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1. Inngangur 
Eftirfarandi er lauslega þýtt upp úr skjali Alþjóðasamtaka Innri Endurskoðenda, IIA, um endurmenntun sem samþykkt var í 

febrúar 2019.  

https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/CPE-Policy.pdf 

 

2. Árlegar kröfur til endurmenntunar (CPE) 
Alþjóðasamband innri endurskoðenda krefja faggilda aðila um að staðfesta árlega að þeir hafi uppfyllt þær 

endurmenntunarkröfur sem fjallað er um hér að neðan. Kröfur til endurmenntunar eru mismunandi eftir því hvort aðilinn er 

starfandi (vinnur við innri endurskoðun eða tengd verkefni), ekki starfandi (vinnur ekki við innri endurskoðun eða tengd 

verkefni) eða látin af störfum (kominn á eftirlaun). Þeir aðilar sem hafa látið af störfum er undanþegnir allri kröfu um 

endurmenntun svo lengi sem þeir hefja ekki störf aftur. Það er á ábyrgð faggildra aðila að tilkynna Alþjóðasambandinu þegar 

þeir láta af störfum. Slíkt er gert í gegnum CCMS. 

Til þess að halda virkum faggildingum, hvort heldur sem aðilar séu starfandi eða ekki starfandi þarf að: 

• Stunda endurmenntun og staðfesta svo um árlega. 

• Afla sér minnst tvær endurmennutnarstundir á sviði siðareglna 

• Staðfesta að þeir uppfylli kröfur Staðlanna 

• Staðfesta að þeir uppfylli siðareglur Alþjóðasambandsins 

Hér á eftir er farið nánar í gegnum þessar kröfur. 

2.1 Endurmenntunarstundir (e. CPE hours) 

Hversu margar endurmenntunarstundir þarf að uppfylla fer eftir því hvaða faggildingu er um að ræða og hvort aðilinn sé 

starfandi eða ekki starfandi eins og sjá má í töflunni hér að neðan. 

Staða Skilgreining Má titla sig með 

faggildingu 

Endurmenntunarstundir 

fyrir CIA 

Endurmenntunarstundir 

fyrir CCSA, CGAP, 

CFSA, CRMA, QIAL 

Starfandi Vinnur við innri 

endurskoðun eða 

tengd verkefni 

Já 40 20 

Ekki starfandi Vinnur ekki við innri 

endurskoðun eða 

tengd verkefni 

Já 20 10 

 

Ef aðili er með fleiri en eina faggildingu, þá gilda þær endurmenntunarstundir sem safnað er fyrir CCSA, CGAP, CFSA, CRMA 

og QIAL upp í endurmentunarkröfuna fyrir CIA. Þannig að ef að starfandi aðili hefur bæði CIA og CRMA er nóg að safna 40 

endurmenntunarstundum á ári, svo lengi sem þær nái yfir viðeigandi efni. 

Hér að neðan verður svo fjallað nánar um hvað telst til endurmenntunarstunda. 

2.2 Kröfur um endurmenntun á sviði siðareglna 

Alþjóðasamtökin gera kröfu um að lágmarki 2 endurmenntunarstundir á ári á sviði siðareglna. Þessar endurmenntunarstundir 

gilda upp í þær kröfur sem lagðar eru á faggildingarnar, þ.e. ef um er að ræða starfandi CIA, þá þurfa 2 af 40 

endurmenntunarstundum að tengjast siðareglum. Ekki er því um að ræða viðbótarkröfu ofan á almenna kröfu um 

endurmenntun. Alþjóðasamtökin eru nokkuð opin varðandi hvað telst tengt siðareglum en hér að neðan eru nokkur dæmi um 

hvað telst uppfylla kröfuna og hvað telst ekki uppfylla kröfuna. 

