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Mesazhi i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

Strategjia e Zhvillimit të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit përcakton drejtimet 

kryesore të veprimtarisë së 

institucionit të auditimit suprem 

publik, në përmbushje të misionit të tij 

kushtetues. Filozofia e këtij institucioni 

si mbikëqyrës i fondeve publike, me 

një profil të konsoliduar si “watchdog” 

dhe “sy vëzhgues” i qytetarit, synon të 

kërkojë vlerën e parasë së shpenzuar 

të fondeve publike, nëpërmjet 

përdorimit të tyre me efektivitet, 

efiçiencë dhe ekonomicitet, për një shërbim sa më të mirë dhe të përgjegjshëm ndaj 

qytetarit dhe taksapaguesit shqiptar. 

Duke plotësuar misionin e tij kushtetues e ligjor, Kontrolli Lartë i Shtetit garanton 

qytetarin, publikun dhe Kuvendin për nivelin e përgjegjshmërisë me të cilin Qeveria 

Shqiptare dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore menaxhojnë paratë publike, mirëmbajnë 

asetet e tyre, si dhe siguron llogaridhënien dhe transparencën e këtyre fondeve. 

KLSH është zhvilluar në këto vite të transformimit të Shqipërisë, nëpërmjet hartimit 

dhe implementimit të strategjive duke filluar që nga dokumenti i parë strategjik për 

periudhën 2008-2012, i plotësuar në vitin 2012, dhe më pas i ndjekur nga Plani 

Strategjik 2013-2017, që përbën strategjinë e parë të ndryshimit dhe reformës së 

thellë institucionale në KLSH. 

Rrugëtimi i nisur për rritjen në shumë dimensione na mundëson që të paraqesim 

Strategjinë e Zhvillimit 2018-2022, mbështetur në Kushtetutën e Shqipërisë, në 

përcaktimet e Ligjit 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”, në kuadrin 

nënligjor si dhe  zhvillimet e praktikave më të mira të institucioneve partnere 

homologe, në zbatim të standardeve ndërkombëtare të auditimit publik. 

Mendimi Strategjik mbështetet në motot tona: “Të bashkuar në ambicie e 

vendosmëri” dhe “Auditimi në shërbim të qytetarit” të Kongresit INCOSAI XXII-të të 

INTOSAI-t, në Dhjetor 2016 në Abu Dhabi, dhe “Si mund të ndihmojnë SAI-et në 
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rikthimin e besimit të qytetarëve tek qeverisja publike”, e Kongresit të X-të të 

EUROSAI-t, të zhvilluar në maj 2017 në Stamboll, Turqi.   

Strategjia i përgjigjet kërkesave të Standardeve Ndërkombëtare të INTOSAI-t (ISSAI-

ve) dhe është mbështetur në udhëzuesit metodologjikë të publikuar për këtë qëllim 

nga organizatat ndërkombëtare profesionale dhe Nisma për Zhvillim e INTOSAI-t 

(IDI). Planet Strategjike të INTOSAI-t 2017-2022 dhe EUROSAI-t 2018-2023, të 

miratuara në Kongreset përkatëse cituar më sipër, kanë shërbyer si udhërrëfyes në 

hartimin e kësaj Strategjie të institucionit për pesë vitet e ardhshme. 

Nëpërmjet Vizionit, në përmbushje të Misionit të tij në këtë Strategji, KLSH synon t’u 

përgjigjet sfidave dhe kërkesave të kohës, duke u aftësuar t’u qëndrojë dhe 

përshtatet ndryshimeve në mjedisin rrethues, me të cilat ballafaqohet sektori publik. 

Njëkohësisht, ai investon në ekspertizën e nevojshme dhe të domosdoshme në fusha 

të tilla si zhvillimet dixhitale, qëndrueshmëria e financave publike, efektiviteti dhe 

efiçienca e menaxhimit të programeve qeveritare, kryesisht në atë të partneritetit 

publik-privat, etj. 

KLSH aspiron që nëpërmjet auditimeve të tij të sjellë vlerë të shtuar në shërbimin 

ndaj qytetarit, Kuvendit dhe subjekteve publike që auditon. Kjo nënkupton sigurimin 

e aftësive  më të mira profesionale dhe njohurive mbi standardet ndërkombëtare të 

fushës për të gjithë trupën audituese dhe personelin ndihmues në KLSH, nëpërmjet 

punës së përbashkët, duke zbatuar një nga parimet e ISAI 12, që të udhëheqë 

nëpërmjet shembullit. 

Gjithashtu, filozofia e hartimit të këtij dokumenti strategjik është mbështetur në 

rekomandimet e dhëna nga raportet dhe vlerësimet e organizatave ndërkombëtare, 

si: DG-Budget nëpërmjet Raporteve të Progresit të Komisionit Evropian për 

Shqipërinë; vlerësimet e SIGMA-s, nëpërmjet raporteve të monitorimit; Raporti i 

rishikimit mes kolegëve “Peer Review”, i realizuar nga ekspertët e Gjykatës Austriake 

të Auditimit në vitin 2016; raportet e misioneve të ekspertëve të Zyrës Kombëtare të 

Auditimit të Polonisë (NIK) dhe të Zyrës së Auditimit Shtetëror të Kroacisë në kuadrin 

e Projektit të Binjakëzimit me Fonde IPA 2013 “Forcimi i Kapaciteteve të Auditimit të 

Jashtëm Publik në Shqipëri”; si dhe rekomandimet nga ekspertët e SAI-ve të 

përparuar të Evropës, GAO-s (Zyrës së Auditimit të Qeverisë së SHBA-ve) dhe ECA-s 

(Gjykatës Evropiane të Audituesve), të cilat janë përkthyer dhe po implementohen 

nga institucioni si detyra dhe objektiva parësorë për zhvillimin strategjik të tij në të 

tashmen dhe të ardhmen.  
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Strategjia 2018-2022 e KLSH-së, duke u bazuar në arritjet e Planit të mëparshëm 

Strategjik 2013-2017, përvijon të menduarit strategjik dhe profesional, duke 

përcaktuar objektiva dhe plan pune, pas kryerjes së analizave të thelluara mbi 

eksperiencat dhe parashikimet, duke vepruar ndaj ndryshimeve të mjedisit dinamik 

ku vepron institucioni, për menaxhimin sa më të suksesshëm të sfidave dhe risqeve. 

Ky proces realizohet duke ruajtur vlerat dhe parimet e një institucioni suprem 

auditimi, të sanksionuara në Deklaratën e Limës, Magna Carta e SAI-ve, si dhe në 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, ky dokument është hartuar dhe 

mbartë komentet e ekspertëve të Programit SIGMA, të cilët në mënyrë të 

vazhdueshme kanë kontribuar për modernizimin e KLSH-së  

Performanca e zbatimit të Strategjisë do të matet kundrejt qëllimeve të qarta, 

objektivave dhe aktiviteteve të detajuara, si dhe treguesve të mirëpërcaktuar, duke 

synuar impaktin maksimal të plotësimit të rekomandimeve dhe këshillimit për 

subjektet e audituara, në shërbim të llogaridhënies dhe informimit ndaj qytetarit dhe 

Kuvendit për përdorimin e fondeve publike me efektivitet, efiçiencë dhe 

ekonomicitet. 

 

 

Dr. Bujar LESKAJ 

 

KRYETAR  I KLSH 

 

 

 

Dhjetor 2017 
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I. ZHVILLIME DHE ANALIZA NË DINAMIKËN HISTORIKE 

Nga krijimi në vitin 1925, përgjatë 92 viteve të ekzistencës së tij, Institucioni 

Kushtetues i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka evoluar në formë dhe përmbajtje, duke 

reflektuar historinë dhe ecurinë e Shtetit Shqiptar. Zhvillimi i KLSH-së ka ndjekur tre 

periudha të ndara qartë, në këndvështrimin e veprimtarisë së tij. 

I.1.  Auditimi i jashtëm publik në Shqipëri në vitet 1925-1990 

Pas miratimit të Statutit Themeltar të Republikës së Shqipërisë, Presidenti i 

Republikës, Ahmet Zogu më datë 20 maj 1925 firmosi Dekret - Ligjin “Mbi formimin e 

Këshillit Kontrollues”, i cili hyri në fuqi më 26 maj 1925, data kur u votua në 

Parlament. Kjo datë konsiderohet si dita e krijimit të institucionit të Kontrollit të Lartë 

të Shtetit, në atë kohë me emrin Këshilli Kontrollues. Këshilli Kontrollues u krijua si 

organ kushtetues dhe nuk varej nga asnjë ministri. Në vitet 1928-1939, vendi u 

drejtua nga një monarki institucionale. Me ligj të veçantë u përcaktua forma e 

organizimit dhe ushtrimit të veprimtarisë së institucionit, i cili u quajt Kontrolli 

Shtetëror, si dhe mënyra e raportimit në Parlament dhe marrëdhëniet e tij me 

Qeverinë dhe Mbretin. 

KLSH kujton me nderim figura dhe personalitete që e kanë drejtuar këtë institucion, 

gjatë kësaj periudhe, të cilët kontribuan duke marrë përvojat më të mira të kohës në 

shtetet e zhvilluara përreth nesh, në lidhje me kontrollin dhe inspektimin financiar z. 

Fejzi Alizoti, z. Kol Thaçi, z. Lac Gera, z. Llambi Aleksi, z. Lame Kareco, z. Eqerem 

Libohova, z. Xhafer Ypi, z. Rrok Gera, z. Izedin Beshiri dhe të tjerë. 

Në muajin gusht të vitit 1946 u krye riorganizimi tërësor i organeve të kontrollit, si në 

formë edhe në përmbajtje. Me ligj të veçantë të Kuvendit Popullor u krijua Komisioni 

i Kontrollit të Shtetit, i cili ishte në përbërje të Qeverisë dhe në varësi të plotë prej saj 

(strukturë nën varësinë e ekzekutivit dhe të partisë-shtet), duke humbur pavarësinë 

dhe duke qenë në shërbim të politikës së shtetit totalitar. Në vitin 1982, me rënien 

ekonomike të vendit, Qeveria e partisë-shtet suprimoi strukturën e mëparshme dhe 

themeloi Inspektimin e Shtetit. Ndërsa, në vitin 1987, Kuvendi Popullor rikthen 

strukturën e Komisionit të Kontrollit të Shtetit me atributet e një ministrie, duke 

mbetur i tillë si pjesë e ekzekutivit deri në vendosjen e sistemit demokratik në vend.  
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Komisioni i Kontrollit të Shtetit ka qenë anëtar formal i INTOSAI-it që nga viti 

1984,dhe anëtar aktiv nga viti 19921. 

I.2. KLSH në periudhën e tranzicionit në Shqipëri dhe Reforma institucionale 

Me vendosjen e pluralizmit në Shqipëri, me asistencën e BE-së u hartua projektligji 

“Për Shërbimin e Kontrollit të Shtetit”, i cili u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë në 31 

gusht 1992. Ky ligj sanksionoi se Shërbimi i Kontrollit të Shtetit ishte organi më i lartë 

i kontrollit ekonomiko-financiar dhe i pavarur nga qeveria. Pavarësia e plotë, 

depolitizimi dhe departizimi i organit suprem të kontrollit u realizuan me miratimin e 

Ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit” si dhe më pas u 

sanksionuan në ligjin themelor të Shtetit nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë”, pjesa e katërmbëdhjetë “Kontrolli i Lartë i Shtetit”, nenet 

162-165. KLSH gjatë kësaj periudhe ka vepruar në mënyrë të pavarur, duke fuqizuar 

identitetin e tij dhe duke bashkëpunuar me institucionet homologe dhe partnerët 

ndërkombëtarë. Në vitin 1993, KLSH u bë pjesë e një prej 50 anëtareve të EUROSAI- 

Organizatës Evropiane të Institucioneve Supreme të Auditimit.  

Në datën 27 nëntor 2014, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin e ri të KLSH-së, 

nr.154/2014, “Mbi organizimin dhe funksionimin e KLSH”, i cili hyri në fuqi në shkurt 

2015. Ky akt vulosi ligjërisht kthesën përfundimtare të institucionit nga një strukturë 

me veprimtari kryesisht të inspektimit financiar gjatë periudhës 1992-2011, në një 

institucion që gëzon një shkallë të lartë të pavarësisë , si parimin themelor të 

institucionit suprem të auditimit. 

