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STJÓRN, NEFNDIR OG FAGHÓPAR 
 

Á aðalfundi félagsins þann 24. maí 2017 voru eftirfarandi félagsmenn kosnir í stjórn og fastanefndir og 

umsjónarmenn faghópa sem stjórn skipaði fyrir starfsárið 2017-2018:  

Stjórn  

Ingunn Ólafsdóttir, formaður 

Björn Snær Atlason, ritari 

Guðjón Viðar Valdimarsson, meðstjórnandi 

Jón Sigurðsson, gjaldkeri 

Sigrún Lilja Sigmarsdóttir, meðstjórnandi 

 

Jón Sigurðsson og Björn Snær Atlason voru kosnir til tveggja ára. Aðrir voru kosnir til tveggja ára á 

aðalfundi 2016 og sátu því áfram í stjórn. Haldnir voru 10 stjórnarfundir á starfsárinu. 

Fræðslunefnd 

Hinrik Pálsson, formaður 

Björg Ýr Jóhannsdóttir 

Gréta Gunnarsdóttir 

Guðmundur I. Bergþórsson 

Nanna Huld Aradóttir 

Alþjóða- og staðlanefnd 

Auðbjörg Friðgeirsdóttir, formaður 

Siðanefnd 

Ingi Magnússon, formaður 

Faghópar um innri endurskoðun fjármálafyrirtækja 

Kristín Baldursdóttir, umsjónarmaður 

Faghópar um upplýsingaöryggi 

Albert Ólafsson, umsjónarmaður (skipaður í febrúar 2018) 

Faghópar um endurskoðun hjá hinu opinbera 

Enginn skipaður umsjónarmaður á starfsárinu 
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Fjöldi félagsmannan og faggildingar á árinu 

Félagsmenn voru 89 talsins í lok árs 2017 og hefur fjöldi þeirra haldist svipaður á síðustu árum.  Þá 

hafa 25 félagsmenn hlotið faggildingu í innri endurskoðun og af þeim eru 21 í gildi.  

 

Eftirfarandi félagsmenn hlutu fagvottun á starfsárinu 2017-2018: 

 Hinrik Pálsson, CIA faggildingu. 

 Guðmundur I. Bergþórsson, QIAL faggildingarprófi.  

 Guðmundur Óli Magnússon, CIA, CGAP og CRMA faggildingarpróf 
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STARFSEMI FÉLAGSINS 
Félag um innri  endurskoðun var stofnað árið 2003.  Markmið félagsins er að ef la 

innbyrðis tengsl  og kynningu þeirra sem starfa við innri endurskoðun, vera vet tvangur 

t i l  að styrkja fagleg vinnubrögð, styrkja þróun innri endurskoðunar og faglega umræðu. 

Félagið er aðildarfé lag Alþjóðasamtaka innri endurskoðenda.  

Stjórn  

Innri endurskoðunardagurinn 2018 

Stjórn félagsins stóð að vanda að skipulagningu Innri endurskoðunardagsins 

og að þessu sinni var fjallað um ávinning af störfum innri endurskoðunar að 

mati hagsmunaaðila. Jafnframt var farið yfir stöðu og skipulag innri endur-

skoðunar hjá hinu opinbera á Íslandi og Norðurlöndunum og hvað þurfi að 

huga að við setningu reglugerðar til að stuðla að því að innri endurskoðun 

innan ríkisrekstrar nái markmiðum sínum. Með setningu laga nr. 123/2015 um 

opinber fjármál ber að framkvæma innri endurskoðun hjá A-hluta stofnun og í 

samræmi við reglugerð fjármálaráðherra. 

 

Fimm fyrirlesarar fjölluðu um efnið frá sínum sjónarhóli:  

 Sigurður Þórðarson, fv. ríkisendurskoðandi og formaður endurskoðunarnefnda  

 Hulda Ragnheiður Árnadóttir, framkvæmdastjóri Viðlagatryggingar Íslands  

 Valgerður Kristjánsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá EY  

 Anna Margrét Jóhannesdóttir, staðgengill innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar  

 Ingi Magnússon, sviðsstjóri endurskoðunarsviðs Ríkisendurskoðunar  

 Ingþór Karl Eiríksson, fjársýslustjóri   

 

Ráðstefnan var haldin á Hótel Natura þann 23. mars 2018 og var hún vel sótt af félagsmönnum og 

öðrum áhugasömum aðilum um innri endurskoðun. Ráðstefnustjóri var dr. Eyþór Ívar Jónsson, 

forstöðumaður Rannsóknamiðstöðvar í stjórnarháttum við Háskóla Íslands.  