Dæmi um efni sem myndi styðja við kröfuna: 

• Siðareglur Alþjóðasamtakana 

• Að búa til siðareglur fyrir fyrirtæki (ekki bara innri endurskoðunardeildina) 

• Siðleg ákvörðunartaka 

• Hlutverk siðareglna í stjórnarháttum fyrirtækja 

https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/CPE-Policy.pdf
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Dæmi um efni sem myndi ekki styðja við kröfuna: 

• Lög um innherjaviðskipti 

• Námskeið sem tengjast fylgni við sérstök lög eða reglugerðir 

• Innleiðing staðla Alþjóðasamtakanna 

2.3 Fylgni við Staðlana 

Mælst er til þess að faggildir aðilar afli sér endurmenntunareiningar tengda stöðlum samtakanna. Að minnsta kosti er ætlast til 

þess að faggildir aðilar yfirfari Staðlana árlega og meti hvort að þeir framkvæmi vinnu sína í samræmi við þá. 

2.4 Staðfesting á fylgni við siðareglur 

Faggildir aðilar þurfa að fylgja siðareglum Alþjóðasamtakanna. Árlega þurfa þeir að staðfesta að: 

• Þeir fylgi siðareglum Alþjóðasamtakanna 

• Þeir muni ekki gera neitt sem dregur úr trúverðugleika samtakanna. 

• Þeir hafi uppfyllt kröfur um 2 endurmenntunarstundir á siði siðareglna 

• Þeir hafi ekki hlotið dóm á árinu. 

2.5 Undanþágur 

Alþjóðasamtökin geta gefir aðilum undanþágur frá endurmenntunarkröfum ef að góðar ástæður eru fyrir því. Slíkt þarf að 

sækja sérstaklega um í CCMS. 

 

3. Hvað telst til endurmenntunar? 
Alþjóðasamtökin ætlast til þess að aðilar velji góð námskeið til þess að uppfylla endurmenntunarkröfur sínar og er það á 

ábyrgð hvers aðila að fullvissa sig um að endurmenntunarstundirnar uppfylli kröfur samtakanna. 

3.1 Formlegt nám eða námskeið 

Algengasta leiðin til þess að safna sér endurmenntunarstundum er að fara á námskeið eða skrá sig í formlegt nám. Til þess að 

slíkt uppfylli kröfur samtakanna um endurmenntunarstundir þarf það að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

• Þarf að tengjast faglegri hæfni aðilans 

• Þarf að greina skýrt frá markmiði, hvaða efni er farið yfir og hvaða þekkingu þáttakendur taka með sér frá 

námskeiðinu 

• Þarf að skýra frá hvaða forkröfur eru til staðar ef einhverjar 

• Þarf að vera í höndum aðila sem eru sérfræðingar í efninu 

• Þarf að geta gefið staðfestingu á þáttöku aðila 

• Þarf að geta tilgreint hversu margar endurmenntunarstundir aðilar afla sér 

Dæmi um hvað samtökin horfa almennt til þegar kemur að þessu: 

• Námskeið og ráðstefnur á vegum fagfélaga (t.d. FIE og FLE) 

• Innanhús námskeið sem uppfylla kröfurnar hér að ofan 

• Háskólanámskeið 

3.1.1 Hvernig skal meta endurmenntunarstundir 

Endurmenntunarstundir eru mældar þannig að 50 mínútur jafngildir 1 endurmenntunarstund. Ef að námskeið eða önnur 

endurmenntun er ekki nákvæmlega 50 mínutur (hvort sem um meira eða minna er að ræða) má telja í 10 eða 25 mínútna 

bilum. Þannig að t.d. ef námskeið er haldið í fimm 25 mínútna bútum þá jafngildir það 125 mínútum og teljast til 2,5 

endurmenntunarstunda. 

 



  

3 
 

3.1.2 Menntunarsvið 

Faggildir aðilar skulu sækja endurmenntun sem uppfyllir skilyrðin hér að ofan og tengjast þeim sviðum sem faggilding þeirra 

nær til. Almennt er hægt að styðjast við prófalýsingar hvers prófs til þess að átta sig á því hvaða svið eru viðeigandi, sjá hér að 

neðan: 

Faggilding Prófalýsingar 

CIA https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx 

CCSA https://global.theiia.org/certification/CCSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx 

CGAP https://global.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx 

CFSA https://global.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx 

CRMA https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx 

QIAL https://global.theiia.org/qial/Public%20Documents/QIAL-Syllabus.pdf 

3.2 Annað sem telst til endurmenntunarstunda 

Til viðbótar við formleg námskeið og nám eru margar aðrar leiðir fyrir faggilda aðila til að uppfylla endurmenntunarkröfur sinar. 

