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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till
internrevisionsförordningen (2006:1228)
Beslutade den 22 januari 2008.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 februari 2008.
I föreskrifter och allmänna råd till förordningen är ordet ”skall”
genomgående ändrat till ”ska”. Paragrafer där endast sådana ändringar är
genomförda visas inte i cirkuläret.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 13 §
internrevisionsförordningen (2006:1228) att föreskrifter och allmänna råd
till 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 11 § och 13 § ska ha följande lydelse.
2§
FÖRESKRIFTER
Internrevisionen ska bedriva en organisatoriskt och, i förhållande till den
verksamhet som granskas, även en i övrigt oberoende och objektiv
gransknings- och rådgivningsverksamhet. För att säkra kraven på
objektivitet, oberoende och integritet ska internrevisionen vara fristående
från den operativa verksamheten och administrativt placerad direkt under
myndighetens chef.
Internrevisorer ska avstå från att granska och bedöma verksamhet som de
ansvarat för under närmast föregående tolvmånadersperiod.
Objektiviteten kan vara begränsad även efter tolvmånadersperioden.
Detta ska prövas i varje enskilt fall.
Internrevisionschefen ska ha den kompetens som behövs för att kunna
fullgöra internrevisionens uppgifter enligt denna förordning, inklusive
föreskrifterna och de allmänna råden.
Det ska i myndigheten finnas ett dokumenterat beslut på vem som är
anställd som chef för internrevisionen.

1

ESV Cirkulär
2008:1

3§
FÖRESKRIFTER
Internrevisionen ska stödja myndigheten genom att ur ett risk- och
väsentlighetsperspektiv granska och lämna förslag till förbättringar av
myndighetens process för intern styrning och kontroll.
3§
ALLMÄNNA RÅD
Internrevisionens granskning och förslag till förbättringar innebär inte att
internrevisionen deltar operativt i myndighetens arbete eller att
myndighetsledningen fråntas sitt ansvar för processen för intern styrning
och kontroll.
4§
FÖRESKRIFTER
Riskanalysen ska upprättas årligen och omfatta all verksamhet som
myndigheten bedriver eller ansvarar för. Riskanalysen ska utgå från såväl
myndighetsledningens identifiering, värdering och hantering av risk
enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 § förordning
(2007:603) om intern styrning och kontroll som från internrevisionens
egen riskbedömning. Utifrån riskanalysen upprättas en revisionsplan.

4§
ALLMÄNNA RÅD
Vid upprättande av riskanalysen bör all relevant kunskap om risker inom
myndigheten användas. Detta innefattar information som erhållits i såväl
gransknings- som rådgivningsuppdrag.
I revisionsplanen fastställs internrevisionens mål och inriktning för året
samt de granskningsinsatser som krävs för att på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt uppnå målen. I revisionsplanen bör avsättas tid för
uppföljning av att åtgärder vidtas med anledning av resultatet av tidigare
gjorda granskningar. Vidare bör i planen ingå en sammanställning av
internrevisionens totala verksamhet för budgetåret i form av en tidsplan
över planerade projekt samt bedömd resursåtgång för varje projekt. I
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planen bör även tid avsättas för större kända rådgivningsuppdrag samt
uppskattad tidsram för övriga rådgivningsuppdrag.

5§
FÖRESKRIFTER
Internrevisionen ska bedöma om ett rådgivningsuppdrag ligger inom dess
kompetensområde. Uppdraget kan sedan antas med utgångspunkt från
dess möjlighet att förbättra myndighetens process för intern styrning och
kontroll. Accepterade uppdrag ska inkluderas i revisionsplanen för
internrevisionen.
5§
ALLMÄNNA RÅD
Råd och stöd kan lämnas till andra än styrelsen och chefen för
myndigheten om detta framgår av riktlinjerna för internrevisionen.
Om oberoendet och objektiviteten gentemot de/den granskade inte kan
säkerställas i samband med ett rådgivningsuppdrag bör internrevisionen
avstå från att lämna råd. Detta förhållande bör beskrivas och meddelas
beställaren av rådgivningstjänsten.
De råd och stöd som internrevisionen ger fråntar inte
myndighetsledningen dess ansvar.
6§
FÖRESKRIFTER
I internrevisionens granskningsområde ingår samtliga händelser av
betydelse för processen för den interna styrningen och kontrollen enligt 3
§. Häri ingår även de uppgifter som utförs av annan myndighet.
7§
FÖRESKRIFTER
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I begreppet god internrevisions- och internrevisorssed ingår att
internrevisionen ska vara oberoende och internrevisorn objektiv i
utförandet av sitt arbete.

Internrevisionen ska utföras med kompetens och vederbörlig
yrkesskicklighet och omfattas av ett program för kvalitetssäkring och
kvalitetsförbättring. Kvalitetssäkringsprogrammet ska inkludera intern
och extern kvalitetsbedömning. Intern bedömning görs dels genom
fortlöpande intern kvalitetskontroll och dels årligen genom
självutvärdering. Extern bedömning ska genomföras minst en gång vart
femte år av kvalificerad extern oberoende granskare eller
granskningsteam.
Internrevisorer ska förbättra sina kunskaper och färdigheter genom
fortlöpande yrkesmässig utveckling.
11 §
FÖRESKRIFTER
Internrevisionen avgör vilken information som behövs för att fullgöra ett
revisionsuppdrag.
Internrevisionen ska identifiera tillräcklig, tillförlitlig, relevant och
användbar information för att nå målet med uppdraget.
Om internrevisionen är förhindrad att ta del av information som den
bedömer vara väsentlig för uppdragets genomförande ska
internrevisionen upplysa om detta i sin rapportering och ange hur detta
kan ha begränsat granskningen.
13 §
FÖRESKRIFTER
Ekonomistyrningsverket kan i enskilda fall pröva och meddela undantag
från föreskrifterna till denna förordning.
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