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Motiven bakom stärkt intern styrning och kontroll i staten
– ett ramverk för intern styrning och kontroll

En författningsreglering bedöms medföra tydlighet:
 kring ansvaret i myndighetsförordningen (MF).
 begreppets innebörd i förordning om intern styrning och kontroll (ISK).
 internrevisionens (IR) uppdrag blir tydligare och professionen stärks.
 ansvarsutkrävande genom förordning årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB).
Därtill:
 förtroendekriser i såväl privat som offentlig verksamhet var drivande.
 anpassning till globala utvecklingen, internationella normer och privata
sektorn.
 skapar förutsättning för god förvaltning (good governace) där regering,
myndighetsledning och revisorer utifrån en gemensam plattform kan
förbättra och utveckla statsförvaltningens interna styrning och kontroll.
.

Med IR ökar möjligheterna
att upptäcka bedrägerier
• Förekomsten av IR skapar medvetenhet i
organisationen.
• Bidrar till organisatorisk integritet - tydlig kultur
med väl förankrade värderingar.
• IR utgör en effektiv försvarslinje mot
bedrägerier genom proaktiv riskanalys samt
förebyggande granskning som skapar
medvetenhet och möjliggör upptäckt.

Hur kan vi använda internrevisionen?
 Skapa tillit mellan ledning – IR – verksamhet. Skapa ett
genomtänkt arbetssätt.
 Använd IR i diskussioner om hur en god förvaltningskultur och
värdegrund skapas i organisationen.
 Granska och bedöma utformningen av riktlinjer policys etc, samt
verksamhetens uppföljning av att regelverken efterlevs.
 Uppmärksamma ledningen på indikationer på misstänkta
oegentligheter och samband mellan risk för bedrägerier och
utformningen av den intern styrningen och kontrollen
 Stödja ledningen i att etablera kontrollmekanismer för att
uppmärksamma bedrägerier samt i organisationens
ansträngningarna i att rätta till uppmärksammade brister.
 Rapportera problemen till ledningen gällande
bedrägeribekämpningsmekanismer, korruption och
förtroenderisker.

Myndigheter utan
internrevisor- vad kan vi
göra?
• Stärkt kunskap och medvetenhet.
Utbildningar, dilemmaövningar, information–
värdegrund, code of conduct.
• Göra riskanalyser.
• Uppdatera och gå igenom styrande
dokument, etikregler, bisysslor regelbundet.
• Tydlig hantering. Fakturor, utbetalningar,
tillstånd, attestrutiner, risker med ny teknik.
• Hur agera när fel hittas, kontroller brister?
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