i rapporteringen. Myndighetens ledning är ansvarig för
att fatta beslut om myndigheten ska vidta några åtgärder med anledning av
rekommendationerna. Myndighetens ledning kan välja att inte agera utifrån
internrevisionens rekommendationer, följa rekommendationerna eller agera på
rekommendationerna men på ett sätt som myndigheten tycker fungerar bättre än
internrevisionens förslag.
Myndighetens ställningstagande om åtgärder med anledning av internrevisionens rekommendationer måste bli dokumenterat för att beslutet ska vara möjliga att följa upp. Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet dokumenteras
myndighetschefens beslut i ett beslutsdokument. Om myndigheten är en styrelsemyndighet dokumenteras beslutet i styrelseprotokollet. Myndigheterna bör ha en
genomtänkt och dokumenterad process för hur iakttagelser och rekommendationer i internrevisionens rapporter ska hanteras efter det att myndighetens ledning
har fattat sitt beslut. Det är viktigt att ansvaret för att genomföra åtgärderna är
tydligt. Det bör beslutas om ett slutdatum när åtgärderna ska vara genomförda.
Myndigheten bör ha ett system för att hålla reda på vad som hänt med rekommendationerna och vilka som ännu inte är åtgärdade.
I en årlig rapport till myndighetens ledning kan internrevisionen lämna en
redogörelse för årets iakttagelser och rekommendationer. Årsrapporten bör även
innehålla uppgifter om eventuella avvikelser från revisionsplanen och om internrevisionens kvalitetsarbete. Minst en gång per år bör internrevisionen dessutom
lämna en återrapportering till myndighetens ledning om och i vilken utsträckning
myndigheten har hanterat tidigare års iakttagelser och rekommendationer samt
vad som fortfarande återstår att åtgärda.
ESV anser att det är viktigt att information om avvikelser från revisionsplanen,
internt kvalitetssäkringsarbete och statusen på tidigare års iakttagelser och rekommendationer kommer till ledningens kännedom även om internrevisionen inte
upprättar någon årsrapport. Om internrevisionen inte lämnar en årsrapport bör
internrevisionen lämna motsvarande information i en eller flera separata rapporter.
Rutinerna för internrevisionens avrapportering till myndighetens ledning bör
framgå av internrevisionens riktlinjer.
4.5 Råd och stöd
”Rådgivningstjänster är rådgivande till sin natur och utförs allmänt på förfrågan
från en uppdragsgivare. Karaktären eller omfattningen av ett rådgivningsuppdrag
är föremål för en överenskommelse med uppdragsgivaren.8”
I internrevisionsförordningens 5 § står det att internrevisionen ska ge råd och
stöd till styrelsen och chefen för myndigheten.9 En förutsättning för att intern8 International Professional Practice Framework (IPPF) 2013 (Svensk översättning)
9 Med chefen för myndigheten avses här myndighetschef i både enrådighetsmyndighet och styrelsemyndighet.