Dr. Eyþór Ívar Jónsson, forstöðumaður 

Rannsóknamiðstöðvar í stjórnarháttum 

 
Ingi Magnússon, sviðsstjóri fjárhagsendurskoðunarsviðs 

Ríkisendurskoðunar og Sigurður Þórðarson fv. 

Ríkisendurskoðandi og formaður endurskoðunarnefnda. 

 
Anna Margrét Jóhannesdóttir, innri 

endurskoðun Reykjavíkurborgar og 

Ingþór Eiríksson fjársýslustjóri. 

 
Valgerður Kristjánsdóttir, löggiltur 

endurskoðandi hjá EY. 
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Nordic Light  2019 

Nordic Light ráðstefnan er samstarfsverkefni aðildarfélaganna á Norðurlöndunum og Eystrasalts-

ríkjunum. Ráðstefnan var haldin í Finnlandi árið 2017 en þar á undan í Svíþjóð í júní 2015. Þriðja 

ráðstefnan verður haldin 15-18. maí 2019 á Íslandi. Þetta verður einn stærsti viðburður félagsins og er 

líklegt að ráðstefnan verði vel sótt og þátttakendur gætu orðið hátt í 200. Uppleggið er að hafa eina línu 

fyrir opinbera geirann, eina fyrir einkageirann og að þriðja línan muni snúa að upplýsingatækni. Paul 

Sobel, formaður COSO nefndarinnar, og Richard Chambers, forstjóri IIA hafa báðir staðfest þátttöku 

sína á ráðstefnunni. Í undirbúningshóp ráðstefnunnar eru Ágúst Hrafnkelsson og Anna Margrét 

Jóhannesdóttir. Undirbúningurinn hefur verið í samstarfi við stjórn félagsins, félögin á Norðurlöndunum 

og Eystrasaltsríkjunum m.a. með gerð viðhorfskönnunar meðal félagsmanna. Ráðstefnufyrirtækið 

Athygli mun halda utan um skráningu og samskipti við hótel og að halda utan um heimasíðu um 

viðburðinn. Í samstarfi við Athygli er búið að taka frá hótelherbergi á Hilton Reykjavík Nordica og Hótel 

Cabin en gert er ráð fyrir að ráðstefnan verði haldin á Hilton. 

Innri vefur og gagnageymslur 

Unnið hefur verið að því að ná saman helstu gögnum um starfsemi félagsins á útprentuðu og rafrænu 

formi, þ.e. fundargerðum stjórnar og aðalfunda, upplýsingum um uppgjör félagsins og önnur gögn sem 

kunna að vera í vörslu fyrri formanna, gjaldkera og ritara félagsins og koma þeim yfir á rafrænt form. 

Gögnin eru nú í tímabundinni geymslu á vinnustöðum stjórnarmanna.  

Stjórnin ákvað að kaupa lausn á vistun gagna félagsins og hýsingu á ytri vef frá Tactica. Um er að ræða 

Office365 lausn sem felur í sér að nota Sharepoint til að halda utan um innri starfsemi meðan Onedrive 

væri notað til að vista öll gögn félagsins þ.m.t. rafrænar útgáfur af eldri gögnum. Einnig er gert ráð fyrir 

að tölvupósthólf félagsins yrði flutt frá Símanum yfir í þessa lausn. 

Fjármál 

Félagið er með bókhald sitt hjá Fjárstoð ehf., Höfðabakka 9.  Unnið hefur verið að því að skoða 

fyrirkomulag þjónustunnar m.a. bæta upplýsingagjöf um stöðu rekstrar á hverjum tíma.   

Verklagsreglur um starfsemi félagsins  

Stjórnin samþykkti eftirfarandi verklagsreglur og leiðbeiningar fyrir starfsemi félagsins: 

 Verklagsreglur um notkun samfélagsmiðla í starfsemi félagsins.  

