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Staðlar IIA
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https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-
guidance/Pages/Strongly-Recommended-Guidance.aspx
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Almennar leiðbeiningar (Practice Guides general)
● Útgefnar á tímabilinu 2009 – 2018 (30)

Fjármálaþjónusta (Financial Services)
● Útgefnar 2017 og 2018 (3)

Félög tengd almannahagsmunum (Public Sector)
● Útgefnar 2017 og 2018

GTAG – Leiðbeiningar um innri endurskoðun UT
● Útgefnar 2009 og 2018

Flokkun á stöðlum
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GAIT – leiðbeiningar um áhættumat UT
● Útgefnar (3)

Aðrar leiðbeiningar
● Útgefnar 2016-2017 (2)

Dæmi: 
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Hvaða kröfur er gerðar til þeirra sem taka þátt í gerð leiðbeininga á vegum IIA

● Að minnsta kosti þriggja ára reynsla af innri endurskoðun eða sambærileg ráðgjafarþjónusta.

● Reynsla af notkun Alþjóðlegra staðla um innri endurskoðun.

● Sérfræðiþekking á bestu framkvæmd ákveðinna verkþátta/viðfangsefna.

● Að viðkomandi hafi tíma til að taka þátt í starfinu utan hefðbundins vinnutíma.

Hvernig sækir þú um?

● Sækir um rafrænt á heimasíðu IIA. https://forms.theiia.org/volunteer-guidance-contributor-form

….og hvað græðir þú á þessari vinnu?  HAFA ÁHRIF!

● 10 tíma framlag yfir 12 vikna tímabil.

● Þú færð að láta ljós þitt skína.

● Þú ert að vinna með hópi sérfræðinga um allan heim.

● …og rúsína í pylsuendanum – 5 endurmenntunareiningar

Þátttaka í gerð leiðbeininga á vegum IIA
Global Guidance Contributor

Stöðug þekkingarleit sem nýtist í 
daglegum verkefnum innri 

endurskoðunar. 

https://forms.theiia.org/volunteer-guidance-contributor-form
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Dæmi um auknar kröfur til
fjármálafyrirtækja
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➢ Viðmiðunarreglur EBA um útlánaáhættu

➢ Ýmsir tæknilegir staðlar

➢ Reglur um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti

➢ Könnunar og matsferli

➢ Upptaka viðmiðunarreglna um EBA um 

stjórnarhætti fjármálafyrirtækja.

➢ Peningaþvættislöggjöfin

➢ Persónuverndarlöggjöfin

➢ O.sv.frv.
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Yfirlit yfir almennar leiðbeiningar ofl.
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Næstu skref

Alþjóðnefnd FIE

● Alþjóðanefnd vinni frekar með fjármálahópum

● Alþjóðanefnd og fjármálahópur vinni saman að því að þýða þær reglur sem þegar hafa birst auk þeirra sem eru væntanlegar. 

● Efling á UT hóp í að skoða hvernig nýta megi betur GTAG leiðbeiningar IIA við innri endurskoðun á upplýsingaöryggismálum.

Evrópskar kröfur 

● Sjáum töluverðar breytingar 

● Með þátttöku aðila um allan heim má stuðla að því að IIA leiðbeiningar taki til víðtækra krafna. 

Samskipti við Nordic – Baltic

● Samvinna við gerð leiðbeininga um Risk Management Guidance.

Áhættustýringarhópur

● Að lokum varpa ég fram þeirri spurningu hvort áhugi sé fyrir því að stofna sérstakan hóp um áhættustýringu. 
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Spurningar?

Network data protection programme | Limit, protect, respect
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