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Ändringar i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till
internrevisionsförordningen (2006:1228)
beslutade den 13 november 2009.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2010.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 13 §
internrevisionsförordningen (2006:1228) följande ändringar i
föreskrifterna till nämnda förordning.
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 § förordningen
(2007:603) om intern styrning och kontroll som från internrevisionens
egen riskbedömning.
I riskanalysen ska bland annat risken för bedrägerier och oegentligheter
samt risker kopplade till myndighetens informationsteknologi beaktas.
Utifrån riskanalysen ska ett förslag till revisionsplan upprättas.
Revisionsplanen ska omfatta samtliga i riskanalysen prioriterade
områden.
7§
FÖRESKRIFTER
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
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femte år av kvalificerad extern oberoende granskare eller
granskningsteam. Resultatet av den interna och externa
kvalitetsbedömningen ska rapporteras till myndighetens ledning.
Internrevisorer ska förbättra sina kunskaper och färdigheter genom
fortlöpande yrkesmässig utveckling.
10 §
FÖRESKRIFTER
Styrelsen ska besluta om vilka av internrevisionens prioriterade områden
som ska tas in i den fastställda revisionsplanen utifrån den av
internrevisionen föreslagna revisionsplanen som beskrivs i föreskrifterna
till 4 §.
Större förändringar i granskningens omfattning och inriktning kan få till
följd att granskningsinsatsen enligt beslutad revisionsplan inte kan
genomföras. I de fall sådana större förändringar sker ska en reviderad
revisionsplan lämnas till styrelsen för beslut.
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