 Leiðbeiningar um skipulagningu og framkvæmd Haustráðstefnu félagsins. 

 Almennt eru póstlistar félagsins ekki afhentir þriðja aðila. Undantekningar séu þó frá því, t.d. ef 

aðilar úr háskólasamfélaginu vilja gera kannanir í tengslum rannsóknir á faginu.  

 Stjórnin taldi að störf í þágu félagsins ættu almennt að vera í sjálfboðavinnu og ekki greitt fyrir 

fyrirlestra sem snúa beint að faginu.   
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Fræðslumál  

Stjórnin ákvað að kanna hvaða möguleikar og eftirspurn væri eftir kennslu fyrir faggildingarprófin. 

Ákveðið var að halda kynningarfund með félagsmönnum sem hafa hug á því að taka fagvottun þar sem 

farið yrði yfir uppsetningu og fyrirkomulag prófanna og það kennsluefni sem er í boði til að undurbúa sig 

fyrir þau. Kynningarfundur var haldin á vegum fræðslunefndar í byrjun árs 2018 og var niðurstaðan sú 

að ekki væri grundvöllur fyrir námskeiði að svo stöddu.    

COSO 

Alþjóðasamtökin hafa sett saman COSO vottunarnámskeið fyrir aðildarfélögin til að bjóða félags-

mönnum sínum. Stjórn ræddi hvaða leiðir væru í boði við að halda slíkt námskeið en ljóst er að því fylgir 

umtalsverður kostnaður og nauðsynlegt væri að ná ákveðinni lágmarksþátttöku. Möguleiki væri að fá 

innlendan sérfræðing til að taka að sér kennsluna en utanumhaldið væri á vegum félagsins í samstarfi 

við Alþjóðasamtökin. Í kjölfar næstu haustráðstefnu væri hægt að senda út spurningakönnun til að 

kanna áhuga félagsmanna á næsta starfsári.  

Erlent samstarf   

Félag um innri endurskoðun er í ágætu samstarfi við systrafélögin á Norðurlöndum og í 

Eystrasaltsríkjunum. Félagið er jafnframt aðildarfélag Evrópusamtaka innri endurskoðenda (ECIIA) og 

alþjóðasamtaka innri endurskoðenda (IIA). Nokkuð er um upplýsingaskil til Alþjóðasamtakana um 

starfsemi félagsins, m.a. um fjölda félagsmanna og rekstur félagsins. Fjölmargir félagsmenn sækja 

árlegar ráðstefnur þessara félaga. Á síðasta morgunverðafundi starfsársins fjallaði Ágúst Hrafnkelsson 

um árlega ráðstefnu Alþjóðasamtakanna í Dubai. 

Guðmundur I. Bergþórsson tók sæti í háskólanefnd samtakanna (Academic Relations Committee) í júlí 

2016. Nefndin fjallar einkum um samskipti við háskólasamfélagið og stuðlar að markvissri kennslu í innri 

endurskoðun á háskólastigi. Félag um innri endurskoðun hefur unnið að því að komið verði á 

háskólanámi í innri endurskoðun hérlendis og hefur Guðmundur að verið driffjöðrin í þeirri vinnu. 

Erindi sem bárust til stjórn 

Á aðalfundi 2017 gerði Anna Margrét Jóhannesdóttir, verkefnastjóri innri endurskoðunar Reykjavíkur-

borgar óskaði eftir áliti stjórnar á breytingum sem gerðar voru á stöðlunum þannig að sami aðili verið 

yfir innri endurskoðun og áhættustýringu. Stjórn félagsins óskaði eftir leiðbeiningum frá staðlasviði 

Alþjóðasamtakanna sem vísaði til staðals 1112 sem kom nýr inn í endurskoðaða staðla um innri 

endurskoðun og Implementation Guide 1112 sem veitir nánari útskýringar á þeim staðli. Auk þess var 

vísað á efni um varnalínurnar þrjár (e. Three line of defence). Einnig fjallaði Auðbjörg Friðgeirsdóttir, 

formaður Alþjóða- og staðlanefndar um málið á morgunverðafundi félagsins í vetur. 
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Fræðslunefnd 

Fræðslunefnd annast fræðslustarf á vegum félagsins og hefur veigamiklu hlutverki að gegna við að 

skapa félagsmönnum grundvöll til að afla endurmenntunareininga með þátttöku í viðburðum sem haldnir 

eru á vegum félagsins.  