Nokkur dæmi eru: 

• Standast próf 

• Skrifa greinar 

• Þýða greinar eða bækur 

• Flytja erindi eða fyrirlestra 

• Taka þátt í málum sem sérfræðingur 

• Framkvæma ytri gæðamöt 

Hér að neðan verður fjallað nánar um þessa möguleika og hversu margar endurmenntunarstundir hægt er að afla sér. 

Mikilvægt er einnig að átta sig á því að fleiri en þessi atriði geta talist til fullnægjandi sem endurmenntunarstundir ef aðilar geta 

sýnt fram á að þau bæti faglega hæfni þeirra. Það er á ábyrgð aðilans að sýna fram á að endurmenntun sín uppfylli kröfur 

samtakanna. 

3.2.1 Standast próf 

 CIA CCSA, CGAP, CFSA, 

CRMA, QIAL 

Öðlast faggildingu frá IIA 

- Endurmenntunarstundir sem aðilinn fær á árinu sem 

hann öðlast faggildinguna 

40 20 

- Endurmenntunarstundir sem aðilinn fær árið eftir að 

hann öðlast faggildinguna 

40 20 

Öðlast faggildingu frá öðrum en IIA 

- Endurmenntunarstundir sem aðilinn fær fyrir að 

standast hvern hluta af prófi tengdu endurskoðun eða 

reikningsskilum (t.d. löggildingu) 

10 10 

- Hámarks endurmenntunarstundir sem aðilinn getur 

fengið á því ári sem hann stenst prófið 

40 20 
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3.2.2 Að skrifa greinar 

Faggildir aðilar sem að skrifa greinar geta aflað sér endurmenntunarstunda fyrir þá vinnu, svo lengi sem að skrifin tengist því 

sviði sem faggildingin þeirra tengist, t.d. almennri innri endurskoðunarþekkingu eða atriðum tengdri þeirra sérhæfingu. Þegar 

kemur að endurmenntunarstundum þá hefur skrifum verið skipt í fjóra flokka. Takmörk eru á því hversu margar 

endurmenntunarstundir er hægt að skrá fyrir hvern flokk á hverju ári.  

Flokkar greinaskrifa Hámarks endurmenntunarstundir fyrir 

hvern flokk eftir faggildingum 

CIA CCSA, CFSA, CGAP, 

CRMA, QIAL 

1. Að skrifa bók eða koma að útgáfu bókar.  

(1 endurmenntunarstund fyrir hver 200 orð) 

25 10 

2. Að skrifa eða koma að útgáfu greina eða bloggs. 

(1 endurmenntunarstund fyrir hver 200 orð) 

15 6 

3. Að skrifa prófaspurningu fyrir samtökin. 

(1 endurmenntunarstund fyrir hverja samþykkta spurningu) 

20 10 

4. Að skrifa QIAL prófa verkefni. 

(10 endurmenntunarstundir fyrir hvert samþykkt verkefni) 

20 10 

Hámarks endurmenntunarstundir fyrir skrif á greinum á hverju ári 25 10 

3.2.3 Þýðing á greinum eða bókum 

Eins og fyrir greinar sem þeir skrifa, þá þurfa undirliggjandi greinar sem faggildir aðilar þýða fyrir endurmenntunarstundir að 

tengjast faginu. Þýðingum er skipt upp í tvo flokka og eins og með greinaskrif er hámark sett á það hversu margar 

endurmenntunarstundir er hægt að skrá á ári fyrir þýðingar. 

