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STJÓRN OG NEFNDIR  
 

Á aðalfundi 2021 voru gerðar breytingar á samþykktum félagsins og voru þær samþykktar með 75% atkvæða 

félagsmanna.  Helstu breytingar voru að stjórnarmönnum fjölgaði úr fimm í sex og formenn fræðslunefndar og 

alþjóðanefndar eru nú stjórnarmenn en þeir voru áður kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn til að fara fyrir starfi 

nefndanna. Stjórnin fékk einnig heimild til að greiða fyrir hluta af vinnu formanns fræðslunefndar. Þá var ekki gert 

skilyrði að skipa umsjónarmenn með þremur faghópa um innri endurskoðun fjármálafyrirtækja, innri endurskoðun 

hjá opinberum aðilum og endurskoðun upplýsingakerfa. Þetta var gert til að einfalda skipulag félagsins m.a. til 

að styrkja samstarf aðila og bregðast við mönnunarvanda í starfi félagsins. 

 

Á aðalfundi 2021 var kosið um þrjú stjórnarsæti í samræmi við nýju samþykkt félagsins og voru eftirfarandi 

félagsmenn kosnir í stjórn: Björg Ýr Jóhannsdóttir, Jóhanna María Einarsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir.  

Jóhanna bauð sig fram til eins árs en hinir til tveggja ára.  Þá sátu í stjórn Ingunn Ólafsdóttir og Jón Sigurðsson.    

Stjórn 2021-2022 

Stjórn skipti með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi með eftirfarandi hætti: 

Ingunn Ólafsdóttir, formaður. 
Anna Sif Jónsdóttir, ritari. 
Sigríður Guðmundsdóttir, formaður alþjóðanefndar. 
Jón Sigurðsson, gjaldkeri. 
Jóhanna María Einarsdóttir, formaður fræðslunefndar. 
Björg Ýr Jóhannsdóttir, meðstjórnandi. 

 

  

 

 

 

 

Á starfsárinu 2020-2021 voru haldnir 12 stjórnarfundir, tíu fjarfundir og tveir staðfundir.   

Siðanefnd 

Stjórnin skipaði Ingi Magnússon, formann siðanefndar. 
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Fjöldi félagsmanna og faggildingar á árinu 

Félagar geta orðið allir þeir sem hafa innri endurskoðun að aðalstarfi í fyrirtæki eða opinberri stofnun, þeir sem 

lokið hafa alþjóðlegu prófi í innri endurskoðun og þeir sem áhuga hafa á innri endurskoðun, áhættustýringu, 

eftirliti og stjórnarháttum. Félagsmenn voru 86 talsins í lok árs 2021 og hefur fjöldi þeirra haldist svipaður á síðustu 

árum. Þá hafa 27 félagsmenn hlotið faggildingu í innri endurskoðun (CIA).   

 
Einn félagsmaður hlaut fagvottun á starfsárinu 2020-2021: 

 Björg Ýr Jóhannsdóttir, faggilding í innri endurskoðun (CIA) 
 

Þakkir til félagsmanna  

Stjórn félagsins vill þakka öllum félagsmönnum og öðrum aðilum sem lagt hafa félaginu lið með þátttöku sinni í 

nefndum, fyrirlestrum eða mætingu á fundi félagsins. Auk þess óskar stjórn framangreindum félagsmanni sem 

hlaut faggildingu á þessu ári innilega til hamingju og býður nýja félagsmenn hjartanlega velkomna í félagið.  

 

 

 

 

Reykjavík, 24. maí 2022 

f.h. stjórnar Félags um innri endurskoðun, 

Ingunn Ólafsdóttir 

formaður 
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STARFSEMI FÉLAGSINS 
Félag um innr i  endurskoðun var stofnað ár ið 2003.  Markmið félagsins er  að ef la innbyrðis 
tengsl  og kynningu þeirra sem starfa v ið innri  endurskoðun, vera vettvangur t i l  að styrkja 
fagleg vinnubrögð og umræðu og þróun innr i endurskoðunar  á Íslandi.   

Stefna stjórnar 2020-2022 

Stjórn félagsins vann eftir samþykktri stefnu félagsins fyrir árin 2020-2022. Í stefnunni eru fjögur markmið: 

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

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

C. Byggja upp gott innra starf á vegum félagsins, efla samskipti félagsmanna og fjölga félagsmönnum. 

D. Styrkja tengsl við fagfélög innri endurskoðenda á alþjóðavísu, einkum Global IIA, ECIIA og systurfélög FIE á 
Norðurlöndum. 

