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Erindisbréf fræðslunefndar FIE 

1 Almennt 

Í samþykktum Félags um innri endurskoðun (FIE)1 kemur fram að félagið skuli starfrækja 
fræðslunefnd, sem eina af fastanefndum félagsins. Fræðslunefnd skal vinna störf sín í samráði 
við stjórn, sem setur nefndinni erindisbréf þar sem starfssvið og heimildir eru nánar tilgreind. 
Nefndarmönnum er óheimilt að skuldbinda félagið án undangengins samþykkis stjórnar. Stjórn 
skal boða fastanefndir félagsins á samráðsfund a.m.k. einu sinni á ári. 

2 Nefndarmenn 

Fræðslunefnd skal skipuð þremur nefndarmönnum hið minnsta. Formaður fræðslunefndar er 
kjörinn á aðalfundi FIE til eins árs í senn. Aðrir nefndarmenn eru valdir af formanni hennar og 
eru þeir jafnframt skipaðir til eins árs í senn. Nefndarmenn skulu vera félagar í Félagi um innri 
endurskoðun.     

3 Hlutverk 

Fræðslunefnd skipuleggur fræðslu á vegum félagsins, svo sem morgunverðarfundi, námskeið og 
smærri ráðstefnur, útgáfu kynningarefnis fyrir félagsmenn og fréttabréfa.  

3.1 Fræðslustarf 

Fræðslunefnd skal annast fræðslustarf á vegum FIE. Í því felst m.a. skipulagning og framkvæmd: 
- Fræðslufunda á vegum félagsins, sem haldnir skulu að a.m.k. fjórum sinnum á ári. 

Fræðslufundir eru styttri fundir, s.s. morgunverðar- eða hádegisfundir, sem að jafnaði 
eru metnir til 1,5 endurmenntunareininga.   

- Haustráðstefnu félagsins, sem leitast skal við að halda árlega. Haustráðstefna FIE er 
haldin í samstarfi við fagaðila á sviði fræðslu og endurmenntunar. Það efni sem tekið er 
til umfjöllunar hverju sinni er yfirleitt metið til endurmenntunareininga af þeim fagaðila 
sem veitir þjónustuna. Fræðslunefnd skal leggja tillögur sínar varðandi haustráðstefnu 
fyrir stjórn í síðasta lagi 1. maí ár hvert.   

- Aðstoða stjórn við skipulagningu og framkvæmd Innri endurskoðunardags félagsins, sem 
haldinn er á fyrsta ársfjórðungi hvers árs. 

Fræðslunefndin er hvött til að koma fram með nýjar hugmyndir er varðar form og fyrirkomulag 
framboðs fræðslu og fyrirlestra er tengjast viðfangsefnum innri endurskoðunar.  
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 Samþykkt á stofnfundi 12. febrúar 2003. Breytt á aðalfundi 25. maí 2005, á aukaaðalfundi 27. nóvember 2007 og á 

aðalfundi 27. maí 2010. 
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Fræðslunefnd hefur veigamikla hlutverki að gegna við að skapa félagsmönnum grundvöll til að 
afla endurmenntunareininga (CPE) með þátttöku í viðburðum sem haldnir eru á vegum FIE. 
Fræðslunefnd skal halda utan um fundasókn félagsmanna á þá viðburði, sem haldnir eru á 
vegum félagsins, í þeim tilgangi að geta gefið út staðfestingu á fundasókn.      
 
Fræðslunefnd skal miða við að kostnaður við fræðslustarf félagsins sé fjármagnaður með 
tekjum af þeim viðburðum, sem nefndin stendur fyrir.                

3.2 Útgáfa fréttabréfs 

Fræðslunefnd annast enn fremur umsjón með fréttabréfi félagsins, sem leitast skal við að komi 
út a.m.k. tvisvar á ári. Í fréttabréfi félagsins skal leitast við að gefa félagsmönnum upplýsingar 
um starf þess, fastanefnda og faghópa og fleira eftir því sem við á. Stjórnarmaður í félaginu skal 
vera ábyrgðarmaður fréttabréfsins.   

4 Samskipti við stjórn  

Fræðslunefnd skal í septembermánuði ár hvert leggja fyrir stjórn áætlun um fræðslu- og 
upplýsingastarf ársins ásamt fjárhagsáætlun til samþykkis. Meiri háttar breytingar á 
starfsáætluninni nefndarinnar skal bera undir stjórn til yfirferðar og samþykkis.  
 
Fræðslunefnd skal senda stjórn afrit af fundargerðum nefndarinnar og skulu fundargerðir berast 
stjórn innan 10 daga frá viðkomandi nefndarfundi. 
 
Fræðslunefnd skal árlega gera stjórn grein fyrir starfi sínu á sérstökum fundi, áður en 
aðalfundur félagsins er haldinn í maímánuði ár hvert. Á fundinum skal farið yfir starf ársins í 
samanburði við starfsáætlun, rekstur í samanburði við fjárhagsáætlun og marka stefnu fyrir 
komandi starfsár. Jafnframt skal ræða tillögur fræðslunefndar varðandi komandi 
haustráðstefnu.   

5 Endurskoðun erindisbréfs 

Erindisbréf þetta kemur árlega til endurskoðunar. Þá skal á grundvelli fenginnar reynslu kveða 
skýrar á um atriði sem óljós þykja eða taka til endurskoðunar verksvið og verkefni 
fræðslunefndar.  
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