 

Flokkar þýðinga Hámarks endurmenntunarstundir fyrir 

hvern flokk eftir faggildingum 

CIA CCSA, CFSA, CGAP, 

CRMA, QIAL 

1. Að þýða bók  

(1 endurmenntunarstund fyrir hver 200 orð) 

25 10 

2. Að þýða stuðnings efni frá IIA, aðrar faggreinar, blogg o.s.frv. 

(1 endurmenntunarstund fyrir hver 200 orð) 

15 6 

Hámarks endurmenntunarstundir fyrir þýðingar á hverju ári 25 10 

3.2.4 Flytja erindi eða fyrirlestra 

Faggildir aðilar geta aflað sér endurmenntunarstunda með því að halda fyrirlestra (kennsla, ráðstefnur eða innanhús 

námskeið) svo lengi sem efnið tengist faginu. Faggildir aðilar geta fengið 1 endurmenntunarstund fyrir hverjar 50 mínútur af 

fyrirlestri sem og 3 endurmenntunarstundir til viðbótar fyrir hverjar 50 mínútur af fyrirlestri svo lengi sem um sé að ræða fyrsta 

skipti sem aðilinn fer með fyrirlesturinn. Ef fyrirlesturinn er haldinn aftur þá fást endurmenntunarstundir einungis fyrir 

fyrirlesturinn, ekki undirbúninginn. 
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Fyrirlestrar Hámarks endurmenntunarstundir fyrir 

hvern flokk eftir faggildingum 

CIA CCSA, CFSA, CGAP, 

CRMA, QIAL 

1. Fyrirlestur í fyrsta sinn  

(endurmenntunarstundir miða við fyrirlesturinn og undirbúning) 

25 10 

2. Sami fyrirlestur haldinn aftur 

(endurmenntunarstundir miða aðeins við fyrirlesturinn) 

5 2 

Hámarks endurmenntunarstundir fyrir fyrirlestra á hverju ári 25 10 

3.2.5 Þátttaka sem sérfræðingur 

Faggildir aðilar geta aflað sér endurmenntunarstunda fyrir fjölbreytta þáttöku í verkefnum sem sérfræðingur. Hér má nefna ef 

aðilinn tekur þátt í félagsstarfi (t.d. starfi FIE), QIAL matsmaður, taka þátt í starfi IIA Global. Þátttöku er skipt í fjóra flokka eins 

og sjá má hér að neðan.  

Flokkar þátttöku Hámarks endurmenntunarstundir fyrir 

hvern flokk eftir faggildingum 

CIA CCSA, CFSA, CGAP, 

CRMA, QIAL 

1. Sjálfboða starf í stjórn eða í starfi FIE eða öðru fagfélagi tengdu innri 

endurskoðun  

(1 endurmenntunarstund fyrir hverjar 50 mínútur) 

15 10 

2. IIA global þátttaka 

(5 endurmenntunarstundir fyrir hvert IPPF stuðningsefni) 

10 5 

3. Gæðarýni á efni tengdum prófunum 

(1 endurmenntunarstund fyrir hverjar 50 mínútur) 

20 10 

4. QIAL þátttaka 

- Mat á reynslu (0,5 endurmenntunarstundir fyrir hvert mat) 

20 10 

- Mat á raunhæfu verkefni (0,5 endurmenntunarstundir fyrir hvert mat) 20 10 

- QIAL Panel matsmaður (1 endurmenntunarstund fyrir hvern 

fyrirlestur og 1 endurmenntunarstund fyrir hvert viðtal) 

20 10 

Hámarks endurmenntunarstundir fyrir þátttöku á hverju ári 20 10 

3.2.6 Framkvæma ytri gæðamöt 

Faggildir aðilar geta aflað sér endurmenntunarstunda með því að taka þátt í ytri gæðamötum. Einungis er hægt að skrá 

rauntíma á staðnum. Ekki eru veittar endurmenntunarstundir fyrir undirbúning eða skýrslugerð. Takmörk eru fyrir því hversu 

margar endurmenntunarstundir er hægt að afla á ári í gegnum slíka vinnu. 

Ytri gæðamöt Hámarks endurmenntunarstundir fyrir 

hvern flokk eftir faggildingum 

CIA CCSA, CFSA, CGAP, 

CRMA, QIAL 

1. Óháð (ytra) mat á sjálfsmati innri endurskoðunardeildar 5 5 

2. Einnar viku ytra gæðamat 10 5 

3. Tveggja viku ytra gæðamat 20 10 

Hámarks endurmenntunarstundir fyrir framkvæmd ytra gæðamats á 

hverju ári 

20 10 
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4. Skil á endurmenntunarstundum 
Alþjóðasamtökin senda öllum faggildum aðilum póst á hverju ári þar sem þeir eru minntir á að staðfesta 

endurmenntunarstundir sínar. Þetta er gert í gegnum CCMS kerfið og þarf að skila sérstakri staðfestingu fyrir hverja 

faggildingu sem aðilinn hefur. Samhliða skal staðfesta að aðilinn uppfylli kröfur Staðlanna og siðareglna. Ekki þarf að skila 

neinum gögnum til staðfestingar á þessum tímapunkti.  