statlig internrevision för myndighetsledningar

23

den löpande verksamheten

revisionen ska kunna ge råd och stöd till myndighetens ledning är att ledningen
efterfrågar det. Om internrevisionen ska kunna ge råd och stöd till andra än myndighetsledningen bör det framgå av internrevisionens riktlinjer.
Det finns inte uttalat i internrevisionsförordningen eller i IIA:s standarder
vilken typ av råd och stöd som det är lämpligt att internrevisionen ger. Internrevisionen kan ge råd och stöd när en verksamhet är i ett förändrings- eller uppbyggnadsskede. Internrevisionschefen har också till uppgift att informera myndighetsledningen om vad som gäller enligt god sed, regelverk med mera. Även det skulle
kunna ses som en form av råd och stöd.
Det finns några saker att tänka på innan ett rådgivningsuppdrag påbörjas:
−−Har internrevisionen kompetens inom det område som uppdraget gäller eller
behöver internrevisionen ytterligare kompetens för att genomföra uppdraget? Om internrevisionen saknar kompeten så ska internrevisionen enligt god
sed informera beställaren om det.
−−Har internrevisionen resurser att genomföra uppdraget? Om inte, hur
kommer övriga uppdrag i revisionsplanen att påverkas? Ska något tas bort i
planen eller behöver internrevisionen mer resurser?
−−Medför uppdraget att internrevisorn blir operativ? Hur kommer det i så
fall att begränsa internrevisionens oberoende i framtida granskningar av
området?
−−Är internrevisorn oberoende och objektiv gentemot den verksamhet som
rådgivningsuppdraget kommer att beröra?
Det bör framgå av internrevisionens riktlinjer om och under vilka omständigheter internrevisionen ska ha möjlighet att säga ja eller nej till råd och stöd. Om
internrevisionens oberoende och objektivitet inte kan säkerställas i samband
med ett rådgivningsuppdrag bör internrevisionen meddela detta förhållande till
beställaren av rådgivningen. Om beställaren inte är myndighetsledningen kan det
vara lämpligt att internrevisionen även meddelar förhållandet till myndighetsledningen.
4.6 Internrevisionens kvalitetsarbete
Enligt god internrevisors- och internrevisionssed ska internrevisionen ha ett
program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Det interna kvalitetsarbetet ska fånga upp och identifiera eventuella brister och därigenom ge möjlighet
att bibehålla och förbättra kvalitén på internrevisionens arbete. Det i sin tur ger
internrevisionen bättre förutsättningar att bidra till förbättringar i myndighetens
verksamhet. Det är därför viktigt att myndighetens ledning förstår nyttan med
det interna kvalitetsarbetet och tar del av internrevisionschefens slutsatser från
det.
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I den fortlöpande interna kvalitetskontrollen bör de här delarna ingå:
−−Uppföljning av att internrevisionens styrdokument följs.
−−Styrning och uppföljning av egna granskningsinsatser.
−−Återkoppling från myndighetens ledning och de funktioner som reviderats.
−−Uppföljning och utvärdering av internrevisionens prestationer och nyckeltal.
Även kompetensutveckling för att utveckla och bibehålla internrevisionens kompetens är en del av det interna kvalitetetsarbetet. Internrevisionschefen bör årligen
göra en analys av om internrevisionsfunktionen sammantaget har rätt kompetens
för att genomföra sitt uppdrag. Utifrån det bör en utvecklingsplan tas fram där
behovet av vidareutbildning av internrevisorerna framgår.
Internrevisionschefen bör varje år stämma av hur väl internrevisionen följer
internrevisionsförordningen och IIA:s standarder. Det är önskvärt att internrevisionschefen utarbetar en plan för förbättringsarbetet inom de områden där
självutvärderingen visar att det finns brister.
Avvikelser, förbättringsförslag och genomförandeplaner bör tas in i en rapport
som presenteras för myndighetens ledning årligen.
Åtminstone vart femte år ska internrevisionen enligt god sed genomföra en
extern kvalitetssäkring. Den externa utvärderingen kan genomföras som en fullständig extern utvärdering eller som en självutvärdering med en oberoende extern
validering. Den externa kvalitetssäkringen ska omfatta både internrevisionsförordningen och IIA:s standarder. Den externa utvärderingen eller valideringen ska
genomföras av en kvalificerad extern oberoende granskare eller granskningsteam.
