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Fagþekking til framfara  

Megintilgangur Félags um innri endurskoðun 
Að vera leiðandi fagfélag á Íslandi á sviði innri endurskoðunar. 

Framtíðarsýn (Vision): 
Innri endurskoðun verði almennt viðurkennd sem ómissandi þáttur í stjórnarháttum, áhættustýringu og 

eftirlitsumhverfi fyrirtækja og stofnana á Íslandi. 
 

Stefna (Mission): 
Að stuðla að framþróun og útbreiðslu innri endurskoðunar sem faggreinar á Íslandi og vera í fararbroddi 

varðandi þekkingarmiðlun á sviði innri endurskoðunar. 

Markmið A Vera leiðandi við að byggja upp fagþekkingu á sviði innri endurskoðunar 
 
 
Aðgerðir 

1. Stuðla að fjölgun fagvottaðra innri endurskoðenda. 

2. Halda vandaða fræðslufundi og ráðstefnur. 

3. Efla samstarf við háskóla vegna fræðslu um innri endurskoðun. 

4. Hvetja félagsmenn til að skrifa reglulega greinar um innri endurskoðun.  

5. Miðla upplýsingum um nýjasta fagefni um innri endurskoðun. 

 

Markmið B Auka sýnileika og umræðu um ávinning innri endurskoðunar meðal 
hagsmunaaðila á Íslandi. 

 
 
Aðgerðir 

6. Halda reglulega fundi fyrir helstu hagsmunaaðila um innri endurskoðun og þeim 

virðisauka sem hún skapar. 

7. Hvetja stjórnvöld að innleiða innri endurskoðun hjá ríkisstofnunum í samræmi lög. 

8. Hvetja aðra aðila svo sem sveitarfélög og félög í Kauphöll að innleiða innri 

endurskoðun. 

9. Miðla upplýsingum um starfsemi félagsins til hagsmunaaðila. 

 
Markmið D Byggja upp gott innra starf á vegum félagsins, efla samskipti félagsmanna og 

fjölga félagsmönnum 

 
Aðgerðir 

10. Hvetja félagsmenn til að taka virkan þátt í starfi félagsins. 

11. Veita félagsmönnum reglulega upplýsingar um starfsemi félagsins og störf 

stjórnar. 

12. Gera reglulega könnun meðal félagsmanna um fræðsluþörf og starfsemi félagsins. 

 
Markmið C Styrkja tengsl við fagfélög innri endurskoðenda á alþjóðavísu, einkum IIA, ECIIA 

og systurfélög FIE á Norðurlöndum 

 
Aðgerðir 

13. Virk samskipti við IIA Global, ECIIA og systurfélög FIE á Norðurlöndum og þátttaka í 

fundum og nefndarstarfi á þeirra vegum.  

14. Hvetja félagsmenn til þátttöku í erlendu samstarfi og sjálfboðastarfi IIA og fá þá til 

að miðla starfi sínu til annarra félagsmanna.  

 
  

Samþykkt af stjórn Félags um innri endurskoðun 22. janúar 2020 

 

 

 