Fræðslunefnd hóf starf sitt á starfsárinu með tveggja daga haustráðstefnu sem haldin var í byrjun 

október í Hegas húsinu í Kópavogi. Yfirskrift ráðstefnunnar var The Effective Auditor: Understanding 

and Applying Emotional Intelligence en aðalfyrirlesari var Margaret Morgan Maat sem hefur yfir 20 ára 

reynslu í hópefli, breytingastjórnun, forystuþróun og -þjálfun í fjármálaþjónustu.  

Fræðslunefnd skipulagði einnig fimm morgunverðafundi og tvær kynningar um eftirfarandi efni: 

 Alþjóðaráðstefna í Dubai og öryggismál  

 Hlutverk innri endurskoðenda í fyrirtækjum og árangursríkt samstarf við gæðastjóra 

 Rafmyntir og samtímaendurskoðun  

 Skjalafals og Fjármálaeftirlitið  

 Kynning á vottunum Alþjóðasamtaka innri endurskoðenda  

 Kynning á innri endurskoðun meðal háskólanema í HÍ og HR. 

 Áhættustýring, orðsporsáhætta og krísustjórn  

 

Alls gefur áðurnefnt fræðslustarf á vegum félagsins kost á um 34 endurmenntunareiningum hafi 

einstaklingur sótt alla viðburðina. Morgunverðafundirnir voru vel sóttir á síðasta starfsári. 

  

Haustráðstefna 2018 

Fræðslunefnd sendi út könnun í byrjun árs 2018 á félagsmenn til að kanna áhuga á þema fyrir 

haustráðstefnuna. Niðurstaða könnunarinnar var að flestir hafa áhuga á efni sem tengist „Cybersecurity 

Auditing“. Stjórnin samþykkti þessa tillögu fræðslunefndar og verður tveggja daga námskeið haldið í lok 

september 2018. Einnig var unnið samhliða að gerð leiðbeininga um undirbúning og framkvæmd 

Haustráðstefnu í samstarfi við stjórn félagsins.  
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Önnur fræðsla fyrir félagsmenn 

Félagsmenn hafa einnig átt kost á því að sækja ýmis námskeið og fundi á vegum Félags löggiltra 

endurskoðenda, en þau námskeið gefa einnig rétt á endurmenntunareiningum. Um nokkurra ára skeið 

hefur verið gagnkvæm samvinna milli félaganna hvað varðar aðgengi að námskeiðum og fá FLE félagar 

einnig í flestum tilfellum viðurkenndar endurmenntunareiningar vegna fræðslufunda og námskeiða sem 

Félag um innri endurskoðun stendur fyrir. 

Í gegnum samstarf Háskólans í Reykjavík og Félags um innri endurskoðun hafa félagsmenn aðgang að 

fjölda námskeiða á meistarastigi hjá HR. Stök námskeið gefa allt að 40 endurmenntunareiningar.  

Uppskeruhátíð 2018 

Eftir annasamt en ekki síðst skemmtilegt starfsár var ákveðið að stjórn og fræðslunefnd kæmu saman 

á veitingahúsinu Kopar eftir síðasta stjórnarfundinn fyrir aðalfund félagsins.  

 

 

 

 

 

 

 

Alþjóða- og staðlanefnd 

Breytingar á alþjóðastöðlum um innri endurskoðun tóku gildi á fyrra starfsári og komu því ekki til 

umfjöllunar í alþjóðnefnd á tímabilinu en störf nefndarinnar fólust einkum í því að fylgast með breytingum 

sem alþjóðasamtökin hafa verið að kynna. Auk þess tók formaður alþjóðanefndar þátt í verkefni á vegum 

„Global Guidance Contributor“ og fólst verkefnið í því að fylgjast með og taka þátt í uppfærslu á 

leiðbeiningum er tengjast fjármálafyrirtækjum. Leiðbeiningarnar tóku til Data Aggregation, Governance 