Det är önskvärt att den externa granskaren eller granskningsteamet har god erfarenhet av statlig internrevision. Resultatet av den externa kvalitetssäkringen ska
rapporteras till myndighetens ledning.
Mer om det interna kvalitetsarbetet finns att läsa i Handledning Internt kvalitetsarbete för statliga internrevisorer (2010:34).
4.7 Samordning och samverkan mellan
internrevisionsmyndigheter – för- och nackdelar
Enligt internrevisionsförordningens 8 § får en myndighet samordna sin internrevision med en annan myndighet. Med samordning av internrevisionsfunktioner
menas att internrevisionschefen är anställd på deltid vid två internrevisionsmyndigheter. Personen behöver inte fungera som internrevisionschef på mer än en av
myndigheterna för att det ska vara fråga om samordning. Det finns även exempel
på att en internrevisionsmyndighet hyr ut personal till en annan internrevisionsmyndighet. Uthyrning av internrevisorer, som inte ska fungera som internrevisionschefer, medför inte med automatik att det är fråga om samordning.
Det kan finnas både för- och nackdelar med samordning. De fördelar som kan
finnas är att myndigheten kan anställa någon som redan kan det område som
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myndigheten är verksam inom. Det kan finnas möjlighet att använda samma ramverk, mallar och rutiner för båda myndigheterna. I samband med att en myndighet ska etablera en ny internrevision finns effektivitetsvinster att hämta eftersom
startsträckan inte behöver bli lika lång innan arbetet kan komma igång. För den
person som är anställd på två ställen kan det vara stimulerande och ge möjlighet
till kompetensutveckling. Det kan även vara ett bra utnyttjande av specialistkompetens.
Det kan även finnas nackdelar. En internrevisor som är verksam på två myndigheter har kanske inte tillräckligt med tid för att genomföra båda uppdragen på
det sätt som vore önskvärt. Det finns en risk att det uppstår resursbrist på båda
internrevisionsmyndigheterna. Det kanske saknas möjlighet att vid behov köpa in
resurser. Det kan uppstå tidsmässiga konflikter. Mycket tid kan gå åt till ”omställningstid” och resor.
Internrevisionsmyndigheter kan också samverka med en eller flera andra internrevisionsmyndigheter. Samverkan, som helst bör regleras i en överenskommelse
mellan myndigheterna, kan handla om internt utvecklings- och kvalitetsarbete,
att ge och få råd och synpunkter om bland annat revisionsrapporter och arbetsmetoder men även att genomföra granskningsaktiviteter tillsammans. Fördelarna
med detta är att det är utvecklande och att kompetensen blir bredare samt att de
nackdelar som kan uppstå när man är ensamrevisor motverkas.
Man kan även tänka sig att myndigheternas internrevisionsfunktioner samverkar om den externa kvalitetssäkringen. Det är då viktigt att oberoendefrågorna
beaktas. Det är inte önskvärt att två internrevisionsfunktioner kvalitetssäkrar åt
varandra. Den internrevisionsfunktion som kvalitetssäkrar kan inte heller ha en
alltför nära relation till den internrevision som blir kvalitetssäkrad.
Samverkan mellan myndigheter med internrevisionsfunktioner är något som
ESV ser mycket positivt på och vill uppmuntra. ESV anser att det är särskilt
angeläget att ha en samverkanspartner när internrevisionsfunktionen består av en
ensamrevisor.
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Bilaga 1 Internrevisorernas kompetens och
utbildningsbehov
Olika grupper har olika utbildningsbehov
Internrevisionskåren inom det statliga området består av personer med olika
bakgrund och yrkeserfarenhet. Det gör att det inom kåren finns olika behov av
vidareutbildning. ESV rekommenderar att myndighetsledningen upprättar en
individuell utbildningsplan för internrevisionschefen och att internrevisionschefen upprättar motsvarande planer för sina medarbetare på internrevisionsfunktionen. I utbildningsplanen specificeras de kurser från ESV, IRF (Internrevisorernas
förening), FAR Akademi med flera som internrevisorn behöver gå. Nedan följer
ett försök att teoretiskt gruppindela de statliga internrevisorerna för att strukturera utbildningsbehovet. Utbildningsbehovet är naturligtvis störst under de första
åren som internrevisor men det finns även ett krav på vidareutbildning i IIA:s
standarder. För de medarbetare som har en eller flera certifieringar ställs utbildningskrav för att internrevisorn ska få behålla sin certifiering.
Internrekryterad utan tidigare revisionserfarenhet

