Siðareglur Ríkisendurskoðunar
Inngangur
Þær reglur sem hér eru birtar fela í sér það siðferðilega gildismat sem starfsmenn
Ríkisendurskoðunar og aðrir þeir sem starfa í umboði hennar ættu jafnan að hafa að
leiðarljósi. Reglurnar byggja á siðareglum endurskoðenda í opinbera geiranum sem
Alþjóðasamtök ríkisendurskoðana, INTOSAI, samþykktu árið 1998 en hafa verið
lagaðar að starfsemi Ríkisendurskoðunar og lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins.
Siðareglunum er ætlað að minna starfsmenn Ríkisendurskoðunar og aðra þá sem
starfa í umboði hennar á þær víðtæku og ströngu siðferðiskröfur sem gerðar eru til
þeirra og stuðla þannig að því að varðveita og efla það traust og þann trúverðugleika
sem stofnuninni ber að hafa.
Það er meginhugsun siðareglnanna að starfsmenn sýni gott fordæmi í störfum sínum.
Þeir skulu vinna þau af samviskusemi, fagmennsku og heilindum og í samræmi við
íslensk lög, viðurkenndar endurskoðunarvenjur og hlutverk Ríkisendurskoðunar sem
sjálfstæðs og áreiðanlegs endurskoðunaraðila. Lykilhugtök reglnanna eru: Traust,
trúverðugleiki, óhæði, hlutleysi, trúnaður og fagmennska.
Traust og trúverðugleiki
Alþingi Íslendinga, stjórnvöld, ríkisstofnanir og almenningur eiga heimtingu á því að
störf Ríkisendurskoðunar séu hafin yfir tortryggni. Þau skulu því vera unnin á
faglegan hátt og einkennast af sanngirni og óhlutdrægni.
Starfsmenn Ríkisendurskoðunar skulu koma þannig fram í starfi sínu og utan þess að
þeir verði hvorki sjálfum sér til vansæmdar né rýri á einhvern hátt álit, traust og
trúverðugleika stofnunarinnar og þar með gildi þeirrar starfsemi sem þar fer fram.
Starfsmenn skulu vera heiðarlegir og málefnalegir í endurskoðunarvinnu sinni og
byggja álit sitt og niðurstöður á því sem þeir vita réttast og sannast.
Starfsmenn skulu jafnan taka mið af ríkjandi lögum og öðrum lögmætum ákvörðunum
stjórnvalda, sýna þeirri stofnun sem þeir endurskoða heilindi og hafa þarfir og
hagsmuni almennings í huga.
Óhæði og hlutleysi
Starfsmenn Ríkisendurskoðunar skulu jafnt í starfi sínu sem utan þess vera óháðir
þeim ráðuneytum og stofnunum sem þeir endurskoða. Þeir skulu einnig forðast
hugsanlega hagsmunaárekstra eða annað það sem skerðir eða er í augum annarra talið
skerða óhæði þeirra og óhlutdrægni. Þetta felur m.a. í sér virka eða opinbera þátttöku í
stjórnmálum, setu í stjórn stofnana eða fyrirtækja ríkisins eða önnur stjórnunarleg
tengsl við þau. Starfsmenn skulu sömuleiðis varast að þiggja gjafir eða nýta sér
fríðindi frá þeim sem hafa hagsmuna að gæta vegna endurskoðunarstarfa þeirra.

Starfsmenn skulu fara vel með vald sitt. Þeir skulu gæta þess að persónulegar skoðanir
á einstaklingum, stofnunum eða viðfangsefnum hafi ekki áhrif á umfjöllun sína og
niðurstöður. Sömuleiðis skulu þeir taka tillit til sjónarmiða allra málsaðila án þess þó
að láta skoðanir annarra rýra nauðsynlegt sjálfstæði sitt eða hafa áhrif á eigin afstöðu
og ályktanir.
Verði starfsmenn varir við óreiðu, spillingu og misnotkun í endurskoðunarstörfum
sínum skulu þeir koma upplýsingum um það til réttra aðila.
Trúnaður
Starfsmenn skulu gæta þagmælsku um atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi og leynt
skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli málsins. Þá skulu þeir
forðast að veita þriðja aðila upplýsingar um það sem fram kemur við endurskoðun ef
það samrýmist ekki lögmætum starfsskyldum Ríkisendurskoðunar eða þeim tilgangi
sem að er stefnt með endurskoðuninni.
Starfsmenn skulu ekki nýta upplýsingar sem þeir afla í endurskoðunarstörfum sínum,
t.d. fjárhagsupplýsingar, til persónulegra hagsbóta fyrir sjálfa sig eða aðra eða á þann
hátt að það skaði starfsemi þeirrar stofnunar sem þeir endurskoða.
Fagmennska
Starfsmenn Ríkisendurskoðunar skulu vinna verk sín í samræmi við þær aðferðir við
endurskoðun sem þykja traustastar hverju sinni og nýtast best í því máli sem er til
umfjöllunar.
Starfsmönnum ber að sýna fagmennsku í endurskoðunarstörfum sínum og fylgja
viðeigandi aðferðum, vinnureglum, siðareglum og stöðlum.
Starfsmenn skulu kynna sér til hlítar lög, reglur og venjur um endurskoðun,
reikningsskil og stjórnun stofnana og fyrirtækja ríkisins. Sömuleiðis skulu þeir hafa
góðan skilning á stjórnarskránni og öðrum lagalegum grundvallarreglum íslenska
ríkisins.
Umfjöllun Ríkisendurskoðunar, greining, álit og skýrslugerð, skal standast
viðurkenndar kröfur endurskoðenda um nákvæmni og áreiðanleika. Umfjöllunin skal
vera málefnaleg og óhlutdræg og ályktanir skal einungis draga af þeim gögnum sem
aflað hefur verið og þykja skipta máli. Jafnan skal gæta sanngirni og meðalhófs í
ályktunum.
Starfsmenn skulu halda við faglegri þekkingu sinni og hæfni með endurmenntun og
tryggja þannig að þeir séu færir um að takast á við þau verkefni sem þeim eru falin
hverju sinni.
Starfsmenn skulu ekki taka að sér verkefni sem þeir hafa ekki þekkingu, hæfni eða
hæfi til að vinna.

