ETISKE REGLER
Introduksjon
Formålet med IIAs etiske regler er å fremme en etisk kultur i internrevisjonsprofesjonen.
Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å
tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen oppnår sine
målsetninger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre
hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og governance.
Etiske regler er nødvendige og formålstjenlige for internrevisjonsprofesjonen, ettersom profesjonen
er fundert på tillit om dens objektive bekreftelse om risikostyring, styring og kontroll og
governance. IIAs etiske regler går utover definisjonen av internrevisjon ved å inkludere to
avgjørende komponenter:
1.
2.

Prinsipper som er relevante for profesjonen og for yrkesutøvelsen av internrevisjon.
Adferdsregler som beskriver normer for forventet oppførsel av internrevisorer.
Disse reglene er en hjelp til å fortolke prinsippene i praktisk bruk, og er laget for å
være en etisk rettledning for oppførselen til interrevisorer.

De etiske regler gir, sammen med IIAs internasjonale rammeverk for profesjonell praksis og andre
relevante uttalelser fra IIA, veiledning til internrevisorer i deres forhold til andre. "Internrevisorer"
refererer til medlemmer av IIA og Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), innehavere av eller
kandidater til IIAs profesjonelle sertifiseringer samt de som leverer internrevisjonstjenester innenfor
definisjonen av internrevisjon.

Virkeområdet og håndheving
Disse etiske regler gjelder både for individer og for enheter som utfører internrevisjonstjenester.
Oppførsel i strid med de etiske regler vil for IIA/NIRF-medlemmer, innehavere av eller kandidater
til IIAs profesjonelle sertifiseringer, bli vurdert og administrert i henhold til IIAs egne vedtekter og
administrative retningslinjer. Det forhold at en spesifikk oppførsel ikke er nevnt i adferdsreglene, er
ikke til hinder for at denne er uakseptabel eller vanærende, og følgelig kan medlemmet, innehaveren
av sertifiseringen(e) eller kandidaten til disse, bli stilt til ansvar.

Prinsipper
Internrevisorer forventes å anvende og opprettholde følgende prinsipper:
1. Integritet
Integriteten til internrevisorer etablerer tillit og følgelig basisen for at deres vurderinger kan
stoles på.
2. Objektivitet
Internrevisorer utviser høyeste grad av objektivitet i innhenting, evaluering og rapportering av
aktiviteten eller prosessen som er under vurdering. Internrevisorer gjennomfører en balansert
vurdering av alle relevante forhold, og er ikke urimelig påvirket av egne interesser eller av
andre personer i vurderingsprosessen.

3. Konfidensialitet
Internrevisorer respekterer verdien av og eierskapet til informasjon som de mottar, og
videreformidler ikke slik informasjon uten spesifikk tillatelse med mindre det foreligger en
juridisk eller profesjonell forpliktelse til å gjøre dette.
4. Kompetanse
Internrevisorer bruker de kunnskaper, ferdigheter og erfaring som er nødvendig i sin utøvelse
av internrevisjonstjenestene.
Adferdsregler
1. Integritet
Internrevisorer:
1.1. Skal utvise rettskaffenhet, omhu og ansvarlighet i sitt arbeid.
1.2.

Skal følge lover og regler og offentliggjøre informasjon slik foreskrevet i lov og som
følger av profesjonens regler.

1.3.

Skal ikke bevisst delta i ulovlig virksomhet eller delta i handlinger som setter
internrevisjonsyrket eller organisasjonen i et dårlig lys.

1.4.

Skal respektere og bidra til organisasjonens legitimitet og etiske mål.

2. Objektivitet
Internrevisorer:
2.1. Skal avstå fra å delta i enhver virksomhet eller forhold som kan svekke eller kan antas å
svekke deres uhildede vurdering. Denne avståelsen inkluderer virksomheter eller
forhold som kan være i konflikt med organisasjonens interesser.
2.2

Skal ikke ta i mot noe som kan svekke eller kan antas å svekke deres profesjonelle
dømmekraft.

2.3

Skal bekjentgjøre alle vesentlige fakta som er kjent for dem, og som hvis de ikke blir
bekjentgjort, kan fordreie rapporter om aktiviteter som vurderes.

3. Konfidensialitet
Internrevisorer:
3.1
Skal være forsiktig ved bruk og beskyttelse av informasjon som de har ervervet ved
utøvelsen av sine plikter.
3.2

Skal ikke bruke konfidensiell informasjon til personlig vinning eller på noen måte som
ville være lovstridig eller skadelig for organisasjonens legitimitet og etiske mål.

4. Kompetanse
Internrevisorer:
4.1. Skal kun påta seg oppdrag hvor de har de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og
erfaring.
4.2

Skal utføre internrevisjonstjenester i henhold til internasjonale standarder for
profesjonell utøvelse av internrevisjon.

4.3

Skal kontinuerlig forbedre sin faglige dyktighet samt hensiktsmessigheten og kvaliteten
på sine tjenester.

