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    Ekonomistyrningsverket      
    Att: Bo Henriksson 
    Box 45316 

       104 30 Stockholm 
 
         
 

Konsekvensutredning med remiss Ekonomistyrningsverkets 
förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013  

 
Kronofogdemyndigheten (KFM) har tagit del av Ekonomistyrningsverkets 
konsekvensbeskrivning gällande förslag på nya föreskrifter och allmänna råd för 
2013 gällande; 

- Anslagsförordningen (2011:223) 
- Donationsförordningen (1998:140) (flera ändringar) 
- Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) 
- Förordningen (2000:606) om myndighetens bokföring 
- Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (flera 

ändringar) 
- Förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska 

informationsutbyte 
- Internrevisionsförordningen (2006:1228) 
- Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll 

 
 
KFM har följande synpunkter: 
 
Internrevisionsförordningen (2006:1228) 
1. 7 § Föreskrifter 
Föreslagen lydelse 
 
Ett ord har fallit bort i den första meningen. Det ska i slutet av meningen stå ordet 
arbete. 
 
2. 7 § Föreskrifter 
Föreslagen lydelse; ”Den externa bedömningen ska omfatta dels 
Internrevisionsförordningen (2006:1228) men även allmänt accepterade riktlinjer 
för yrkesmässig internrevision (the Institute of Internal Auditors Standards).”  
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Eftersom internrevisionsförordningen till stor del bygger på internationella 
standards anser KFM att en valmöjlighet ska finnas kvar och att det ska anses 
tillräckligt att kvalitetsbedöma mot ett stort, starkt, professionellt och 
internationellt vedertaget regelverk (IPPF). KFM:s internrevision som har utfört 
kvalitetsbedömningar och låtit både internrevisionsförordningen och 
internationella standards omfattas, har fått en rapport där iakttagelser upprepas 
och inte tillför ett mervärde vare sig för internrevisionsfunktionen eller 
myndighetsledningen. 
 
3. 7 § Föreskrifter 
Föreslagen lydelse; ”Den externe granskaren eller granskningsteamet ska ha god 
erfarenhet av statlig internrevision.” 
 
Hur ska detta kontrolleras av myndigheten som anlitar externa granskare? Ställer 
detta krav på en certifiering?  
 
4. Notera att näst sista meningen som lyder ”Resultatet av den interna och externa 
kvalitetsbedömningen ska rapporteras till myndighetens ledningsarbete.” 
 
Meningen bör lämpligen avslutas med ...ska rapporteras till myndighetens 
ledning. 
 
 
 
I övrigt har KFM inga synpunkter på ändringarna i ovan angivna föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad rikskronofogde efter föredragning av 
controller Jessica Karlberg. 
 
 
 
Eva Liedström Adler  
 
 
    Jessica Karlberg 
 