& Quality og er áætlað að nýjar leiðbeiningar á því sviði komi út í haust. Nú þegar hafa alþjóðasamtökin 

gefið þrjár nýjar leiðbeiningar á þessu sviði er taka til lausafjáráhættu, módeláhættu og nálgun innri 

endurskoðunar á mati á eigin fé og álagsprófum í bönkum. Frekari leiðbeininga er að vænta á þessu 

sviði. Allir geta sótt um að taka þátt í þessari vinnu í gegnum „Global Guidance Contributor program“ en 

hægt er að sækja um það að gerast sjálfboðaliði á vefsvæði alþjóðasamtakanna. Formaður leggur til að 

á komandi starfsári verði alþjóðanefndin skipuð a.m.k. tveimur til þremur félagsmönnum í því skyni að 

auka umræðu á sviði alþjóðamálefna Félags um innri endurskoðun. 

 
Uppskeruhátíð stjórnar og fræðslunefndar í maí 2018. Á myndina vantar Guðjón Viðar og Hinrik.  
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Siðanefnd 

Engin mál bárust siðanefnd á þessu starfsári. 

Faghópur um upplýsingaöryggi 

Hópurinn var stofnaður í október 2015 og hefur verið erfitt að finna umsjónarmann til að halda utan um 

starfsemi hópsins. Albert hjá Ríkisendurskoðun tók að sér að vera umsjónarmaður í febrúar 2018 eða í 

lok starfsársins. Engin starfsemi var á starfsárinu. Reynt verður að blása lífi í hópinn á næsta starfsári. 

Faghópur um endurskoðun fjármálafyrirtækja 

Faghópurinn hélt einn fund á starfsárinu um nýja persónuverndarlöggjöf (GDPR) og áhrif hennar á 

íslensk fjármálafyrirtæki. Hópurinn mun halda annan fund í lok maí eða byrjun júní.  

Faghópur um innri endurskoðun hjá hinu opinbera 

Engin starfsemi var í hópnum á árinu. Mikilvægt verður að finna hópstjóra á næsta starfsári enda má 

gera ráð að innleiðing laga nr. 123/2015 um opinber fjármál er varðar innri endurskoðun muni auka 

eftirspurn eftir innri endurskoðendum með haldbæra þekkingu og reynslu og samstarfi milli þeirra. 

Þakkir til félagsmanna  

Að lokum vill stjórn félagsins koma á framfæri þökkum til allra þeirra einstaklinga sem lagt hafa félaginu 

lið með þátttöku sinni í nefndum, umsjón með starfi faghópa, fyrirlestrum eða með öðrum hætti. Auk 

þess óskar stjórn félagsmönnum sem hlutu faggildingu á þessu ári innilega til hamingju og nýjum 

félagsmönnum hjartanlega velkomna í félagið.  

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 24. maí 2018 

f.h. stjórnar Félags um innri endurskoðun, 

Ingunn Ólafsdóttir 

formaður 
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ÁRSREIKNINGUR 2017 
 

Samantekt 

Á árinu 2017 varð 186 þús.kr. hagnaður af rekstri félagsins.  Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir 

félagsins 7.226 þús.kr, skuldir 73 þús.kr. og eigið fé nam 7.152 þús.kr. í árslok 2017.  

Rekstrarreikningur 2017 

Lýsing – í þús.kr. 2017 2016 Breyting þús.kr. 

Rekstrartekjur 4.430 4.853 -423 

Rekstrargjöld 4.289 4.408 -119 

Fjármunatekjur og -gjöld 45 107 -62 

Hagnaður ársins 186 552 -366 

Efnahagsreikningur 2017 í þús.kr. 

Lýsing – í þús.kr. 2017 2016 Breyting þús.kr. 

Eignir 7.226 7.040 186 

Skuldir 73 74 -1 

Eigið fé 7.152 6.966 186 

Skuldir og eigið fé alls 7.226 7.040 186 

 

 

Skoðunarmaður félagsins 

Skoðunarmaður er kosin á aðalfundi félagsins annað hvert ár. Á aðalfundi í maí 2017 var Sigrún 

Guðmundsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá BDO, kosin skoðunarmaður félagsins.  

 