KLSH kryhen jo vetëm auditime përputhshmërie dhe financiare, por edhe auditime të 

performancës dhe të teknologjisë së informacionit. Një risi tjetër e ligjit është 

përcaktimi i kompetencës së Kontrollit të Lartë të Shtetit për të audituar edhe 

përdoruesit e fondeve publike të ofruara nga Bashkimi Evropian ose organizata të 

tjera ndërkombëtare. Ligji i ri, po ashtu, ka dispozita të qarta që garanton pavarësinë 

funksionale dhe organizative të institucionit. Ai ezauron të gjithë problematikën që 

KLSH ka patur në lidhje me aksesin në informacion dhe dokumentacion tek subjektet 

e audituara. 

                                                           
1
 Burimi: “Historiku i Kontrollit të Lartë të Shtetit 1925-2012”, Botimet KLSH 09/2012, fq.98-99 
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Ky ligj realizoi profilizimin e KLSH-së si një institucion modern evropian i auditimit 

suprem publik, i cili e bazon aktivitetin e tij tërësisht në standardet ndërkombëtare 

ISSAI të INTOSAI-t.  

KLSH i mandatuar nga Kushtetuta e Shqipërisë dhe udhëhequr nga standardet e 

praktikat ndërkombëtare të auditimit të INTOSAI-t, të konstituara në Ligjin 154/2014 

"Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, synon në mënyrë 

të vazhdueshme perfeksionimin, duke ristrukturuar mënyrën e ofrimit të produkteve 

dhe shërbimeve të tij, duke rritur efiçencën dhe efektivitetin, për të përmirësuar 

qasjet audituese dhe për të shfrytëzuar më mirë perspektivën ndër-qeveritare.  

 

“Qytetarët janë përfituesit kryesorë të auditimit publik. Është detyrë e Institucioneve 

Supreme të Auditimit (SAI-ve) të performojnë me auditime cilësore dhe t’u ofrojnë 

qytetarëve raporte që mbështesin transparencën, llogaridhënien dhe besimin në 

qeverisje. Vetëm puna e mirë dhe profesionale audituese mund të bëjë ndryshimin e 

vërtetë në jetët e tyre” 2 

 

KLSH në përmbushje të orientimeve të Kongresit të XXII të Abu d’Habit, si një trupë 

profesionale e pavarur, ka fokusuar veprimtarinë e saj institucionale drejt një 

zhvillimi të qëndrueshëm në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

të INTOSAI-t, GAO-s  dhe me rekomandimet e Progres Raporteve të BE-së.  

KLSH me mbështetjen e ekspertëve të BE-së dhe SIGMA-s hartoi Strategjinë e saj të 

parë për periudhën 2008 -2012. Efektet e reformimit institucional kërkuan rishikimin 

e këtij Plani të Zhvillimit, në vitin 2012, duke pasqyruar jo vetëm ndryshimet e 

ndodhura, por dhe vizionin e ri strategjik të institucionit për periudhën e ardhme dhe 

që shtruan bazat për Planin e ri Strategjik të Zhvillimit 2013 -2017.  

Periudha 2012-2017 konkretizoi filozofinë inovative të platformës së reformës 

institucionale të paraqitur nga  Dr.Bujar Leskaj, kandidat i nominuar si Kryetar i KLSH 

në Dhjetor 2011, para Komisionit të Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të 

Shqipërisë, në të cilën  theksohej se: “... KLSH do ta formatojë punën, duke e 

                                                           
2
Pjesë nga deklarata e Kongresit të XXII të INTOSAI-t , Dhjetor 2016 në Abu Dhabi, “40 vjet 

Deklarata e Limës(1977 – 2017)”, Seria Botime KLSH- 16 2017/83 
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organizuar atë sipas parimeve të deklaratave INTOSAI të Meksikos (2007) dhe të 

Johanesburgut (2010), sipas praktikave më të mira të institucioneve simotra në 

vendet më të përparuara të Bashkimit Europian dhe e mbështetur tërësisht në 

kornizën e plotë kushtetuese dhe ligjore të vendit.”3   

Plani Strategjik i KLSH, 2013-2017, u përgatit me ndihmën e ekspertëve të Programit 

SIGMA/OECD. I mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 

implementimi i Planit Strategjik  2013 -2017 e orientoi KLSH-n drejt zhvillimeve që do 

ta vendosnin këtë institucion në krah të institucioneve homologe të rajonit. Për më 

tepër,  Strategjia për periudhën e ardhme synon që ta vendosë KLSH shumë pranë 

SAI-ve të zhvilluara të vendeve anëtare të BE-së. 

I.3. Vlerësimi i zbatimit të Planit Strategjik 2013-2017 

Strategjia e Zhvillimit të KLSH për periudhën 2013-2017 përcaktoi 6 Qëllime 

Strategjike të cilat mbuluan dimensionet më të rëndësishme të rritjes të institucionit, 

mbështetur në një analizë të thellë dhe profesionale të statusit të institucionit për 

vlerësimin e nevojave por mbi të gjitha me një fokus të qartë për çfarë ky Institucion 

kërkohej të arrinte në horizontin e pesë viteve më pas. 

Qëllimet Strategjikë të INTOSAI-t dhe EUROSAI-t u integruan në koherencë të plotë 

në Planin Strategjik të KLSH-së duke u formalizuar në objektivat kryesore si: zhvillimi i 

kapacitetit institucional të KLSH, rritja e kapaciteteve audituese dhe e cilësisë së 

auditimit, përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës, 

zhvillimi dhe konsolidimi i auditimeve të Teknologjisë së Informacionit dhe përdorimi 

i TI në auditim, rritja e kontributit të KLSH për qeverisjen e mirë, nëpërmjet  luftës 

kundër korrupsionit, si dhe rritja e ndikimit të rolit të KLSH-së përmes komunikimit 

dhe bashkëpunimit. 

KLSH fokusoi përpjekjet për zhvillim institucional duke vendosur si qëllim të parë 

strategjik forcimin e pavarësisë dhe zbatimin e parimeve themelore të auditimit të 

Deklaratës së Limës dhe Deklaratës së Meksiko-s nëpërmjet amendimit të bazës 

rregullatore të KLSH-së në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe 

praktikat e mira evropiane. Veprimtaria e institucionit në lidhje me këtë objektiv 

është vlerësuar nga Gjykata e Auditimit të Austrisë, nëpërmjet procesit të “Peer 

                                                           
3
 Projekt-ide paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë nga Dr, 

Bujar Leskaj, 14 Dhjetor 2011. “ KLSH Analiza Vjetore 2011”, Seria: Botime KLSH: 01/2012, fq.6 
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Review (Rishikim mes kolegëve)”. Këto gjetje u prezantuan nga Sekretari i 

Përgjithshëm i INTOSAI-t, në Konferencën e organizuar me rastin e 40- vjetorit të 

Deklaratës së Limës mbi Pavarësinë e SAI-ve, në LIMA, Peru më 5 Dhjetor 2017, duke 

konfirmuar opinionin e vlerësimit se.... pavarësia, mandati dhe organizimi i ALSAI 

janë ligjërisht de facto të vendosura dhe të mbrojtura nga Kushtetuta dhe nga Ligji i 

ALSAI-t. Me hyrjen në fuqi të Ligjit të ALSAI-t në vitin 2015, ALSAI pati përmirësime të 

rëndësishme në pavarësinë e tij krahasuar me parashikimet e ligjit të mëparshëm. .... 

korniza ligjore e vendosur është e përshtatshme dhe efektive dhe qëndron në 

pajtueshmëri me Deklaratën e Meksikos” 4 

Zhvillimi i qasjes audituese, por edhe i proceseve të vlerësimit metodologjik përbëjnë 

bazat për funksionimin në nivelet e kërkuara institucionale. Kontrolli i Lartë i Shtetit 

është në fazën e konsolidimit të procedurave të funksionimit dhe të metodologjisë 

audituese dhe këto zhvillime kanë mbuluar përmbushjen e tre objektivave kryesore:  

 zbatimin e kornizës legjislative dhe standartet të ISSAI-ve për auditim,  

 zhvillimin e mëtejshëm të metodologjisë të auditimit dhe të kapaciteteve 

audituese, 

 forcimin e kapaciteteve institucionale, si dhe përmirësimin e impakteve të 

auditimit.  

Instrumentat kryesorë të proceseve zhvillimore u bënë strategjitë kyç të hartuara dhe 

implementuara gjatë periudhës : 

 Strategjia Zhvillimit të KLSH, 2013-2017; 

 Strategjia e Menaxhimit të Riskut; 

 Strategjia e Implementimit të Standardeve të Auditimit ISSAI; 

 Strategjia e Komunikimit të KLSH, 2017 -2019. 

Monitorimi sistematik i përvitshëm dhe rishikimi i kryer në çdo dy vjet i Strategjisë  së 

Zhvillimit të KLSH-së 2013-2017, i kanë shërbyer KLSH për të matur dhe vlerësuar 

progresin e bërë kundrejt veprimtarive të planifikuara dhe për të marrë siguri se po 

ecet drejt arritjes së objektivave strategjikë. 

                                                           
4
 Raporti Final i “Rishikimit nga Kolegët” mbi Pavarësinë e ALSAI-t, ACA. Gjykata Austriake e Auditimit, 

Qershor 2017, Revista “Auditimi Publik” Nr. 16/2017, Seria: Botime KLSH- 06/2017/73, fq. 66 parag. 1.3.     
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Ligji i ri, nr.154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e  Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, ofroi bazat që institucioni të ushtrojë veprimtarinë në përputhje me 

kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit si dhe praktikave më të mira të 

profesionit mbarëbotërore. Aktet nënligjore në zbatim të Ligjit, kuadri i brendshëm 

rregullator administrativ e organizativ së bashku me Manualet dhe udhëzuesit 

specifikë në funksion të adoptimit të Standardeve ISSAI kanë krijuar tashmë për 

KLSH-në një infrastrukturë të konsoliduar legjislative dhe procedurale mbi të cilin do 

të vazhdojë të mbështetet veprimtaria audituese e institucionit. 

Prej fillimit të vitit 2012, janë hartuar e miratuar akte nënligjore, rregullat e 

brendshme të organizimit, manuale e udhëzues procedurial për auditimin, mbi 

bazën e të cilave është organizuar dhe vijon të kryhet veprimtaria institucionale në 

përgjithësi. Kështu, në shërbim të drejtpërdrejtë të kryerjes së auditimeve janë 

përgatitur Manualet përkatëse për çdo lloj auditimi: Manuali Auditimit të 

Përformancës, i mbështetur nga Indikatorët e Perfomancës; Manuali Auditimit të IT, 

mbështetur nga Objektivat e Kontrollit të Teknologjisë së Informacionit, COBIT 4.1; 

Manuali Auditimit Financiar; si dhe, Manuali Auditimit të Përputhshmërisë. Hartimi 

dhe miratimi i Manualeve të Auditimit sipas llojeve u realizua duke harmonizuar 

gjithë elementët e nevojshëm për zhvillimin e procedurave të auditimit në përputhje 

me ISSAI-t specifik përkatës.  

KLSH, për përmbushjen e objektivit strategjik, për zhvillimin e standardeve 

kombëtare të auditimit, gjatë viteve 2012-2017 ka përkthyer dhe publikuar ISSAI-të e 

përditësuara si një bazë e rëndësishme për zhvillimin e standardeve nga vete 

institucioni i KLSH-së dhe konkretisht: ISSAI 100 “Parimet themelore të Auditimit në 

Sektorin Publik”; ISSAI 200 “Parimet themelore të Auditimit Financiar”; ISSAI 300 

“Parimet themelore të Auditimit të Performancës”; ISSAI 400 “Parimet themelore të 

Auditimit të Përputhshmërisë”. 

Gjithashtu, Paketa e INTOSAIN-t për Auditimin e Integritetit, lançuar në vitin 2012 

nga Gjykata e Auditimit e Holandës, është botuar dhe aplikuar me sukses që prej 

vitit 2014, rezultatet e të cilit kanë qenë pjesë e Analizës e Vjetore të Performancës 

Institucionale. Ky proces është vijuar edhe në vitet në vazhdim.    

Udhëzues dhe urdhra specifike që mbulojnë çështje më teknike janë përgatitur dhe 

zbatuar në vazhdimësi, duke mbështetur aktivitetin e gjithë trupës audituese, ku 

përfshihen: treguesit e matjes së performancës institucionale; udhëzime për 

procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës në auditimin e verifikimit të 
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zbatimit të rekomandimeve, udhëzim mbi rritjen e kapaciteteve audituese dhe të 

cilësisë në auditim, metodologjia e planifikimit vjetor në auditim, dokumenti 

politikave të burimeve njerëzore, rishikimi dhe përditësimi i manualit të 

performancës, zhvillimi i manualit interaktiv të auditimit të IT dhe moduleve standard 

të trajnimit për auditimin IT, zhvillimi i metodologjisë për kontrollin dhe sigurimin e 

cilësisë etj.  

