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Direktiv för den interna revisionen 

 

1 § Bakgrund och syfte 
Den interna revisionen är styrelsens och ledningens verktyg för att förvissa sig om den interna 

kontrollens tillräcklighet. Intern revision kan sägas omfatta alla de åtgärder och rutiner med 

vilka organisationen strävar efter att säkerställa att den uppnår de mål som uppställts för 

verksamheten och tryggar kontinuiteten i verksamheten, dvs. ser till att verksamheten är 

framgångsrik och laglig. I praktiken betyder det här att: 

• den information som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig  

• lagstiftning, myndighetsföreskrifter och beslut fattade av olika organ iakttas  

• egendom och resurser tryggas. 

Det här är alltså en process som anknyter till den dagliga ledningen och styrningen samt det 

dagliga arbetet. Den interna kontrollen omsätts i praktiken av människor på alla nivåer i 

organisationen – och består inte enbart av olika principer, anvisningar, system och modeller. I 

vår arbetsdag kommer den interna kontrollen till uttryck bland annat genom att uppgifter, 

befogenheter och ansvar är tydligt fördelade, genom kontroll- och rapporteringsskyldigheter, 

genom skydd av information och informationssystem, genom skydd av egendom och 

avtalshantering. Ansvaret för den interna kontrollen ligger utöver på ledningen även på alla de 

övriga personer som ansvarar för måluppfyllelsen. Riskhanteringen är ansluten till den interna 

kontrollen, eftersom måluppfyllelsen påverkas av varierande externa händelser som 

organisationen inte kan påverka i någon större utsträckning. Genom riskhantering kan man få 

en rimlig visshet om att den operativa ledningen och styrelsen i tid blir medveten om inom 

vilken tidsram de uppställda målen kommer att uppnås. 

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen och dess uppgift är att hjälpa 

organisationen att nå målen genom att erbjuda ett systematiskt angreppssätt för att utvärdera 

och utveckla organisationens riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesser. 

I den interna revisionen tillämpas etiska kriterier och förhållningsregler (IIA) som uppgjorts av 

branschens fackorganisation. Dessa kriterier och förhållningsregler omfattar integritet, 

objektivitet, konfidentialitet och kompetens. 

Integritet skapar förtroende och bildar grunden för tilliten till revisorns omdöme. Revisorn ska 

utföra sitt arbete på ett ärligt, noggrant och ansvarsfullt sätt samt följa lagar och tillhandahålla 

de uppgifter som lagar och professionen förväntar samt respektera och verka för 

organisationens legitima och etiska mål. 
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Revisorn ska inte medvetet delta i illegal verksamhet eller vara involverad i för yrkeskåren eller 

organisationen diskrediterande sammanhang. 

Objektivitet: Revisorn ska visa högsta grad av yrkesmässig objektivitet vid insamling, 

utvärdering och kommunikation av information om den verksamhet eller process som 

granskas. Revisorn ska göra en balanserad utvärdering av alla relevanta omständigheter och 

får inte otillbörligt låta sig påverkas av sina egna eller andras intressen i sina bedömningar. 

Revisorn ska inte delta i någon aktivitet eller relation som försvagar eller kan antas försvaga 

deras opartiska utvärdering. Revisorn ska inte motta något som kan störa eller som kan antas 

störa det professionella omdömet. Revisorn ska tillkännage alla väsentliga saker som han/hon 

känner till och som kan ge en felaktig bild av de bedömda funktionerna om de utelämnas. 

Konfidentialitet: Revisorn ska respektera värdet av och äganderätten till informationen de får 

tillgång till och får inte röja denna utan särskilt tillstånd, förutsatt att det inte finns juridiska eller 

yrkesmässiga skyldigheter att göra så. Revisorn ska omsorgsfullt använda och skydda den 

information han/hon får tillgång till i arbetet, och ska inte använda information för egen vinning 

och inte heller på något sätt som skulle vara oförenligt med lag eller skadligt för 

organisationens legitima och etiska målsättningar. 

Kompetens: Revisorn ska tillämpa de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för 

utförande av uppgiften. Revisorn ska utföra sitt revisionsuppdrag i överensstämmelse med de 

professionella standarderna samt kontinuerligt höja sin yrkeskompetens samt effektiviteten, 

verkningsfullheten och kvaliteten på sina tjänster. 

Samkommunen har en vakans för en intern revisor. 

 

2 §  Befogenheter, ansvar och rätt till tillgång till 
information 
Administrativt verkar den interna revisionen under ekonomiförvaltningen samt rapporterar till 

samkommunens direktör om de fynd som den interna revisionen observerat vid revisionen av 

verksamheten. Den sektion för intern kontroll och riskhantering, vilken är underställd styrelsen, 

får årligen en sammanfattning över den revision som genomförts, och vid behov en precisare 

redogörelse för enskilda revisioner. Internrevisionens arbetsfält täcker organisationens 

verksamhetsområden med undantag för samkommunens fullmäktige och styrelse. 

Internrevisionen granskar inte klinisk/ vårdrelaterad verksamhet. 
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Den interna revisionen är oberoende av de funktioner som granskas.  

Den interna revisionen har inga befogenheter eller ansvar gentemot de funktioner som 

granskas. 

Den interna revisionen skall iaktta de stadganden och bestämmelser som utfärdats om 

hemlighållande av uppgifter.  

Den interna revisionen har rätt att för sin revisionsuppgift få nödvändiga uppgifter och 

dokument, träffa nödvändiga personer och få tillgång till att granska fysisk egendom som 

anknyter till ärendet. Därtill är den berättigad att av verksamhetsenheterna få den hjälp som 

behövs med tanke på skötseln av uppgifterna.  