Global Assembly 

Í Global Assembly sitja fulltrúar frá hverju aðildarfélagi og er því ætlað að sinna ráðgefandi hlutverki fyrir stjórn 

alþjóðasamtakanna um stefnumótandi áherslur og önnur mikilvæg málefni fagstéttarinnar. Þá er einnig ætlað að 

samráðsvettvangur og stuðla betur að samræmingu á framkvæmd stefnu samtakanna og aðildarfélaganna. 

Global Assembly kemur saman fjórum sinnum á ári og er ætlunin að halda að jafnaði þrjá fjarfundi og einn 

staðfund. Fulltrúi félagsins í Global Assembly var Sigríður Guðmundsdóttir, formaður alþjóðanefndar. 

Á vettvangi alþjóðasamtakana átti sér stað mikil vinna á árinu. Eins og flestir félagsmenn hafa tekið eftir var kynnt 

nýtt myndmerki félagsins þann 1. febrúar.  Nýja myndmerkinu er ætlað að styðja við nýjar áherslur í ásýnd 

félagsins og félagsmanna sem á að undirstrika mikilvægi innri endurskoðenda í nútíma samfélagi og hversu 

mikils virði það getur haft að nýta þá þekkingu og innsýn sem innri endurskoðendur hafa á rekstur félaga og 

samtaka. Nýja ásýndin er einungis einn liður í þeirri vinnu sem fer fram innan samtakanna en samhliða því hefur 

verið unnið að nýrri stefnumótun og markmiðasetningu fyrir alþjóðasamtökin og öll aðildarfélög.  

Á starfsárinu 2021-2022 voru haldnir þrír fundir í gegnum fjarfundabúnað. Sá fyrsti var í september þar sem 

kynntar voru áherslur stefnumótunarvinnu sem IIA hefur unnið að. Næsti fundur var í október og var sá fundur í 

formi vinnustofa þar sem aðildarfélög fóru í gegnum helstu styrkleika og veikleika í starfsemi félaganna og hvernig 

nýjar áherslur í stefnu félagsins gætu reynst þeim til bóta eða lasta. Nú í apríl var aftur fundur þar sem farið var 

yfir stöðuna á stefnumótunarvinnunni. 

Áframhaldandi vinna verður í tengslum við nýjar áherslur. Þar á meðal er hvernig fræðslu og endurmenntun sé 

hagað til framtíðar og búast má við endurútgáfu á stöðlunum á næstu misserum. Ekki er unnið að neinum 

grundvallar breytingum á stöðlum eða starfsemi, enda hefur innri endurskoðun þegar sannað gildi sitt, heldur 

verið að tryggja að þróun fagsins sé í takti við þarfir samfélagsins sem er stöðugt að taka breytingum. Það eru 

án efa spennandi tímar framundan og sú stefnumótunarvinna sem hefur verið lagt í lofar góðu og mun gagnast 

litlum félögum eins og okkar vel. Vonir standa til að næsti fundur verði staðfundur í september á þessu ári. 
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Íslenska þýðingin á ,,Three Line Model“  

Alþjóðasamtök innri endurskoðanda gáfu út þann 1. júlí 2020 nýja uppfærslu á þriggja þrepa eftirlitslíkaninu (e. 

Three Lines of Defence) sem fékk íslensku þýðinguna þriggja þrepa líkanið (e. Three Line Model). Stjórnin 

samþykkti í vetur að breyta íslensku þýðingunni í þriggja línu líkanið.  Formaður alþjóðanefndar vinnur að 

endurskoðun á útgefnu skjali í samræmi við ákvörðun stjórnar og má búast við nýrri útgáfu á þessu ári.  

Stuðningur við Úkraínu  

Anthony Pugliese forseti IIA alþjóðasamtakanna sendi frá sér tilkynningu um stuðning 

samtakanna við Úkraínu í kjölfar innrásar Rússa inn í landið 24. febrúar sl.  Í tilkynningunni 

kom fram að forgangsverkefni samtakanna væri að styðja við félagsmenn á svæðinu og 

hafa þau m.a. lagt sitt af mörkum til Rauða krossins. Til að sýna samstöðu við Úkraínu voru 

aðildarfélögin hvött til að birta nýja myndmerki samtakanna með úkraínska fánanum og 

hjarta í bakgrunni og varð stjórn félagsins við því og birti á Facebook síðu félagsins.  

Umsagnir við lagafrumvarp - Landspítali 

Stjórn félagsins sendi umsögn við frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu (stjórn Landspítala), 433. mál. 