Filozofia e KLSH-së në përmbushje të objektivit të dytë strategjik, rritja e 

kapaciteteve audituese dhe të cilësisë së auditimit, është udhëhequr nga parimet 

dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, duke e bazuar  zhvillimin metodologjik 

dhe profesional i burimeve njerëzore në dy shtylla kryesore: krijimin e një profili të 

lartë profesional të audituesit të jashtëm publik; dhe, sigurimin e kryerjes së 

veprimtarisë audituese në përputhje të plotë me standardet e auditimit të jashtëm 

publik si dhe praktikat e mira të fushës të konkretizuara në manualet e auditimit, 

rregullore të procedurave të auditimit, përmirësimin e raportimit dhe transparencës 

si dhe trajnimin e vazhdueshëm të stafit auditues.  

Kongresi i XXII I INTOSAI në Abu D’Habi inkurajoi SAI-t të përdorin Kuadrin e 

Kompetencave Profesionale, për të formuar trupën e sotme dhe të ardhshme të 

audituesve më të lartë të sektorit publik.          

Qasja pro-aktive e KLSH për t’i bërë këto pjesë të praktikave reale tregohet në 

progresin e bërë në zhvillimin e kapaciteteve ku struktura e trupës audituese ka 

evoluar në madhësi e përmbajtje, sikurse prezantohet në grafikun e mëposhtëm: 

Grafik 1: Struktura e trupës audituese sipas profesioneve 
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Krahas treguesve të përbërjes profesionale të burimeve njerëzore, gjatë periudhës 6 

vjeçare ka patur ndryshime pozitive dhe në treguesin e moshës mesatare të 

punonjësve të institucionit, e cila në fund të vitit 2017 është ulur deri në 42 vjeç, 

kundrejt nivelit mesatar 50 vjeç në vitin 2011.   

Grafik 2: Mosha mesatare e audituesve në 

vite 

Grafik 3: Ndryshimi i Raportit Femra Vs. 

Meshkuj në përbërje të trupës audituese në vite 

 
 

Ndryshimi i raportit femra-meshkuj, sipas të cilit auditueset femra përbejnë 

aktualisht 40% të numrit të audituesve nga 33.5 % që ishin në vitin 2011, konfirmon 

qasjen e kujdesshme ndaj barazisë gjinore në institucion. Politika e KLSH-së në 

mbështetje të zhvillimit në karrierë të gruas, reflektohet në numrin e 

konsiderueshëm që drejtueset femra zënë në nivele menaxheriale, duke 

përfaqësuar 10 pozicione drejtuese kundrejt 21 drejtues në total për gjithë 

institucionin si: Sekretare e Përgjithshme, Drejtore të Përgjithshme, Drejtore 

Departamenti, Drejtore Drejtorie dhe Kryeaudituese.  

Struktura organizative dhe organizimi i KLSH-së janë konsideruar si një element jo 

statik, por në zhvillim dinamik e në përgjigje të ndryshimeve të shpejta që kërkon 

ambienti. Vëmendje iu është kushtuar zgjidhjeve të përshtatshme si në nivel taktik 

ashtu dhe strategjik. 

Ndërtimi i strukturës dhe organizimi i institucionit ka synuar një menaxhim efektiv 

institucional, një strukture të qartë dhe me shtresëzim sa më optimal, me përgjegjësi 

dhe detyra të mirëpërcaktuara, si për funksionet primare audituese ashtu dhe ato 

mbështetëse duke synuar një hierarki të përshtatshme dhe linja të qarta raportimi. 

Gjithashtu, janë reflektuar kërkesat e “COSO model” kundrejt pesë komponentëve 

për të siguruar sisteme efektive të kontrollit të brendshëm duke formuar në këtë 
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mënyrë një sistem të integruar që reagon në mënyrë dinamike ndaj ndryshimit të 

kushteve.  

Një kthesë e rëndësishme drejt modernizimit të institucionit u shënua me krijimin e  

Departamentit të Auditimit të Performancës, në Tetor të vitit 2012, i cili i parapriu 

qasjeve të reja të auditimit. Krijimi në vitin 2015 i Departamentit të Politikave të 

Auditimit si udhëheqje metodologjike për formimin profesional, siguroi njëkohësisht 

lidhjen e tre elementëve bazë të zhvillimit: kërkimin-metodologjinë-trajnimin. Në 

vitin 2017 ky Departament u riorganizua, duke u ngritur në një nivel më të lartë 

forme organizimi, si Departament i Metodologjisë dhe Strategjisë së Auditimit, duke 

iu përshtatur më mirë kërkesave në rritje për një institucion modern auditimi sikurse 

synon të shndërrohet KLSH. 

Në funksion të objektivit të KLSH-së, për të bërë pjesë të veprimtarisë së saj 

audituese edhe Auditimet e Teknologjisë së Informacionit, në vitin 2014 u krijua 

Drejtoria e Auditimit të TI-së, e cila  hodhi bazat e kryerjes së auditimeve të sistemeve 

të teknologjisë së informacionit, si veprimtari audituese e domosdoshme në kushtet 

e epokës së sistemeve të dixhitalizuara.  

Gjithashtu, janë përmirësuar strukturat brenda departamenteve ekzistuese si: 

Departamenti Juridik dhe i Zbatimit të Standardeve, brenda të cilit funksionon 

Drejtoria e Kontrollit të Cilësisë dhe Zbatimit të Standardeve; dhe, në përmbushje të 

kërkesave të ISSAI 40 “Sigurimi i cilësisë” është krijuar Sektori i Kontrollit të Cilësisë . 

Gjatë periudhës 2012 – 2017, trupa audituese e KLSH-së është zhvilluar mbi të gjitha 

në drejtim të krijimit të një profili të lartë profesional, me auditues që zotërojnë dije, 

aftësi dhe integritet. Me qëllim përmirësimin e performancës si dhe për të fituar 

njohuri e teknika të reja, një pjesë e audituesve kanë përfunduar studimet 

universitare në degë të dyta apo zotërojnë certifikata profesionale të njohura në 

nivel kombëtar e ndërkombëtar, përkatësisht: 2 Drejtues të Nivelit të Lartë kanë 

titullin “Profesor” dhe “Profesor i Asociuar”; 6 drejtues/auditues kanë titullin “Doktor 

i Shkencave”; 18 (10 %) auditues kanë diplomë të dytë nga të cilët 15 në Drejtësi, 4 

në Financë dhe 1 të tjera. Gjithashtu, 2 auditues kanë Diplomë Ndërkombëtare në 

Kontabilitet dhe Auditim (CIPFA); 5 auditues kanë çertifikatën Kontabël i Miratuar 

dhe 2 auditues kanë certifikatën Ekspert Kontabël; 22 auditues kanë certifikatën e 

Audituesit të Brendshëm; 11 auditues kanë certifikatën e Vlerësimit të Pasurive të 

Paluajtshme. Po kështu  9 auditues kanë certifikata të trajnimeve të zhvilluara on-line 
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nga IDI5 etj. Në zbatim të politikave të zhvillimit profesional, bazuar në marrëveshje 

dhe marrëdhënie me institucionet ndërkombëtare të auditimit, gjatë periudhës 

2013-2017, është përfituar nga programe internship për periudha 5-6 muaj në 

Gjykatën Evropiane të Audituesve (ECA), Luksemburg, përkatësisht 12 auditues, dhe 

5 auditues në Zyrën e Auditimit të Qeverisë Amerikane (GAO), eksperienca që 

vazhdojnë të aplikohen me sukses.  

Procesi i trajnimit të vazhdueshëm, i cili funksionon në mënyrë efektive prej vitit 

2012, duke u përmirësuar në vijimësi, tashmë ka marrë formën e një sistemi të 

konsoliduar dhe reflekton mesazhin e Kongresit të XXII të INTOSAI-t, Dhjetor 2016, në 

Abu Dhabi, ku 192 SAI-t anëtare ranë dakord “..për të përcaktuar profesionalizimin si 

një proces të vazhdueshëm, me të cilin audituesit dhe organizatat e tyre SAI-t sigurojnë 

nivele të larta të ekspertizës, kompetencës, sjelljes etike dhe të cilësisë, mbështetur në 

standardet profesionale (ISSAI)”. Si rrjedhojë e ndjekjes së një politike të qartë dhe të 

mirëpërcaktuar në lidhje me zhvillimin profesional të kapaciteteve njerëzore, që KLSH 

ka zbatuar gjatë 5 viteve të fundit, është rritur në mënyrë të ndjeshme treguesi i 

ditëve të trajnimit për çdo auditues të kryera në vit. Kështu, për gjashtë vitet  e fundit 

(2012-2017) janë realizuar mesatarisht 25 ditë trajnimi në vit për auditues, krahasuar 

me periudhën 10 vjeçare (2002-2011), ky tregues ka qenë vetëm 2.1 ditë trajnimi për 

auditues apo rreth 13 herë më pak, nga çfarë i ofrohet sot çdo audituesi të KLSH-së. 

Grafiku 4: Dinamika e treguesit “Ditë mesatare të trajnimit për çdo 

auditues” për periudhën 2009-2017 

 

                                                           
5
 IDI- Iniciativa për zhvillim e INTOSAI-t 
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Gjatë implementimit të Strategjisë 2012-2017, në përmbushje të angazhimit për 

njohjen dhe zbatimin me rigorozitet të ISSAI-ve, kujdes i veçantë i është kushtuar 

përmbajtjes së trajnimeve. Procesi i analizës së nevojave për trajnim ka bërë të 

mundur që Programi i Trajnimeve të bazohet tek kërkesa dhe të orientohet nga 

rezultati duke përfshirë një kuadër të gjerë tematikash. Trajnimet në fushën e 

metodologjisë audituese përfshirë, Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

INTOSAI-t, Manualet e Auditimit (performancës, financiar, përputhshmërisë e 

rregullshmërisë dhe TI-së) dhe udhëzues specifikë të qasjes dhe teknikave të 

auditimit kanë zënë 39% të totalit të trajnimeve; 35% e kanë përbërë trajnime në 

fushën e kuadrit rregullator dhe legjislativ të përgjithshëm në nivel kombëtar dhe 

institucional të lidhura me veprimtarinë audituese si dhe të tjera që kanë impakt në 

punën e KLSH-së; si dhe, 26% trajnime në çështje specifike të auditimit nëpërmjet 

workshop-eve dhe vizitave studimore në SAI-t homologe, si praktika më të mira 

ndërkombëtare të fushës.  

Në zbatim të Programit të Trajnimit, aktivitetet janë ofruar në 53% nga ekspertë 

brenda KLSH-së, 23% nga ekspertë të jashtëm nga partnerët strategjikë të 

institucionit jashtë vendit dhe 24 % e trajnimeve janë organizuar brenda vendit nga 

ekspertë të jashtë KLSH-së apo nëpërmjet sistemeve ‘e-learning’ në distancë.  

Zhvillimi dhe modernizimi institucional është parë i lidhur ngushtë me krijimin e 

kapaciteteve audituese dhe më pas me zhvillimin dhe përsosjen e tyre. Si rrjedhojë e 

kësaj politike të ndjekur është rritur ndjeshëm numri i auditimeve në tërësi si dhe 

është ndryshuar struktura e tyre duke marrë përparësi qasjet e reja audituese si 

auditimi i përformancës, i teknologjisë së informacionit dhe atij financiar. Statistikat 

tregojnë se janë kryer mesatarisht 157 auditime në vit gjatë periudhës 2012-2017, 

ndërkohë që gjithë periudhën 10-vjeçare, 2002-2011, janë kryer 151 auditime/vit. 

Struktura e auditimeve të realizuara gjatë zbatimit të Planit Strategjik  paraqitet në 

grafikun e mëposhtëm: 
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Grafik 5: Struktura e auditimeve në vite për periudhën 2012 – 2017 

 

Drejtimet e auditimit kanë synuar të realizojnë një mbulim sa më të plotë të zbatimit 

të buxhetit të shtetit nëpërmjet subjekteve të audituara duke përdorur qasjet dhe 

llojet e përshtatshme të auditimit që do të siguronin njëkohësisht dhe rritjen e 

efektivitetit të punës audituese të KLSH- së. 