 

3 § Uppgifter 
Den interna revisionen har till uppgift att i enlighet med arbetsprogrammet eller som särskilt 

tilldelade uppgifter granska och utvärdera: 

1. verksamhetens resultatmässighet, garanterandet av egendomen samt 

resursanvändningen 

2. kontroll- och riskhanteringsmekanismernas tillräcklighet och ändamålsenlighet 

3. tillförlitligheten, rättidigheten och ändamålsenligheten i fråga om rapportering och annan 

informationsgång 

4. riktigheten, efterlevnaden och ändamålsenligheten beträffande beslut, avtal och direktiv. 

Därtill ska intern revisionen 

5. delta som sakkunnig i olika utvecklingsprojekt enligt särskild överenskommelse 

6. ge råd till samkommunens olika enheter i frågor som berör intern kontroll 

7. utvärdera anordnandet av interna kontrollen i samband med det årliga bokslutet 

8. upprätthålla ett kvalitetssäkringssystem som täcker internrevisionens samtliga 

verksamhetsområden 

Intern revisionen rapporterar observerade brister och föreslår förbättringsåtgärder. 

 

4 §  Planering 
Den interna revisionen bygger på en riskorienterad planering. I det arbetsprogram som årligen 

uppgörs för den interna revisionen iakttas de risker som anknyter till organisationens 

verksamhet och ekonomi, betydelsefulla förändringar i verksamheten och ledningens 
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synpunkter. Arbetsprogrammet fastställs av samkommunens direktör. Arbetsprogrammet ges 

revisionsnämnden samt den externa revisorn tillkänna.  

Utöver arbetsprogrammet kan revisorsassistenten ta emot extraordinära uppgifter om vilka 

överenskommes skilt med samkommunens direktör.  

 

5 § Arbetsmetoder 
Den interna revisionen bygger på insamling av objektiva observationer, varefter dessa 

observationer används för att skapa en helhetsbild av situationen. 

Syftet med den interna revisionen är att ge organisationen en opartisk bedömning av 

riskhantering, tillsyn eller lednings- och förvaltningsprocesser. 

Det hör till revisionsuppdraget att fastställa mål för revisionen, inhämta bestyrkande 

information och analysera denna information, göra slutsatser och vid behov avge 

rekommendationer om hur missförhållanden ska korrigeras och verksamheten ska utvecklas. 

Den bestyrkande informationen kan förvärvas exempelvis genom analytiska metoder, 

undersökning av dokument, observationer och intervjuer. Den interna revisionen beskrivs och 

rekommendationer avges i form av en revisionsrapport. Denna kan även inrymma 

ställningstaganden av personer som ansvarar för den granskade verksamheten, dvs. hur de 

anser att utvecklingsförslagen borde omsättas i praktiken. 

Konsultationer omfattar rådgivning och andra tjänster av liknande karaktär som har till syfte att 

ge organisationens funktioner ett mervärde men också rekommendationer om hur 

organisationens riskhanterings-, tillsyns- samt lednings- och förvaltningsprocesser borde 

utvecklas, men utan att den interna revisionen tilldelas ett beslutsansvar. 

Konsultationstjänster kan bland annat innefatta rådgivning (inkl. enskilda ställningstaganden 

och kommentarer), handledning av självutvärderingar och utbildning i områden som hör till den 

interna revisionens sakkunskap. Karaktären och omfattningen av konsultationen ska 

överenskommas med kunden för att den interna revisionen ska kunna slå vakt om sin 

opartiskhet och objektivitet. 

 

6 § Rapportering och uppföljning 
Den interna revisionen avger en rapport om sitt arbete till samkommunens direktör på 

överenskommet sätt. Den sektion för intern kontroll och riskhantering, vilken är underställd 

styrelsen delges årligen en sammanfattning över genomförda granskningar. Rapport över 
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enskild granskning delges ansvarspersonen för den granskade verksamheten samt dennes 

förman.  

Internrevisionens rapporter ges även revisionsnämnden och externa revisorn tillkänna.  

För extraordinära uppgifter sker rapporteringen enligt skild överenskommelse.  

Rapporteringen kan ske muntligt eller skriftligt beroende på signifikansen av revisionsfynden. 

Principer för rapporteringen är att 

1. efter fullgjord granskning eller annan uppgift avges skriftlig rapport utan dröjsmål 

2. innan rapport avges diskuteras observationer och åtgärdsförslag med ansvarsperson för 

den granskade verksamheten 

3. ur rapporten framgår granskningens syfte, omfattning och resultat 

4. i fall av upptäckta missbruk underrättas även externa revisionen 

Interna revisorn ska följa med att i granskningsrapporter givna åtgärdsförslag behandlas i 

behörig instans. 

 

7 § Den interna revisionens ställning gentemot övriga 
utvärderings- och kvalitetssäkringsfunktioner 
Den interna revisionen ska för att minimera överlappningar utbyta information och samordna 

verksamheten med andra interna och externa utvärderings- och kvalitetssäkringsfunktioner, 

så att dessa tillsammans utgör ett heltäckande övervakningssystem. 

 

8 § Dokumentation och arkivering 
Den interna revisionen ska uppgöra arbetspapper över genomförda granskningar för att påvisa 

vilka arbeten som omfattas av arbetsplanen, men även över övriga genomförda arbeten och 

granskningar, angivet per revisionsobjekt. Arbetspappren ska uppgöras och förvaras så att 

observationer och rekommendationer kan påvisas även i efterskott på basis av dem. 

Internrevisionens granskningsrapporter arkiveras i enlighet med samkommunens arkivstadga. 

 