Samkvæmt frumvarpinu er markmiðið að styrkja stjórn Landspítala með því að skipa stjórn yfir spítalann. Í 

umsögninni kemur fram að stjórn félagsins teldi að skipa ætti einnig innri endurskoðanda og endurskoðunarnefnd 

hjá Landspítala og bent á að með lögum um opinber fjármál frá árinu 2015 voru ríkisstofnana gert skylt að láta 

framkvæma innri endurskoðun hjá sér á grundvelli reglugerðar sem fjármálaráðherra setur. Þessi reglugerð hefur 

ekki enn verið gefin út. Í dag eru örfáar ríkisstofnanir sem láta framkvæma innri endurskoðun hjá sér en eitt 

meginúrlausnarefnið er að finna skipulag sem tryggir óhæði innri endurskoðandans. Skilyrðið er að hann heyri 

undir stjórn og hafi beinar boðleiðir til hennar. Þetta er vandkvæðum bundið í ríkisrekstri þar sem stjórnir eru 

sjaldan skipaðar yfir ríkisstofnunum. Þá er tilgangur innri endurskoðunar að veita óháða og hlutlæga staðfestingu 

og ráðgjöf, sem er ætlað að vera virðisaukandi og bæta rekstur. Innri endurskoðun væri liður í stöðugum 

umbótum og kerfisbundnu eftirliti með starfsemi stofnunar. Því teldi stjórn félagsins mikilvægt að skoða þetta 

stjórnskipulag og þann ávinning sem felst í innri endurskoðun fyrir Landspítalann. 

Ingunn Ólafsdóttir og Jón Sigurðsson kynntu umsögn stjórnar fyrir velferðarnefnd Alþingis 31. mars sl. 

Greinaskrif í fjölmiðlum 

Stjórn félagsins hefur á síðustu misserum hvatt félagsmenn til að skrifa greinar bæði 

til að vekja athygli á fagstéttinni en einnig til að afla sér endurmenntunareiningar. 

Eftirfarandi greinar birtustu á stafsárinu í: 

1. Viðskiptablaðinu (8.10.2021) eftir Önnu Sif Jónsdóttur: ,,Lattelepjandi áhættumat“. 

2. Viðskiptablaðinu (2.12.2021) eftir Grétu Gunnarsdóttur: ,,Hversu styrkt er þitt tré?“  

  

 

 

 
Anna Sif  Jónsdóttir  

og Gréta Gunnarsdóttir 
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Fræðslunefnd 

Á aðalfundi 2021 var Jóhanna María Einarsdóttir, sem hefur verið formaður fræðslunefndar s.l. 2 ár, kjörin í stjórn 

félagsins og hefur hún gengt hlutverki formanns fræðslunefndar á liðnu starfsári. Henni til aðstoðar voru aðrir 

stjórnarmenn, auk þess sem Björg Ýr Jóhannsdóttir sá um að setja efni tengt fræðslustarfi inn á vef og Facebook 

síðu félagsins, ásamt því að halda utan um skráningar vegna atburða á vegum nefndarinnar.  

Vegna Covid var fræðsluefni og fundum eingöngu streymt haustið 2021 en vorið 2022 voru haldnir tveir 

morgunverðarfundir, sá fyrri á Hótel Natura en sá seinni var í boði Landsbankans og var haldinn í húsakynnum 

bankans. Þá var einu námskeiði streymt vorið 2022. 

Fræðslukönnun 2020 

Félagið gegnir veigamiklu hlutverki við að skapa félagsmönnum grundvöll til að sækja sér endurmenntun með 

þátttöku í viðburðum sem haldnir eru á vegum félagsins. Í lok júní 2020 stóð fræðslunefnd að árlegri könnun 

meðal félagsmanna um starfsemi félagsins og áhuga á fræðsluefni.   

Niðurstöður þeirrar könnunar voru áfram nýttar til að skipuleggja fræðslustarfi starfsársins  2021/2022. 

Niðurstöður könnunar varðandi óskir félagsmann um fræðslumálefni 2019 og 2020 

 

 

 

 

 

Ný könnun fyrir komandi starfsár mun verða send út fyrir haustið 2022 til að kanna hvernig áherslur hafa breyst 

milli ára og til að skipuleggja komandi starfsár. 

Alþjóðlegt samstarf um fræðslu 

Fræðslunefnd vann áfram að því að efla samstarf í fræðslumálum við aðildarfélög IIA í Evrópu til að auka framboð 

og fjölga valkostum félagsmanna til endurmenntunar. Félagsmönnum bauðst að sækja veffræðslu hjá 

aðildarfélögunum á Norðurlöndunum. IIA í Noregi hefur boðið upp á fjölbreytt úrval námskeiða á ensku en fjórir 

þátttakendur sóttu námskeið hjá þeim 2020, 17 árið 2021 og einn þátttakandi það sem af er liðið 2022.  