Përfitueshmëria nga auditimet e KLSH është kthyer në një tregues domethënës i 

vlerës së parasë që ky institucion synon të sjellë në dobi të qytetarëve dhe vendit. Në 

6 (gjashtë) vitet 2012-2017 rezulton se për çdo një lek të shpenzuar për institucionin e 

KLSH-së është kërkuar për t’u zhdëmtuar 108.7 lekë, nga 21.1 lekë që është kërkuar 

në periudhën 10 vjeçare 2002-2011, pra 5.2 herë më shumë. KLSH synon rrisë 

produktivitetin dhe efiçencën e punës audituese duke përdorur gjithnjë e më shumë 

qasjen e bazuar në risk dhe të mbështesë punën e saj në proceset dhe teknologjitë e 

reja. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: Indikatori i dobishmërisë së KLSH 
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Grafik 6: Mesatarisht zbuluar për çdo lekë të shpenzuar për periudhën 2002 – 2011 (10 vjet) 

krahasuar me periudhën 2012-2017 (6 vjet) 

 

Dinamika e dëmit ekonomik të evidentuar nëpërmjet aktivitetit auditues nëpër vite, e 

paraqitur në grafikun e mëposhtëm tregon se gjatë periudhës së zbatimit të 

strategjisë 2012-2017, vlerat mesatare të dëmit të ekonomik të zbuluar janë 

dukshëm më të larta se ato të periudhës 2002-2011. Ky fakt konfirmon rritjen e 

aftësisë audituese në zbulimin e rasteve të keq përdorimit të fondeve publike. 

Grafiku 7: Indikatori i dobisë së auditimit 2002-2017 
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Grafik 8: Auditimet e performances për periudhën 2008 - 2017 

Rritja e performancës për 

KLSH nënkupton, 

veprimtari në disa 

dimensione, që përfshin 

rritjen e auditimeve duke 

siguruar njëkohësisht nivel 

të kënaqshëm të cilësisë 

nëpërmjet zbatimit me 

korrektësi të metodave 

dhe qasjeve më të 

përparuara duke i dhënë 

kështu KLSH-së tiparet e 

një institucioni modern 

auditimi, që ecën në krah të Institucioneve Supreme të Auditimit të vendeve anëtare 

të BE-së. Zhvillimet profesionale dhe rritja e kapaciteteve audituese mbështetën 

fuqimisht angazhimet të ndërmarra nën objektivin e tretë strategjik, përmirësimi i 

cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës. Në Dhjetor 2011, 

Kandidati i nominuar për Kryetar i KLSH  Dr. Bujar Leskaj do të cilësonte  se: ...KLSH 

është përpara një sfide të fortë për ta përqendruar punën tek auditimi i 

performancës, pse ai i shërben vlerësimit të përgjegjshmërisë publike. Përqendrimi i 

vëmendjes tek auditi i performancës do të jetë ndër shtyllat kryesore të planit të ri 

strategjik.. 6, ide kjo e konkretizuar në një nga qëllimet strategjikë të Planit të 

Zhvillimit për periudhën 2013-2017.  

Nëpërmjet miratimit të Ligjit 154/2014, KLSH-ja u mandatua për të realizuar auditime 

performance në mënyrë eksplicite dhe specifike, me akses të pakufizuar, si në 

subjekte, ashtu edhe në informacion, sikurse dhe me të drejtën për të raportuar në 

Kuvend auditime individuale performance. Ky akt u pasua dhe detajua nga Manuali i 

Auditimit të Performancës dhe nga Seti i Indikatorëve të Matjes së Performancës, 

botuar nga KLSH në Prill 2015. 

Gjatë periudhës 2012-2017 janë zhvilluar 58 auditime performance ose pesë herë më 

shumë auditime performance se gjithë periudha e mëparshme 10-vjeçare, 2002-

                                                           
6
 “ 4 Vjet Auditim i Jashtëm Publik”, Bujar Leskaj,  Seria : Botime KLSH 11/2016/62, 2016   fq.21 
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2011. Këto auditime spikatën për llojshmërinë dhe sensibilitetin e çështjeve që 

mbuluan reformat ekonomike, sociale e kulturore, problematika energjetike e 

mjedisore, aspekte makro dhe mikro të realitetit shqiptar, duke i shërbyer në këtë 

mënyrë, zinxhirit të vlerës, që nga nevoja e qytetarit, deri tek vendim-marrja e 

ekzekutivit e më pas tek implementimi i strukturave përkatëse. 

Kërkesa në rritje nga Kuvendi i Shqipërisë për njohjen me raporte të auditimeve të 

performacës, si dhe impakti i tyre nga publikimi në median e shkruar, mjediset 

akademike, rrjetet sociale profesionale apo përdorimi i raporteve të këtyre 

auditimeve nga bashkëpunëtorët e huaj vlerësohet si një tregues pozitiv i këtyre 

auditimeve. Në 5-vjeçarin e kaluar, Departamenti i Auditimit të Performancës 

bashkëpunoi suksesshëm në auditime paralele dhe të pilotuara nga të huajt, 

angazhoi ekspertë në fushat e mjedisit, sportit, gazetarisë, energjisë, sociologjisë dhe 

ekonomisë, organizoi workshop-e e konferenca me akademikë, profesorë e kërkues 

të rinj shkencorë, ngriti grupe të përbashkëta pune me audituesit e departamenteve 

të tjera dhe inicioi e përfundoi auditime të përbashkëta me SAI-et rajonale.  

Grafik 9: Institucionet e audituara në auditimet e performances për periudhën 2008 - 2017 

 

Në Strategjinë e Zhvillimit 2013 -2017, KLSH prezantoi për herë të parë objektivin 

ambicioz të zhvillimit të auditimeve në sistemet e teknologjisë së informacionit, 

duke krijuar Drejtorinë e Auditimit të TI-së në Dhjetor të vitit 2014. Zhvillimet e 

ndodhura gjatë dekadës së fundit në ambientin ndërkombëtar të auditimit publik 
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lidhur me teknologjinë e informacionit, gjetën konkretizim në Ligjin nr. 154/2014, 

datë 27.11.2014 të KLSH. Ky ligj përcaktoi auditimin e teknologjisë së informacionit si  

një lloj i veçantë i auditimi, nëpërmjet të cilit, KLSH  mbledh dhe vlerëson provat, për 

të përcaktuar nëse një sistem kompjuterik mbron asetet, ruan integritetin e të 

dhënave, lejon që synimet e subjektit që auditohet të arrihen në mënyrë efektive 

duke përdorur burimet në mënyrë efiçente. Kërkesat e Standardeve e Praktikave 

Ndërkombëtare lidhur me auditimin TI-së janë reflektuar në Manualin e Auditimit TI, 

dhe Kornizës COBIT 4.1 “Objektivat e Kontrollit të TI“. Kjo është baza mbi të cilën 

auditimi i TI-së shënoi fillesat e tij si pjesë dhe lloj i veçantë i auditimit në KLSH prej 

vitit 2015 e në vijim. 

Gjithashtu, teknikat CAAT, IDEA dhe konceptet e teknologjisë së informacionit po 

përdoren në procesin auditues nga të gjithë departamentet e KLSH-së. Në funksion të 

konsolidimit të përvojës të përfituar gjatë përdorimit të këtyre teknikave, nën moton 

“experentia mutua omnimus prodest” nga eksperienca e përbashkët përfitojmë të 

gjithë, është zhvilluar procesi rishikimi mes kolegësh apo Peer Review, nga Drejtoria e 

IT të SAI të Zvicrës.  

Në historinë e tij dy vjeçare, trupa e auditimit të TI-së , edhe pse modestë në numër 

kapacitete dhe eksperiencë përfaqësohet me  auditime të TI-së në të cilat janë 

identifikuar rezultate domethënëse për një fushë të pa prekur më parë sikurse janë 

Sistemet e Teknologjisë së Informacionit. Megjithatë mbetet sfidë e vazhdueshme 

përvetësimi i teknikave të auditimit të TI-së në një shkallë më të gjerë nga trupa 

audituese, për sa kohë sistemet e integruara të informacionit po përdoren në shkallë 

të gjerë në administratën publike. 

Në përmbushje të objektivit të pestë strategjik, KLSH ka rritur kontributin për 

qeverisjen e mirë, nëpërmjet luftës kundër korrupsionit. Ndërmarrja e veprimeve 

kundër korrupsionit, për të përmirësuar llogaridhënien dhe transparencës, ka marrë 

dimensione të reja nga viti në vit. Një prej aspekteve më të rëndësishme të rolit të 

KLSH-së në luftën kundër korrupsionit është kontributi në rritjen e integritetit të 

institucioneve publike, të cilët në vetvete janë komponentë të sistemit kombëtar të 

integritetit. Në zbatim të Parimeve Themelore dhe Standardeve të INTOSAI-t, për 

zhvillimin e një qasje të strukturuar të hartimit dhe zbatimit të politikave 

institucionale të integritetit, KLSH ka aplikuar instrumentin e vetëvlerësimit të 

integritetit INTOSAINT.     

Në kontekstin e menaxhimit institucional, këto zhvillime u reflektuan në procesin e 
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analizës së veprimtarisë së KLSH përgjatë vitit 2014, e cila përbënte risi jo vetëm në 

formë, por mbi të gjitha në përmbajtjen e saj, pasi për herë të parë analiza vjetore u 

krye duke përdorur instrumentin konstruktiv dhe dobiprurës të vetëvlerësimit të 

integritetit INTOSAINT. I gjithë procesi u karakterizua nga dy elementë thelbësorë për 

Institucionin Suprem të Auditimit: transparenca dhe pjesëmarrja. Nëpërmjet 

mekanizmit të vetëvlerësimit u sigurua gjithëpërfshirja e stafit, ku si audituesit dhe 

personeli mbështetës raportuan dhe dhanë idetë e tyre, nëpërmjet qasjes së 

këshillimit, dialogimit, mbështetjes dhe pozitivizmit. Përdorimi i instrumentit 

INTOSAINT, e vendos KLSH si promotor të ndërmarrjes së kësaj iniciative dhe shtrirjes 

së vlerësimit të integritetit në të gjitha njësitë dhe entitetet publike, duke kthyer në 

realitet parimin “të udhëheqë nëpërmjet shembullit”  

Kontrolli i Lartë i Shtetit në përmbushje të misionit të tij, ka bërë transparent nivelin e 

përgjegjshmërisë së institucioneve qeveritare dhe publike. Gjatë viteve 2012-2017, 

masa e dëmit ekonomik të zbuluar nga institucioni i auditit të jashtëm publik shqiptar 

e ka kaluar vlerën e 1 miliardë USD, në një ekonomi me GDP vjetore rreth 10 miliardë 

USD.  

Vetëm për vitin 2017, KLSH zbuloi dëm ekonomik, parregullsi dhe shkelje financiare 

(në të ardhurat publike dhe shpenzimet e kryera) me fondet publike në shumën 

totale prej 11.5 miliard lekë ose 85.8 milionë Euro. Shkeljet e disiplinës financiare me 

ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, i kushtuan vendit 

shumën totale prej 99.05 miliard lekë dëm, afërsisht 739.7 milionë euro nga e cila: 

92.7 miliard lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 692.1 milionë euro dhe 6.3 

miliard lekë afërsisht 47.8 milionë euro, në fushën e shpenzimeve pa eficiencë, jo 

efektivite dhe pa ekonomicitet të fondeve publike. Në total u konstatuan shkelje në 

shumën 110.5 miliard lekë ose afërsisht 825,6  milionë euro7. 

KLSH ka ndërmarrë veprime dhe ka rekomanduar masa korrigjuese dhe penalizuese 

për çdo rast të identifikuar të mashtrimit financiar dhe korrupsionit duke synuar 

luftën ndaj korrupsionit si fenomen në rrënjë të sistemit dhe jo thjesht si raste 

individuale, sporadike. Nga ana tjetër organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese të 

iniciuara dhe realizuara që prej vitit 2012 e në vazhdim kanë synuar të sjellin në 

vëmendje të publikut të gjerë dhe ligjvënësve se lufta kundër korrupsionit është 

përgjegjësi e të gjithëve dhe çdo qytetar përfiton nga kjo e fundit.  

