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Vad är det som händer?
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Granskning av etik- och värdegrundsarbete – en bakgrund
• Etik, intern miljö – identifierade riskområden i internrevisionens
riskanalys

• Tidigare granskning om förtroendeskadligt agerande visade att

kännedomen om myndighetens uppförandekod och den statliga
värdegrunden var låg

• Tidigare uppmärksammade händelser i media 2014
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Granskningsansats
Syfte: att bedöma ändamålsenligheten i myndighetens etik- och
värdegrundsarbete.
Utgångspunkter:

FISK
Intern miljö 2§

COSO
Styr- och
kontrollmiljö

Riskanalys 3

Riskanalys

Åtgärder 4§

Kontrollaktiviteter

•
•

Information och
kommunikation

•
•
•

Uppföljning

•

• COSO:s ramverk för intern
styrning och kontroll

• ESV:s vägledning 2016:24
om oegentligheter och
intern styrning och kontroll

• IPPF - Evaluating ethics
related programs and
activities
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Uppföljning 6§

Detaljerade granskningsområden
•
Ledningens engagemang kring integritet och etiska värderingar och
förhållningssätt (tone at the top).
•
Organisationsstruktur, ansvars- och befogenhetsfördelning.
•
Styrning av strategiska frågor såsom utbildning och
kompetensförsörjning om etik och värdegrund.
•
Ansvarsutkrävande, påföljder.
•
Identifiering av risker med koppling till etik- och värdegrund.
•
Medvetenhet kring oegentlighetsrisker.
Styrande och stödjande dokument med koppling till etik- och värdegrund.
Processen för att identifiera relevanta kontroller för att hantera
identifierade risker.
Åtgärder för att öka medvetenheten om risker för oegentligheter
Information och kommunikation avseende etik och värdegrund.
Aktiviteter för att öka medvetenheten om den statliga värdegrunden
samt relevanta styrdokument.
Aktiviteter för att följa upp högriskområden, efterlevnad av
uppförandekoden, inklusive återföring och transparens avseende
inträffade incidenter.

Resultat
Granskningen resulterade i sju iakttagelser och rekommendationer. Bland
annat rekommenderades att myndigheten tar ett samlat grepp om styrning
och uppföljning av etikfrågor. Vi föreslog bl.a. att:

• Levandegöra frågor om etik och värdegrund (etiska dilemmadiskussioner)
• Lämplig avdelning tilldelas ett tydligt strategiskt ansvar för styrning och
uppföljning av etik och värdegrundsområdet

• Förtroenderisker diskuteras och integreras i det löpande arbetet med
intern styrning och kontroll

• Uppförandekoden förenklas och förtydligas
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