4.1 Gjald 

Borga þarf gjald þegar staðfestingu á endurmenntunarstundum er skilað inn. Frekari upplýsingar um þetta má sjá á síðu 

samtakanna.  

4.2 Skilafrestur 

Skila þarf staðfestingunni fyrir 31. desember.  

4.3 Hvað ef faggildur aðili nær ekki að uppfylla endurmenntunarkröfur? 

Ef að faggildur aðili nær ekki að afla nægjanlegra endurmenntunarstunda yfir árið skal hann ekki senda inn staðfestingu á því 

að hann hafi gert það.  

Aðilar sem senda ekki inn staðfestingu fyrir áramót munu sjálfkrafa færast yfir í óvirka (tímabundna) stöðu. Ef að aðili er 

skráður í meira en 12 mánuði í slíkri stöðu er hann sjálfkrafa skráður í óvirka stöðu. 

Óvirk (tímabundin) staða: Aðilar sem eru færðir yfir í þessa stöðu mega ekki segja að þeir séu faggildir. Til þess að losna úr 

þessari stöðu verður aðilinn að klára endurmenntunarstundir sínar frá fyrra ári. Ef það er gert þá verður aðilinn aftur faggildur. 

Ekki má nota sömu endurmenntunareiningar aftur til þess að uppfylla kröfur nýs árs. 

Óvirk staða: aðilar sem eru færðir yfir í þessa stöðu mega ekki segja að þeir séu faggildir. Til að losna úr þessari stöðu verður 

aðilinn að uppfylla endurmenntunarkröfur fyrir eitt tímabil, fylla út skýrslu til að fá faggildinguna aftur og borga gjald. Ekki má 

nota sömu endurmenntunareiningar aftur til þess að uppfylla kröfur nýs árs. 

5. Skjölun 
Eins og kom fram hér að ofan þurfa faggildir aðilar ekki að senda inn gögn til staðfestingar á endurmenntunarstundum þegar 

þeir senda inn staðfestingu sína á þeim. Hins vegar skulu þeir halda utan um öll gögn vegna endurmenntunar sinnar fyrir 

seinustu þrjú ár og verða að geta veitt samtökunum afrit af þeim ef óskað er eftir því. 

Gögnin sem óskað gæti verið eftir: 

- Hvaða námskeið var farið á, lýsingu og innihald. 

- Dagsetningar á námskeiðum 

- Staðsetningar á námskeiðum 

- Hver hélt námskeiðið 

- Hversu margar endurmenntunarstundir fengust fyrir námskeiðið 

- Staðfestingu á því að faggildi aðilinn hafi setið námskeiðið 

- Staðfestingar á útgáfu, fyrirlestrum, nefndarsetu og öðru sem faggildi aðilinn nýtti sér til að afla 

endurmenntunarstunda. 

5.1 Úttekt á endurmenntunarstundum 

Á hverju ári taka samtökin úrtak úr faggildum aðilum til þess að staðfesta endurmenntunarstundir þeirra. Þessi aðilar þurfa að 

veita samtökunum afrit af gögnum til þess að staðfesta endurmenntunarstundir sínar. Þeir aðilar sem geta ekki veitt 

samtökunum slík gögn verða fluttir yfir í óvirka (tímabundna) stöðu og þurfa að afla fleiri endurmenntunarstunda til þess að 

verða virkir aftur. 

Ef að niðurstaða úttektarinnar er sú að miðað við gögnin þá telji þau að ennþá vanti upp á endurmenntunarstundir (t.d. vegna 

þess að þeir meta sjálfsnám minna en faggildi aðilinn gerði) eru sex mánuðir veittir til þess að uppfylla það sem vantar uppá. 