                                                           
7
 KLSH, Buletini Statistikor nr. 4, Janar – Dhjetor 2017, publikuar Janar 2018.  
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Pjesë e pandarë e këtij kontributi, ka qenë edhe angazhimi institucional i KLSH-së në 

luftën kundër korrupsionit, ku që nga viti 2012 deri në fund të vitit 2017, janë dërguar 

pranë organit të Prokurorisë, 266 kallëzime penale për 847 nëpunës dhe ish-nëpunës 

të administratës publike. Angazhimi i KLSH në luftën kundër korrupsionit në gjashtë 

vitet e fundit tregoi vazhdimësinë e vendosmërisë të shprehur në Platformën për 

zhvillimin e KLSH në fundvitin 2011, se ..lufta ndaj korrupsionit dhe roli parandalues i 

KLSH ndaj veprimeve korruptive dhe abuzive me pronën shtetërore do të jenë politika 

dhe veprime qendrore në Strategjinë e Zhvillimit të Institucionit.8 KLSH në 6 vitet e 

fundit, 2012-2017, ka adresuar çdo javë një Kallëzim Penal, për zyrtarët e nivelit të 

ulët, të mesëm dhe të lartë, të konstatuar me shkelje të rënda nga auditimet e KLSH, 

apo e shprehur ndryshe 1 kallëzim për çdo 3 auditime. 

Grafik 10: Kallëzimet Penale për periudhën 2005-2011 (7 vjet) krahasuar me periudhën 2012-

2017 (7 vjet) 

Kallëzimet penale që 

KLSH adreson në 

Prokurori, nuk janë 

qëllim në vetvete por 

shprehin angazhimin 

serioz institucional në 

luftën kundër korru-

psionit dhe sidomos në 

luftën kundër kulturës së 

pandëshkueshmërisë, i 

cili imponon ruajtjen e 

një standardi të domosdoshëm ligjor dhe moral, kundrejt mostolerimit dhe 

mosanashkalimit, të rasteve të konstatuara të korrupsionit dhe abuzimit me detyrën.  

Nën objektivin e gjashtë strategjik, të PSZH 2013-2017, KLSH ka integruar elementë 

modernë të komunikimit si dhe ka miratuar, në vitin 2017, Strategjinë e Komunikimit 

2017-2019, duke synuar të përçojë interesin dhe zërin e qytetarit dhe të publikut 

nëpërmjet auditimeve dhe raportimeve për gjetjet dhe rekomandimet e tyre. 

                                                           
8
 Projekt-Ide paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë dhe Finanacat të Kuvendit të 

Shqipërisë nga Dr, Bujar Leskaj, 14 Dhjetor 2011, parag.2, faqe 7. “ 4 Vjet Auditim i Jashtëm 

Publik”, Bujar Leskaj,  Seria : Botime KLSH 11/2016/62, 2016   
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Strategjia e komunikimit, thekson marrëdhëniet e KLSH me publikun dhe Kuvendin, 

duke përfshirë edhe partnerë të tjerë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  

Duke e vendosur veprimtarinë e tij në shërbim të qytetarit shqiptar, në fokus të 

politikave të komunikimit të KLSH ka qenë trajtimi i ankesave dhe letrave nga 

qytetarët. Rëndësia që i është kushtuar këtij komponenti nga KLSH tregohet në 

numrin e letrave dhe ankesave të adresuara gjatë periudhës së implementimit të 

kësaj Strategjie, të cilat gjatë vitit 2017 arritën në 623 letra kundrejt vetëm 67 të 

adresuara në vitin 2011, pra rreth 10- fish më shumë. Gjatë viteve 2012-2017, 

institucioni në përmbushje të objektivit për rritjen e transparencës është zhvilluar në 

disa dimensione.  

Grafik 11: Trajtimi i letrave dhe ankesave të qytetarëve nga KLSH për periudhën 2011-2017 

 

Gjetjet nga auditimet, të komunikuara nëpërmjet njoftimeve për shtyp janë kthyer në 

këto 6 vite në lajm të ditës për televizionet, radiot dhe gazetat kryesore të vendit. 

Deri në fund të vitit 2017, institucioni ka qenë i pranishëm me rreth 100 kronika më 

shumë se vitin e kaluar dhe disa herë më shumë me informacione dhe mesazhe në 

median e shkruar duke gjashtëfishuar praninë e tij në mediat audiovizive, krahasuar 

me vitin 2010, duke u prezantuar në median e shkruar me 840 artikuj, njoftime, 

editoriale dhe komente analitike. Për pesë vite 2013-2017, audituesit e KLSH kanë 

botuar 521 artikuj, ese, editoriale, analiza e profile në median e shkruar, të cilat janë 

botuar të përmbledhura në 9 volume, duke vijuar një traditë pozitive dhe inovative të 

nisur në vitin 2013. 

Grafiku 11: Trajtimi i letrave të popullit , 2002- 2017 

 

Grafiku 12: Prezenca e KLSH  në media 
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  Grafik 12: Prezenca e KLSH në median e shkruar dhe vizive për vitet 2010 - 2017 

 

Një vlerë e shtuar e KLSH-së, në gjashtë vitet e fundit (2012-2017), në fushën e 

komunikimit dhe të transparencës së institucionit është kolana e botimeve të saj, e 

cila ka arritur në fund të vitit 2017 në 83 tituj, nga vetëm 12 botime modeste të 

periudhës 1992-2011. Çdo vit dinamika e botimeve të institucionit rritet me 10%, 

duke synuar që për periudhën Janar 2012 - Dhjetor 2018 të arrijë në 100 libra të 

botuar.  

Grafik 13: Numri i Botimeve në vite 

Publikimet dhe botimet e KLSH-

së mbulojnë një larmishmëri të 

gjerë të tematikave që trajtojnë 

dhe, njëkohësisht, sasia e 

informacionit që përmbajnë këto 

botime konfirmojnë zbatimin në 

praktikë të detyrimeve 

ndërkombëtare të angazhimit të 

institucioneve të auditimit edhe 

në fushën e botimeve të dokumentacionit, për t’i mundësuar qytetarëve një akses 

më të gjerë.  

Komunikimi me Parlamentin, prej vitit 2012, ka njohur një dimension të ri. Viti 2016 

shënoi një moment tepër të rëndësishëm për zhvillimin e marrëdhënieve KLSH-
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Parlament sipas standardeve më të mira europiane. Kuvendi miratoi Rezolutën për 

Vlerësimin e veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2015, duke 

vlerësuar progresin e arritur nga institucioni në përafrimin e punës së tij audituese 

me standardet ndërkombëtare të fushës. Kjo Rezolutë shpreh angazhimin maksimal 

të Kuvendit, me qëllim përmirësimin e bashkëpunimit si dhe për mundësinë e krijimit 

të Nënkomisionit parlamentar brenda Komisionit për Ekonominë dhe Financat për të 

monitoruar në mënyrë sistematike aktivitetin e KLSH-së dhe veçanërisht për zbatimin 

e rekomandimeve të KLSH-së nga institucionet ekzekutivit. 

Si një risi në fushën e komunikimit, marrëdhëniet me organizatat dhe institucionet 

ndërkombëtare, SAI-t homologe si dhe organizata profesionale dhe të shoqërisë 

civile brenda vendit janë institucionalizuar nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjeve 

të bashkëpunimit midis tyre dhe KLSH. Gjatë gjashtë viteve të fundit janë lidhur 9 

Marrëveshje Bashkëpunimi me Institucione Shtetërore, 27 Marrëveshje me 

Organizata të Shoqërisë Civile, Universitete dhe Zyra të Programeve Ndërkombëtare 

si dhe 15 me Institucione Homologe të vendeve anëtare të BE-së dhe rajonit. Kjo 

qasje e ndjekur që në fillim të vitit 2012, flet për shndërrimin e KLSH-së nga një 

institucion i mbyllur në një institucion të hapur për vitet në vijim. Për më tepër, KLSH 

hapi dyert për publikun e gjerë nëpërmjet organizimit të “Java e hapur”, për një 

periudhë 5 vjeçare, 2012-2016, duke ofruar informacion, transparencë dhe 

komunikim të drejtpërdrejtë të institucionit me publikun. Kjo eksperiencë u zhvillua 

më tej në Nëntor vitin 2017, ku institucioni u ofroi qytetarëve shqiptar “Muajin e 

hapur” me shumë aktivitete, seminare dhe prezantime për ta sjellë veprimtarinë e 

institucionit sa më pranë qytetarit.  

Instrumente të zhvillimit të kërkimit shkencor, janë konsideruar Konferencat 

Shkencore, të cilat ndër vite kanë trajtuar tema që mbartin motot e kongreseve të 

INTOSAI-t dhe EUROSAI-t. Në vitin 2012, tema Konferencës së I-rë “87 vjet KLSH në 

100 vjet shtet shqiptar”, me natyrë historike shënoi rrugëtimin për kërkimin shkencor 

në drejtim të çështjeve të tjera të fushës së auditimit publik që u trajtuan me 

profesionalizëm në konferencat e mëtejshme:  Konferenca e II-të me temë“Roli i SAI-

t për një menaxhim publik të përgjegjshëm në sfidat e sotme”, Dhjetor të vitit 2013,  

Konferenca e III-të, “Auditimi Kombëtar në shërbim të qeverisjes kombëtare”, Tetor 

2014, Konferenca e IV-t Shkencore “Analiza e Riskut”, në Qershor të vitit 2016 dhe në 

Tetor 2017, Konferenca e V-të Shkencore e KLSH-së me temë: “Të auditosh për 

qëndrueshmëri dhe zhvillim” e realizuar në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të 
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Universitetit të Tiranës dhe me Fondacionin Turk, “Bashkëpunimi akademik për 

Kontabilitetin”. Këto konferenca shkencore janë afirmuar si një forum i rëndësishëm i 

përvitshëm për të vendosur një komunikim të drejtpërdrejtë, përmes prezencës së 

theksuar të mediave, për të transmetuar tek qytetarët arritjet, sfidat, problematikat 

dhe idetë e reja për menaxhimin e shëndoshë të financave publike duke përfshirë 

ekspertë të fushës profesionale, akademike si dhe shoqërinë civile.  

Revista Shkencore “Auditimi Publik” e botuar për herë të parë në vitin 2012, me 

iniciativën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj, iu është ofruar 

lexuesve nga grupet e interesit, të çdo niveli si një botim periodik 4-mujor në fushën 

e kërkimit, shkencës dhe informacionit. Kjo revistë e botuar në dy gjuhë, Shqip dhe 

Anglisht, mbledh dhe pasqyron idetë dhe opinionet në fushën e auditimit, 

kontabilitetit dhe financës publike në përgjithësi në Shqipëri dhe vende të tjera. 

Raporti i Monitorimit të Planit e Zhvillimit Strategjik të KLSH 2013-2017 vlerësoi se 

në tërësi indikatorët e performancës të vendosur në Planin e Veprimit u arritën si në 

aspekte të përmbajtjes, ashtu dhe kohës së realizimit të tyre në rreth 90% të 

objektivave të synuara. Aktivitet që janë në proces apo të parealizuara konsistojnë 

në rishikimin e manualit të auditimit financiar, hartimi i rregullores dhe udhëzuesve 

mbi certifikimin e audituesve, përgatitja e broshurës mbi performancën e 

administratës publike, ndërtimi i bazës së të dhënave për komunikimin interaktiv, 

dhe rishikimi i procedurave dhe përcaktimi I hapave të transparencës së auditimit.  

Menaxhimi strategjik institucional është udhëhequr drejt normave dhe parimeve 

ndërkombëtare të auditimit të jashtëm publik, duke qenë në konvergjencë të plotë 

me Strategjinë e Zhvillimit të EUROSAI-t dhe të INTOSAI-t dhe duke përmbushur në 

këtë mënyrë pritshmëritë e palëve të interesit, përgjatë gjithë periudhës së 

implementimit të strategjisë. Eksperienca në zbatimin e Planit Strategjik të Zhvillimit 

2013-2017 përbën një bazë të konsoliduar për përcaktimin e  drejtimeve strategjike 

të zhvillimit institucional për pesë vitet e ardhshme si dhe një garanci për 

përmbushjen me sukses të objektivave afat-gjatë.  
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II. MISIONI, VIZIONI, VLERAT DHE PARIMET  

Misioni kërkon që KLSH të jetë lider dhe të udhëheqë nëpërmjet shembullit në 

sektorin publik, duke qenë një institucion i besueshëm, i pavarur e kompetent. 