Fræðslunefnd skipulagði  tvö streymi í samvinnu við IIA Noreg, Root Cause Analysis, þann 24.-25. nóvember 

2021 (7 einingar) og Lean and Agile Audit in Covid Era, þann 23 -24. nóvember 2021 (7 einingar). 
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70 ára afmælisviðburður IIA í Skandinavíu 

Þann 8. október 1951 þá hittust fulltrúar frá IIA í Danmörk, IIA í Noregi og IIA í Svíþjóð í Osló og stofnuðu samtök 

IIA félaga í Skandinavíu. IIA í Finnlandi og IIA Íslandi gengu síðar til liðs við samtökin. Aðeins ein önnur samtök 

innri endurskoðenda hafði þá verið stofnuð utan Bandaríkjanna, og eru samtökin því næst elstu samtökin í 

Evrópu. Síðar voru stofnuð félag í hverju landi fyrir sig.  

Þessum tímamótum var fagnað með rafrænum viðburði þann 8. október 2021. IIA samtök 

frá Noregi, Finnlandi, Danmörku, Svíþjóð og Íslandi voru með stuttar kynningar varðandi 

fortíð og framtíð innri endurskoðunar.  Ágúst Hrafnkelsson innri endurskoðandi 

Íslandsbanka flutti erindi fyrir hönd  Íslands. Dr. Reiner Lenz  Innri endurskoðandi SAF-

HOLLAND Group fjallaði um framtíð innri endurskoðunar en Anthony Pugliese forseti IIA 

alþjóðasamtakanna tók síðastur til máls og ræddi um hvað væri framundan fyrir 

starfsgreinina og samtökin. 

Morgunverðar- eða fræðslufundir 2021-2022 

Á starfsárinu voru tveir morgunverðarfundir haldnir:  

1. Kaloríur í Bitcoin og ný ásýnd IIA (10. mars 2022).  Gísli Jökull Gíslason 

rannsóknarlögreglumaður í fjármunabrotadeild miðlægrar deildar RLH (R2-E) flutti 

erindið Kaloríur í Bitcoun. Erindið fjallaði um rannsóknir á netsvikum, öðrum 

fjármunabrotum einkum á sviði netglæpa og netsvika. Seinna erindið sá Björg Ýr 

Jóhannsdóttir um og kynnti fyrir hönd stjórnar nýja ásýnd IIA og nýtt vörumerki 

alþjóðafélagsins. (2 einingar).  

2. Kvik vinnubrögð (28. apríl 2022). Fyrirlesarar voru starfsmenn innri 

endurskoðunar Landsbankans, Björn Snær Atlason, Rósa Björg 

Ólafsdóttir og Kristín Baldursdóttir. Erindið fjallaði um kvik vinnubrögð í 

innri endurskoðun og reynslu þeirra af því að innleiða slíka aðferðafræði 

í verklagi innri endurskoðunardeildar Landsbankans. (2  einingar).  

  

Power BI námskeið 

Boðið var upp á námskeið í gagnagreiningu með Power BI fyrir innri endurskoðendur 28. – 29. mars 2022. 

Námskeiðið var í umsjón Ian Wainwright ráðgjafa hjá DataConsulting Ltd. í Bretlandi. (8,5 einingar) 

Yfir 90 þátttakendur voru á viðburðum félagsins á starfsárinu og voru 28,5 endurmenntunareiningar í boði. 

Siðanefnd 

Engin mál bárust nefndinni. 

  

   
 
 
 
 
 

Gísli Jökull Gíslasson 

   

 
Kristín Baldursdóttir og Björn Atlason  

og Rósa Björg Ólafsdóttir 

   

Ágúst Hrafnkelsson 
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ÁRSREIKNINGUR 2021 
 

Samantekt 

Á árinu 2021 varð 503 þús.kr. afgangur af rekstri félagsins. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 

6.713 þús.kr, skuldir 79 þús.kr. og eigið fé nam 6.634 þús.kr. í árslok 2021. Eiginfjárhlutfall félagsins var 99% 

Rekstrarreikningur  

Lýsing – í þús.kr. 2021 2020 Breyting þús.kr. 

Rekstrartekjur 3.229 2.829 400 

Rekstrargjöld 2.673 3.622 -949 

Fjármunatekjur og -gjöld -52 11 -63 

Afangur/Halli ársins 503 -783 1.286 

Efnahagsreikningur  

Lýsing – í þús.kr. 2021 2020 Breyting þús.kr. 

Eignir 6.713 6.961 -248 

Skuldir 79 830 -751 

Eigið fé 6.634 6.131 503 

Skuldir og eigið fé alls 6.714 6.961 -247 

 

 

Skoðunarmaður félagsins 

Skoðunarmaður er kosinn á aðalfundi félagsins annað hvert ár. Á aðalfundi í maí 2020 var Sigrún 

Guðmundsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá BDO, kosin skoðunarmaður félagsins.  

Fjárstoð ehf. sér um bókhald félagsins, mánaðaruppgjör, innheimtu tekna og greiðslu reikninga.   

 

 