Personen förutsätts ha genomfört en högskoleexamen som motsvarar tre års heltidsstudier samt ha en relativt god kunskap om det statliga regelverket.
Här finns ett behov av utbildning inom revisionsområdet om revisionsmetoder, dokumentation, avrapportering och hur man skriver bra rapporter. Det finns
även ett behov av vägledning i vad rollen som internrevisor inom staten innebär.
I den ingår kunskap om internrevisionsförordningen, myndighetsförordningen,
förordningen om intern styrning och kontroll, ledningsformer inom staten, IIA
etiska riktlinjer (Code of Ethics) för internrevisorerna samt IIA:s standarder.
Externrekryterad med revisionserfarenhet från det privata området

Personen förutsätts ha arbetat med revision i minst två–tre år, ha genomfört en
högskoleutbildning som motsvarar tre års heltidsstudier och ha god kunskap om
revisionsmetoder, dokumentation, avrapportering och rapportskrivande.
Här finns ett behov av utbildning om det statliga regelverket. Det finns även
ett behov av vägledning i vad rollen som internrevisor inom staten innebär. I den
ingår kunskap om internrevisionsförordningen, myndighetsförordningen, förordningen om intern styrning och kontroll, ledningsformer inom staten, IIA etiska
riktlinjer (Code of Ethics) för internrevisorerna samt IIA:s standarder.
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bilaga 1 internrevisorernas kompetens och utbildningsbehov

Externrekryterad med revisionserfarenhet från staten

Personen förutsätts ha arbetat med revision i minst två–tre år, ha genomfört en
högskoleutbildning motsvarande tre års heltidsstudier, ha god kunskap om regelverken inom staten samt ha god kunskap om revisionsmetoder, dokumentation,
avrapportering och rapportskrivande.
Här finns ett behov av vägledning i vad rollen som internrevisor inom staten
innebär. I den ingår kunskap om internrevisionsförordningen, myndighetsförordningen, förordningen om intern styrning och kontroll, ledningsformer inom
staten, IIA etiska riktlinjer (Code of Ethics) för internrevisorerna samt IIA:s
standarder.
Övriga

I gruppen ”övriga” kan ingå personer med expertkunskaper som en viss internrevisionsavdelning behöver för att granska ”sin” myndighets verksamhet. Det är här
inte möjligt att generellt ange kompetensprofil och utbildningsbehov.
Utveckla internrevisorernas verksamhetskunskap
En viktig del i en internrevisors kompetens är kunskap om den verksamhet som
internrevisorn ska granska. Det är inte möjligt att lägga in i en extern utbildning,
utan ansvaret måste ligga på den enskilda myndigheten. Det är lämpligt att myndigheten lägger upp ett introduktionsprogram för den nyanställde internrevisorn
med tillexempel ett paket med skriftlig information, studiebesök och möjlighet
att praktisera inom olika avdelningar. Programmet bör naturligtvis anpassas till
den enskilde internrevisorns behov. Syftet med detta är att internrevisorn snabbare ska kunna komma in i myndighetens verksamhet. Ju mer omfattande och
komplex en myndighets verksamhet är desto större behov av en organiserad
introduktion.
Kompetensutveckling för alla internrevisorer
De statliga internrevisorernas bakgrund, och därmed deras utbildningsbehov,
varierar mycket. Målsättningen bör vara att samtliga internrevisorer ska nå upp
till en för internrevisionsuppdraget lämplig kompetensnivå. Detta är särskilt
viktigt eftersom arbetet som internrevisor i allmänhet utförs självständigt och
inte i grupp, även om internrevisionsfunktionen består av flera personer. Att ange
något antal personer eller en procentsats för hur många inom en avdelning som
ska ha en viss kompetens eller vara CIA-certifierade kan ha den olyckliga effekten
att alla internrevisorer inte får ta del av de möjligheter till kompetensutveckling
som finns att tillgå.
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Ordlista
God internrevisionssed
internrevisorn har med yrkesmässiga revisionsmetoder skaffat sig tillräckliga underlag för
sina iakttagelser och rekommendationer
Anmärkning (inom staten): lagar, förordningar, övriga regeringsbeslut samt av Ekonomistyrningsverket utfärdade föreskrifter och allmänna råd som berör myndigheternas internrevision ger uttryck för
god internrevisions- och internrevisorssed. För utfyllande tolkning av god internrevisions- och internrevisorssed inom staten kan vägledning hämtas från allmänt accepterade riktlinjer för yrkesmässig
internrevision (International Standards for the Proffessional Practice of Internal Auditing).

God internrevisorssed
internrevisorn har följt de grundläggande värderingar och principer som utgår från etiska
och yrkesmässiga krav
Anmärkning (inom staten): lagar, förordningar, övriga regeringsbeslut samt av Ekonomistyrningsverket utfärdade föreskrifter och allmänna råd som berör myndigheternas internrevision ger uttryck för
god internrevisions- och internrevisorssed. För utfyllande tolkning av god internrevisions- och internrevisorssed inom staten kan vägledning hämtas från allmänt accepterade riktlinjer för yrkesmässig
internrevision (International Standards for the Proffessional Practice of Internal Auditing).
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