Gjatë viteve të fundit (2012-2017), KLSH ka ndërmarrë reforma që mbështesin 

përmirësimin dhe zhvillimin, për të zbatuar qasje të reja e dobiprurëse të auditimit, 

duke synuar  modernizimin e institucionit e për të sjellë veprimtarinë e tij në 

përputhje të plotë me standardet ISSAI dhe qëllimet strategjike të INTOSAI-t dhe 

EUROSAI-t, si dhe për të kontribuar për një qeverisje të mirë, nëpërmjet luftës pa 

kompromis të rasteve sistemike të korrupsionit dhe parandalimit të tij.  

Adresimi i rasteve të mashtrimit, vjedhjes e keq përdorimit të fondeve publike nga 

zyrtarët e çdo niveli të qeverisjes në organet ligjzbatuese kanë forcuar profilin e 

KLSH-së ndaj Parlamentit dhe ka krijuar besim tek qytetari shqiptar, si një hallkë 

aktive në zbulimin dhe parandalimin e korrupsionit. 

KLSH është i përkushtuar që të ruajë dhe promovojë vlerat e shoqërisë së hapur dhe 

të menduarit kritik, vetë-reflektues. Ai synon përsosmërinë në zotërimin e njohurive 

dhe aftësive audituese, kulturën për të ndjekur zhvillimin profesional dhe krijimin e 

dijeve të reja si dhe angazhimin në promovimin e aplikimit të tyre në praktikën 

audituese, veçanërisht nëpërmjet implikimeve të tyre në rastet e korrupsionit dhe 

keqpërdorimit të fondeve publike. KLSH në përmbushje të misionit të tij ka zhvilluar 

dhe do të zhvillojë instrumenta dinamikë drejt përsosjes së funksionimit, nëpërmjet 

vlerësimit objektiv të aktiviteteve,  arritjeve dhe mangësive të tij. 

KLSH synon të jetë një model i ri për auditimin publik rajonal, një qendër për 

studimin e sfidave bashkëkohore të auditimit në fushat ekonomike, sociale dhe 

politike dhe bazuar në analizën e “rrënjës” së faktorëve shkak-pasojë dhe një 

institucion, që udhëheq nëpërmjet shembullit për të sjellë vlerë dhe krijuar impakt 

pozitiv në jetën dhe dinjitetin e qytetarëve.  

Misioni përbën boshtin i cili përcakton identitetin institucional që Kontrolli i Lartë i 

Shtetit ka krijuar përgjatë rrugëtimit të tij dhe që do të sigurojë qëndrueshmërinë në 

të ardhmen.  
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Misioni: KLSH është institucion i pavarur kushtetues, i ndërtuar që ti shërbejë 

qytetarit shqiptar, të jetë “agjent” i Kuvendit dhe palëve të interesit duke i 

informuar në mënyrë të vazhdueshme, të paanshme dhe të plotë, mbi 

përgjegjshmërinë që qeveria dhe entet publike tregojnë në përdorimin e 

kontributit të taksapaguesve shqiptarë e duke kontribuar në përmirësimin e 

qeverisjes nëpërmjet luftës kundër korrupsionit. 

Në përmbushje të misionit të tij dhe në zbatim të Ligjit nr.154/2014 “Për Organizimin 

dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartët të Shtetit” KLSH kryen auditime financiare, të 

përputhshmërisë, të rregullshmërisë, të performancës, të teknologjisë së 

informacionit, si edhe ndërmerr vlerësime të sistemit të menaxhimit financiar e 

kontrollit dhe njësive të auditimit të brendshëm të strukturave qeveritare dhe enteve 

të tjera publike.  

Vizioni: KLSH është një institucion model që udhëheq nëpërmjet shembullit, që nxit 

rritjen e përgjegjshmërisë, transparencës, dhe përdorimit me efektivitet, eficiencë 

dhe ekonomicitet të pasurisë publike, duke forcuar integritetin dhe besimin e 

publikut tek institucioni, për të qenë vlerë e shtuar për shoqërinë dhe të sjellë 

ndryshim në jetën e qytetarëve.  

Vizioni ynë shkon përtej qasjes tradicionale të fokusuar në vlerësime dhe konstatime. 

Audituesit e jashtëm publikë e realizojnë aktivitetin e tyre jo vetëm duke vepruar por 

duke bashkëvepruar nëpërmjet rekomandimeve dhe këshillimeve të subjekteve 

publike të audituara për të maksimizuar vlerën e parasë publike.  

KLSH do të vazhdojë të veprojë si një agjent ndryshimi, në shërbim të qytetarit dhe 

të qeverisjes së mirë , duke reflektuar vlerat dhe parimet e një SAI modern, anëtar i 

komunitetit të INTOSAI-t i udhëhequr nga motoja “Të gjithë të bashkuar në ambicie 

dhe vendosmëri”9.  

VLERAT DHE PARIMET  

Vlerat dhe parimet e KLSH janë mbështetur në Standardet Ndërkombëtarë të 

Auditimit (SNA), në parimet e ISSAI 12, “Vlera dhe Përfitimet e Institucioneve 

Supreme të Auditimit - Një ndryshim në jetën e qytetarëve”. Këto parime përcaktojnë 

                                                           
9
 Kongresi i XXII i INTOSAIT në Abu d’Habi, “40-VJET Deklarata e Limës 1977-2017”, Seria 

Botime KLSH-16/2017/83 
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mënyrën sesi institucioni duhet të performojë për të: forcuar përgjegjshmërinë, 

transparencën dhe integritetin e qeverisë dhe njësive të sektorit publik;  

demonstruar rëndësinë e vazhdueshme për qytetarët, Parlamentin dhe aktorët e 

tjerë; dhe, për të qenë një organizatë model që udhëheq nëpërmjet shembullit. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit,  përmbush misionin dhe realizon veprimtarinë në zbatim të 

këtyre parimeve dhe duke ruajtur vlerat e mëposhtme: 

Pavarësia: Pavarësia është “zemra” e auditimit, dhe jetike për të fituar 

besimin e publikut dhe të Parlamentit, për t’i ofruar atyre informacione 

objektive dhe të paanshme. Pavarësia e KLSH-së parakupton që i gjithë 

procesi i auditimit, që nga planifikimi, realizimi dhe raportimi i nënshtrohet 

vetëm kërkesave të standardeve profesionale dhe është jashtë çdo lloj 

ndikimi. 

Objektiviteti: Të gjitha raportet e KLSH-së mbi rezultatet e auditimit janë të 

paanshme dhe të pandikuara nga palët e interesit. Produktet e saj kanë 

saktësinë dhe besueshmërinë e duhur, vetëm nëse audituesit e KLSH-së 

zotërojnë kompetencë profesionale, dhe mbartin vlera etike dhe morale. 

Integriteti: KLSH-ja angazhohet për kultivimin e vlerave më të mira etike-

profesionale dhe morale për të luajtur rol kyç në luftën kundër korrupsionit. 

Veprimtaria e auditimit kryhet jashtë çdo konflikti interesi, dhe zhvillimi 

profesional parashikohet të jetë një ndër fjalët kyçe të veprimtarisë së KLSH-

së. 

Përgjegjshmëria: Në veprimtarinë e tyre, audituesit e KLSH-së veprojnë në 

interes të publikut dhe janë të angazhuar për të ndihmuar Kuvendin për të 

kontrolluar llogaridhënien e qeverisë. Pra, KLSH-ja është e përgjegjshme për 

të kërkuar përgjegjshmërinë e qeverisjes. 

Profesionalizmi: KLSH udhëhiqet në veprimtarinë e tij audituese nga 

standardet profesionale të INTOSAI-t dhe nga praktikat më të mira të 

vendeve anëtare të EUROSAI-t, si dhe duke u karakterizuar nga skepticizmi 

profesional. 

Bashkëpunimi: Gjatë performimit të auditimit, KLSH-ja bashkëpunon në 

mënyrë sistematike dhe frytdhënëse me subjektet e audituara, me strukturat 

e auditimit të brendshëm dhe auditues të tjerë të jashtëm, me nivelet e 
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menaxhimit dhe me institucionet publike të pavarura si dhe me organizatat 

profesionale, akademike, shoqërinë civile dhe mediat. Në këtë mënyrë 

institucioni është pjesë aktive e bllokut të parandalimit dhe të luftës kundër 

korrupsionit. 

Interesi publik: KLSH gjatë realizimit të procesit të auditimit vepron vetëm në 

shërbim të interesit të përgjithshëm publik. Rezultatet e punës audituese nuk 

ndikohen nga preferencat politike, etnike, fetare apo familjare, të stafit të 

KLSH-së, por udhëhiqen nga parimi i rritjes së mirëqenies së qytetarit 

shqiptar, nëpërmjet mirëqeverisjes dhe rritjes së eficiencës, efektivitetit dhe 

ekonomicitetit të përdorimit të fondeve publike.  

Transparenca: Gjatë aktiviteteve audituese, por jo vetëm, KLSh-ja e 

konsideron transparencën si instrument të nxitjes së llogaridhënies të 

administratorëve publik. Ky parim nënkupton dhe i referohet disponibilitetit 

të informacionit të raporteve të auditimit ndaj publikut të gjerë, në përputhje 

me rregullat që qeverisin këtë proces, duke e konsideruar qytetarët si aleatin 

më besnik në luftën kundër korrupsionit dhe papërgjegjshmërisë nga 

nëpunësit publik.  

 

Qartësia dhe koherenca me standardet e INTOSAI-t të Ligjit 154/2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe gjithë korniza 

rregullatore e KLSH-së, mundëson mirëpërcaktimin e vizionit dhe të parimeve të 

funksionimit të institucionit, të cilat përbëjnë një platformë të konsoliduar për të 

realizuar analizën e fuqive, dobësive, mundësive dhe kërcënimeve për të gjitha 

aspektet kryesore të aktivitetit, si dhe për të përcaktuar drejtimet strategjike për 

një institucion modern të auditimit të jashtëm të sektorit publik. 

 

III. MJEDISI STRATEGJIK DHE ANALIZA SWOT 

Ambienti në të cilin Kontrolli i Lartë i Shtetit funksionon, vepron e bashkëvepron 

karakterizohet nga një shkallë e lartë kompleksiteti, diversiteti dhe ndryshueshmërie. 

Studimi, analiza dhe perceptimi i drejtë i këtij ambienti, të kushtëzuar nga faktorë të 

brendshëm e të jashtëm, konsiderohen thelbësorë në formulimin e Strategjisë së 
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Zhvillimit, të Planit të Veprimit apo në vendimmarrjen lidhur me programimin e çdo 

elementi apo aktiviteti  të veçantë.  

 

III.1. MJEDISI STRATEGJIK 

Zhvillimet strategjike të mjedisit në të cilin vepron dhe bashkëvepron KLSH janë 

analizuar me qëllim identifikimin e zhvillimeve strategjike të brendshme e të jashtme, 

faktorëve dhe situatave të cila kanë apo parashikohet të kenë impakt në punën dhe 

rezultatet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, si auditimi i jashtëm publik. 

Qeveria ka miratuar Strategjinë e Menaxhimit të Financave Publike (MFP) 2014 -

2020, duke vendosur si objektiv të përgjithshëm: arritjen e një buxheti më të mirë-

balancuar dhe të qëndrueshëm me një raport të ulur të borxhit publik nëpërmjet 

konsolidimit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe proceseve të auditimit, dhe 

ku ekzekutimi i buxhetit është i lidhur siç duhet me politikat e Qeverisë. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit i përfshirë nën shtyllën 6 të kësaj Strategjie, lidhet në mënyrë 

të drejtpërdrejtë me qëllimin e saj për rritjen e transparencës  për Parlamentin, 

sektorin financiar, komunitetin e biznesit, partnerët ndërkombëtarë dhe publikun e 

gjerë, mbi politikat e ndjekura dhe përpjekjet e bëra nga Qeveria për forcimin e MFP-

së në vend. Respektimi i programit buxhetor afatmesëm është me rëndësi për uljen e 

rrezikut të  angazhimeve të pafinancuara dhe të detyrimeve të prapambetura. Edhe 

në kuadrin e shpenzimeve të rritura në buxhetin e vitit 2018, projektet e reja të 

planifikuara po lënë më pak hapësirë për angazhimet ekzistuese. 

Kuadri ligjor për prezantimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik (KBFP) 

përcaktohet në ligjin “Për Auditimin e Brendshëm” të vitit 2015 dhe ligjin “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” të vitit 2010, i ndryshuar. Këto ligje ofrojnë një 

kuadër ligjor për zbatimin e tri elementëve bazë  të KBFP-së, specifikisht Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin (MFK), Auditim të Brendshëm (AB) të pavarur nga pikëpamja 

funksionale dhe një Shërbim Qendror Harmonizimi (NjQH) për përgatitjen e 

metodologjive dhe standardeve për MFK-në dhe AB-në. Roli kyç dhe përgjegjësia për 

zhvillimin dhe zbatimin e KBFP-së i mbetet Ministrisë së Financave, e cila përmbush 

rolin e saj nëpërmjet operacioneve të Njësisë Qendrore të Harmonizimit të 

Menaxhimit dhe Financiar Kontrollit (NJQH/MFK), Njësisë Qendrore të Harmonizimit 

të Auditimit të Brendshëm (NJQH/AB) dhe Drejtorisë së Inspektimit Financiar Publik, 

në bashkëpunim me njësitë e  institucionet buxhetore. 
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Megjithë, përpjekjeve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e 

strategjisë, nuk është kuptuar ende plotësisht nga të gjitha njësitë publike roli 

kryesor i MKF-së për një performancë më të mirë, dhe për të siguruar më shumë 

transparencë, eficiencë dhe efektivitet në lidhje me shpenzimin e parave publike. Ka 

ende një nivel të ulët ndërgjegjësimi, duke filluar nga drejtimi më i lartë, për 

përfitimet nga një sistemi i shëndetshëm të kontrollit të brendshëm për 

përgjegjshmërinë menaxheriale. Për rrjedhojë, KLSH luan një rol të rëndësishëm në 

vlerësimin në tërësi të proceseve të menaxhimit të riskut si dhe bashkërendimin e 

veprimtarive që lidhen me identifikimin dhe vlerësimin e risqeve, që vënë në rrezik 

arritjen e objektivave të njësive dhe ngritjen e sistemit për menaxhimin e riskut, në 

përpjesëtim me përmasat  e ekspozimit te tij në subjektet e audituara. 

KLSH ka rinovuar Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Ministrinë e Financave, në prill 

2017 duke nxitur kështu bashkëpunimin e ndërsjellët në funksion të rritjes së 

efektivitetit të të dy institucioneve të auditimit të jashtëm dhe të brendshëm dhe 

duke forcuar dhe theksuar rolin e tyre të përbashkët në luftën kundër korrupsionit. 

Kjo marrëveshje synon kryerjen e aktiviteteve me interes të përbashkët duke ruajtur 

dhe respektuar parimin bazë të auditimit, pavarësinë si dhe në përputhje me 

standardet e INTOSAI-t  për përdorimin e punës së auditimit të brendshëm nga 

auditimi i jashtëm.  

Fushat kryesore që kërkojnë më shumë vëmendje dhe që përfshijnë monitorimin e 

njësive jobuxhetore, menaxhimin e investimeve publike, lidhje më të mirë midis 

strategjive sektoriale dhe buxhetit, monitorim sistematik të detyrimeve, përmbushja e 

gjetjeve të auditit të jashtëm si dhe një rol më i fuqishëm i Parlamentit si institucioni 

kryesor i llogaridhënies. Forcimi i menaxhimit të financave publike duhet të jetë një 

prioritet për Shqipërinë. Arritja e vlerës më të mirë të parave që vijnë nga fonde 

publike është edhe rruga më efektive për përmirësimin e shërbimeve bazë për 

qytetarët10 

Investimet publike nëpërmjet PPP-ve janë tashmë më shumë prezent në programin e 

Qeverisë, dhe mbartin risqe të konsiderueshme fiskale dhe të zbatimit. Vlerësimi dhe 

monitorimi i projekteve PPP përbejnë një sfidë tjetër për veprimtarinë e KLSH në 

përmbushje të misionit të tij kushtetues.  

                                                           
10

Maryam Salim, përfaqësuese e BB në Shqipëri, Deklaratë përmbyllëse e ekipit për konsultimin sipas 

Nenit IV, për vitin 2017 
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Privatizimi i pronës shtetërorë dhe në mënyrë të veçantë privatizimet strategjike 

mbartin risqe të konsiderueshme me impakt të rëndësishëm në buxhetin e shtetit. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit do të vijojë ndjekjen hap pas hapi të procesit dhe nëpërmjet 

raporteve të tij, me rezultatet e vlerësimeve të japë siguri të arsyeshme tek Kuvendi i 

Shqipërisë në lidhje me abuzimet, parregullsitë, korrupsionin apo mashtrimin 

financiar që mund të kenë shoqëruar këto procese.  

Menaxhimi i borxhit përfaqëson një nga fushat më të rrezikuara të menaxhimit të 

financave publike. Politikat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë duket se nuk 

kanë mundur të lehtësojnë nivelin e borxhit dhe për më shumë mbartin risqe të 

huamarrjes në monedhë të huaj dhe me kushte jo të buta. Po kështu, shlyerja dhe 

parandalimi i detyrimeve të prapambetura mbetet në një situatë jo transparente. 

Ndërkohë që u shënuan disa përpjekje për uljen e nivelit të detyrimeve të mbartura, 

nuk ka ende një menaxhim efektiv në drejtim të parandalimit të grumbullimit të 

detyrimeve të reja. KLSH pritet që me vlerësimet e tij të nxisë transparencën dhe 

përgjegjshmërinë që në procesin e planifikimit të buxhetit e deri në ekzekutimin 

përfundimtar të tij.  

Qeverisja elektronike (e-governance) ka sjellë ndryshime të rëndësishme në 

ambientin e komunikimit dhe shërbimeve ndaj qytetarëve. Aplikimi i sistemeve 

elektronike në fusha të rëndësishme si prokurimi publik, sistemi i thesarit në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, apo dhe ato në dogana dhe tatime sjellin si 

nevojë zhvillimin e kapaciteteve të KLSH në drejtim të përdorimit të infrastrukturës 

së TI-së dhe auditimit të sistemeve të TI-së, si mbështetje për efektivitetin e llojeve të 

tjera të auditimit.  

Ligji i KLSH nr.154.2014, përcakton detyrimin për dhënien e opinionit mbi 

ekzekutimin e buxhetit. Po kështu nevoja për auditimin e pasqyrave financiare të 

subjekteve publike në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit 

Publik, kërkon që fokusi i punës audituese të jetë rritja e numrit dhe cilësisë së 

auditimeve financiare. 

Ligji ri për vetëqeverisjen e njësive vendore si dhe kuadri ligjor për financimin e 

njësive vendore, përfshin angazhime të reja për KLSH në drejtim të llojit të auditimit 

që do të aplikohet mbi këto subjekte dhe vendos sfida të mëdha para auditimit të 

jashtëm publik. 
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Qeveria ka adoptuar Strategjinë Kombëtare mbi Luftën Kundër Korrupsionit e cila  

bazohet në tre komponentë kryesorë: rritja e ndërgjegjësimit, parandalimi, dhe 

dënimi. Kontrolli i Lartë i Shtetit është një faktor i rëndësishëm në kuadrin e 

përgjithshëm të luftës kundër korrupsionit. Treguesit e arritur në zbulimin e rasteve 

të mashtrimit financiar dhe korrupsionit dëshmojnë rolin aktiv dhe kontributin që 

produktet e punës audituese kanë në identifikimin e rasteve korruptive ashtu dhe në 

rritjen e përgjegjshmërisë në përdorimin e fondeve publike. Si hallkë shumë e 

rëndësishme në zinxhirin e krijimit të një mjedisi dhe kulture antikorrupsion, KLSH do 

të vijojë të jetë e angazhuar plotësisht dhe efektivisht në këtë luftë, jo vetëm me 

zbulimin por dhe në parandalimin e korrupsionit në çdo qelizë të qeverisjes.  

 

III.2. ANALIZA SWOT 

KLSH është e ndërgjegjshme se është e pamundur të projektojë një të ardhme të 

suksesshme pa vlerësuar më parë në mënyrë analitike faktorët që e ndihmojnë, 

frenojnë apo e pengojnë procesin, nga çdo këndvështrim dhe në çdo pikëpamje të të 

gjithë burimeve të brendshme e të jashtme, por duke u fokusuar qartësisht në 

qëllimet dhe objektivat afat-shkurtër dhe afat-gjatë, si dhe në sfidat e së ardhmes.  

Si një mjet për planifikimin strategjik, KLSH ka përdorur Analizën SWOT për të 

vlerësuar fuqitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet që janë pjesë e veprimtarisë së 

saj, pra çka ekziston në kushtet aktuale dhe që kanë apo mund të kenë impakt të 

konsiderueshëm në aspiratat dhe qëllimet strategjike të institucionit. 

Kjo analizë ka mundësuar që KLSH-ja të krijojë njohje të thellë dhe të plotë të gjithë 

faktorëve të përfshirë në procesin e vendimmarrjes strategjike dhe që konkretizohet 

në këtë Strategji Zhvillimi për periudhën 5 vjeçare që përfshin vitet 2018-2022. 

Analiza SWOT është përdorur si një qasje tradicionale për të humultuar dhe analizuar 

eksperiencat pozitive dhe jo pozitive, të cilat mundësojnë identifikimin e 

alternativave të reja dhe rrugë, të sigurta për zhvillimin dhe modernizimin e 

institucionit në të ardhmen e afërt dhe afatgjatë. Gjetjet e kësaj analize kanë 

shërbyer për përcaktimin e qartë të qëllimeve dhe objektivave strategjike të 

përvijuara në Strategjinë e Zhvillimit të KLSH për vitet 2018 -2022.  

Analiza SWOT e paraqitur në vijim, tregon se objektivat kryesorë të strategjisë duhen 

fokusuar në rritjen e eficiencës drejtuese, përmirësimin e kapaciteteve audituese dhe 
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rritjen e rolit të komunikimit brenda dhe jashtë institucionit. Kjo analizë, duhet 

plotësuar me një analizë më rigoroze risku për të kuptuar më në thellësi aspektet e 

cenueshme organizacionale, si edhe për të përftuar një metrikë më saktë të 

objektivave që duhen vendosur. 

Analiza SWOT e strukturuar sipas kategorive përkatëse përfshin sa më poshtë: 

 

Analiza SWOT - Strategjia 2018‐2022 

 Fuqite Dobësitë 

A
s
p
e
k
ti lig

jo
r &

 rre
g
u
lla

tiv
 

Adoptimi i Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI 

(Ligj, Rregullore, Manuale auditimi) 

Kuadri rregullator dhe 

manuale auditimi në proces 

rishikimi të vashdueshëm 

Procese pune dhe mbështetëse të 

përshkruara  dhe detajuara në 

dokumente strategjike, taktike dhe 

operacionale. 

Cikël reaktiv i rishikimit 

dhe përditësimit të 

rregulloreve,  manualeve, 

etj. 

Adoptim periodik i SAI‐PMF përmes 

modelit hibrid për të shmangur 

devijimet në vetëvlerësim. 

Sistem jo i konsoliduar 

vetëvlerësimi për zbatimin e 

PMF 
A

s
p
e
k
ti o

rg
a
n

iz
a
tiv

 

Hierarki e qartë për arritjen e 

objektivave institucionale, me tre 

linja operacionale dhe një 

mbështetëse, si edhe me 5 nivele 

horizontale 

 

Investimet në rritjen e 

kapaciteteve audituese në tërësi 

për çdo lloj auditimi, duke u 

fokusuar në drejtim të auditimeve 

të performancës dhe të IT, si qasjet 

audituese më produktive ndaj 

sfidave të kohës. 

Ineficiencë hiearkike në disa 

hallka të saj  
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Ekzistenca dhe përdorimi i 

instrumentave të duhur për rritjen e 

integritetit dhe etikës së stafit 

auditues. 

Pamjaftueshmëri 

kapacitetesh njerëzore (në 

sasi) për të mbuluar me 

auditim të gjithë sfidat që 

ofron realiteti shqiptar. 

A
s
p
e
k
ti o

rg
a
n

iz
a
tiv

 

Mbështetja në një aparat metodologjik 

të zhvilluar dhe të ngjashëm me atë të 

institucioneve më të zhvilluara 

homologe. 

Rezistenca për të 

ndryshuar, ndikimi i 

traditës së trashëguar ne 

praktikën audituese. 

Kultura institucionale e lidershipit në 

favor të transparencës dhe 

llogaridhënies së shëndetshme brenda 

dhe jashtë KLSH‐së. 

Delegimi i dy apo më 

shumë detyrave paralele 

tek vartësit(për efekte të 

mbingarkesës), duke 

sjellë shpërqëndrim nga 

puna audituese. 

Politika për motivimin dhe 

promovimin e rritjes në karrierë të 

stafit bazuar në merita dhe aftësi. 

Mospërputhja e konstatuar 

e trajnimeve me nivelin dhe 

perspektivën e audituesve. 

A
s
p
e
k
ti o

rg
a
n

iz
a
tiv

 

Ndërtimi i strukturës institucionale 

bazuar në filozofinë e rritjes dhe 

përmirësimit të vazhdueshëm në të 

gjitha dimensionet. Udhëheqje 

përmes shembullit. 

 

Menaxherë me grada 

shkencore, përvojë të gjatë 

institucionale dhe njohuri të 

thelluara në fushën e 

auditimit. 

 

Auditues me përvojë dhe formim të 

larmishëm akademik. 
 

Testime periodike të strukturuara 

për rifreskimin dhe shtimin e 

njohurive audituese me synim 

Vështirësi në përthithjen e 

qasjeve inovative në 

auditime. 
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mbajtjen e postit aktual të punës 

dhe avancimin në karrierë. 

A
s
p
e
k
ti 

fin
a
n

c
ia

r 

Buxhet normal për të kontraktuar 

ekspertizë të jashtme dhe motivuar 

financiarisht  punonjësit. 

Mungesa e një politike 

motivimi financiar të lidhur 

me performancën në punë. 

A
s
p
e
k
ti o

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Kryerja e auditimeve të përbashkëta 

dhe paralele me SAI me përvojë në 

fushën e auditimeve të performancës 

dhe të tjera. 

Vështirësi në 

implementimin e ISSAI‐ve. 

Mentorim i strukturuar i audituesve 

të rinj nga kolegë me përvojë. 

Vështirësi në dhënien e 

opinionit mbi pasqyrat 

financiare të subjekteve të 

audituara. 

Punë audituese e planifikuar dhe e 

kontrolluar në kohë. 

Studim i pamjaftueshëm 

i dokumenteve audituese 

dhe qasje jo e plotë ndaj 

problemeve të 

konstatuara. 

Impakt domethënës tek subjektet e 

audituara dhe palët e interesit. 

Mangësi ne aplikimin e 

auditimit me bazë risku 

dhe mangësi në 

metodologjinë audituese. 

Bashkëpunim me strukturat e 

auditimit të brendshëm në subjekte. 

Siguri e pamjaftueshme e 

kontrollit të cilësisë. 

Bashkëpunim me media, akademikë, 

ekspertë dhe OJF. 

Mangësi në formulimin e 

duhur dhe të qartë të 

gjetjeve,konkluzioneve dhe 

rekomandimeve. 
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IV. PARTNERËT KRYESORË STRATEGJIKË 

Grupet e interesit kanë një rol të rëndësishëm për KLSH-në për përmbushjen e 

misionit kushtetues duke u rritur në të gjithë aspektet institucionale. Zhvillimi 

shumë dimensional dhe efektiv i marrëdhënieve bazohet në ruajtjen e pacënuar të 

pavarësisë, si parimi themelor i funksionimit i institucionit suprem të auditimit. 

KLSH-ja konsideron jetike zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë së Komunikimit, si 

pjesë e rëndësishme në arritjen e qëllimeve dhe objektivave strategjik të zhvillimit, 

si dhe për progresin e suksesshëm në përmbushje të misionit kushtetues, në 

mbrojtje të interesave të taksapaguesve shqiptarë.  

IV.1. Qytetari Shqiptar 

Qytetari është përdoruesi më i rëndësishëm i produkteve të KLSH-së si dhe pala e 

interesit më prioritare në tërësinë e aktorëve kryesorë me ndikim në efektet e 

ambientit të jashtëm mbi veprimtarinë e KLSH-së.  

KLSH ndjek parimin e “Partneritetit me Qytetarin dhe Qeverisjes së Hapur”. Në 

funksion të misionit të tij, KLSH synon t’u shërbejë qytetarëve dhe taksapaguesve si 

në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe indirekte duke u siguruar mundësinë dhe aksesin e 

plotë qytetarëve për të kontribuar në realizimin e qëllimit të përbashkët, që është 

mirëqeverisja.  

Institucioni synon, që nëpërmjet rezultateve të auditimeve, t’i përgjigjet pritshmërive 

dhe kërkesave të qytetarëve dhe taksapaguesve për mirëqeverisje dhe luftë efektive 

ndaj korrupsionit. Krijimi i besimit të publikut kërkon që KLSH të jetë një SAI modern, 

transparent dhe i përgjegjshëm. Këto cilësi KLSH i arrin nëpërmjet rritjes së 

vazhdueshme profesionale, jo vetëm nga pikëpamja e ekspertizës por edhe të 

infrastrukturës së auditimit si dhe të qenit transparent me vetveten dhe me publikun. 

Veprimtaria “Muaji i hapur” e sjell KLSH-në edhe më pranë publikut shqiptar, dhe 

anasjelltas, duke u kthyer në një urë lidhëse, e si e tillë do të organizohet në çdo vit të 

Strategjisë së ardhshme. Ajo që synohet  përmes transparencës, si “watchdog” dhe 

agjent i Kuvendit dhe qytetarëve, është jo vetëm përcjellja e informacioneve dhe 

raporteve mbi aktivitetin e institucionit, por mbi të gjitha, të nxisë pjesëmarrjen e 

publikut në qeverisje.  
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IV.2. Presidenti i Republikës së Shqipërisë 

Presidenti i Republikës së Shqipërisë ka rol mjaft të rëndësishëm në sigurimin e 

pavarësisë dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit.  Marrëdhëniet e KLSH me 

Institucionin e Presidentit janë forcuar gjatë rrjedhës së viteve duke krijuar një bazë 

të qëndrueshme në mbrojte të paprekshmërisë së pavarësisë së Institucionit Suprem 

të Auditimit. 

Institucioni i Presidentit është pjesë e rëndësishme në network-un 

shumëdimensional të marrëdhënieve të KLSH duke u bërë shpesh vendimtar në 

iniciativat për zhvillim të institucionit të KLSH.  

KLSH njeh dhe vlerëson të rëndësisë maksimale mbështetjen për miratimin e Ligjit 

nr.154, datë 27.11.204 “ Për organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit në Republikën e Shqipërisë” të Presidentit të Republikës dhe Kryetarit të 

Kuvendit të Shqipërisë, të cilët bënë të mundur që KLSH të jetë një institucion 

veprimtaria e të cilit mbështete në një ligj bashkëkohor dhe që i hapi rrugën 

reformimit dhe modernizimit të funksionit të auditimit publik në Shqipëri.  

Marrëdhëniet efektive dy palëshe shkojnë përtej rritjes së ndërgjegjësimit mbi rolin 

dhe rëndësinë që auditimi i jashtëm publik i kryer nga KLSH ka në mirëqeverisjen e 

vendit, në kërkesën për përgjegjshmëri dhe transparencë në përdorimin e pasurisë 

kombëtarë dhe fondeve publike.  

Duke mbajtur të përgjegjshëm institucionet në qëndrimin ndaj KLSH, Presidenti është 

një garanci e sigurt në mbrojtje të vlerave dhe parimeve mbi të cilat funksionon KLSH, 

mbështetje moral dhe parimor për ruajtjen e KLSH të paprekur nga qasje të 

ndryshme politike apo tradicionale që influencojnë strukturat institucionale dhe 

kornizat e përgjegjshmërisë.  

IV.3. Kuvendi i Shqipërisë 

Parimet Themelore të vendosura në Deklaratën e Limës (ISSAI 1) dhe Deklaratën e 

Meksikos (ISSAI 10), kërkojnë që SAI duhet të vendosë dhe të mbajë komunikim dhe 

marrëdhënie efektive me Kuvendin dhe komisionet përkatëse të tij. Në mënyrë të 

veçantë, ISSAI 20, cilëson se "SAI të mbajnë një marrëdhënie të fortë me komisionet 

përkatëse parlamentare për t'i ndihmuar ata të kuptojnë më mirë raportet dhe 

konkluzionet e auditimit dhe të ndërmarrin veprimet e duhura". Mbështetur në këto 

parime, KLSH-ja, vitet e fundit, ka punuar për të forcuar bashkëpunimin dhe 
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bashkëveprimin me Kuvendin dhe veçanërisht me Komisionin e Ekonomisë dhe 

Financave, duke zhvilluar dhe zbatuar instrumente dhe strategji efektive komunikimi. 

Për të rritur eficiencën e punës audituese dhe zbatimin e rekomandimeve në 

mbështetje të qeverisjes së mirë, duke shërbyer si aktorë kryesorë të transparencës 

dhe llogaridhënies.  

Cilësia dhe besueshmëria e raporteve të auditimeve të KLSH po tërheq gjithnjë e më 

shumë vëmendjen e parlamentarëve, duke rritur mundësinë e funksionimit të 

mekanizmave të “Trekëndëshit të Llogaridhënies” (SAI-Parlament-Ekzekutiv), pasi 

gjetjet dhe rekomandimet e auditimit orientohen pikërisht drejt identifikimit dhe 

zgjidhjes së problematikave të qeverisjes publike, duke përforcuar kështu 

mirëqeverisjen. 

Raportet kryesore drejtuar Kuvendit, ai i realizimit të Buxhetit Faktik të Shtetit për 

vitin paraardhës dhe Raporti Vjetor i Performancës së KLSH, në rolin e institucionit si 

agjent i Kuvendit për mirëmenaxhimin e parasë publike, udhëhiqen nga thellësia e 

argumentit dhe gjetjes audituese, dobia sa më e plotë e rekomandimeve, në 

përmirësim konkret të menaxhimit të fondeve publike, sipas orientimeve të 

standardeve ISSAI, duke siguruar drejtpërdrejtshmëri dhe lexueshmëri nga anëtarët e 

Kuvendit. Në këto marrëdhënie KLSH-ja është mbështetur dhe do të mbështetet në 

ISSAI 12, që përcakton se "SAI duhet të zhvillojë marrëdhënie profesionale me 

komisionet përkatëse të mbikëqyrjes legjislative dhe bordet e drejtimit dhe bordet e 

njësive të audituara për t'i ndihmuar ata të kuptojnë më mirë raportet dhe 

konkluzionet e auditimit dhe të ndërmarrin veprimet e duhura."  

IV.4. Shoqëria civile, Mediat dhe Shoqatat Profesionale të fushës 

Shoqëria civile dhe mediat janë konsideruar si faktor dhe aktor shumë të 

rëndësishme nga KLSH. Faktor për nxitjen e përgjegjshmërisë së institucionit dhe 

aktor për rritjen e diapazonit të efekteve të veprimtarisë së audituese. Në tërësinë e 

vetë përbëjnë pjesë interaktive të ambientit ku KLSH vepron, që nënkupton reagimin 

ndaj ndryshimeve në mjedisin ku vepron dhe rreziqeve në zhvillim. 

Organizatat e shoqërisë civile, përfshirë dhe shoqatat profesionale janë një partner 

mjaft i vlefshëm për KLSH-në. Vendosja e urave të komunikimit, mbi baza të rregullta 

dhe frekuente ndihmon KLSH-në të njihet me problemet e qytetarëve duke 

identifikuar se ku shërbimet e qeverisë nuk janë ato të pritshmet dhe ku eficienca e 

fondet publike janë në rrezik. Ky rol vijon dhe më tej në përfundim të auditimeve kur 
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këta aktorë mund të ndikojnë ndjeshëm në sigurinë se mesazhet dhe rekomandimet 

e KLSH-së janë gjerësisht të njohura, janë kuptuar siç duhet dhe po zbatohen.  

Duke komunikuar në mënyrë efektive, KLSH, shërben për këta aktorë si një burim i 

besueshëm, i pavarur, objektiv dhe këshillues për të mbështetur ndryshimet e 

dobishme në qeveri dhe në subjektet e sektorit publik. Njëkohësisht, organizatat e 

shoqërisë civile (OJQ) si dhe palë të tjera të interesit si: media, organizatat kërkimore 

po ashtu dhe nga vetë sektori privat janë të njohura për rolin e rëndësishëm që 

luajnë në nxitjen e qeverisjes efektive duke promovuar transparencën dhe 

përgjegjshmërinë e institucioneve publike, dhe gradualisht duke e rritur këtë rol 

nëpërmjet analizave, shqyrtimeve dhe ndërmarrjes së veprimeve bazuar në 

produktet e KLSH-së. 

KLSH ka përdorur mekanizma dhe instrumenta të angazhimit, duke i bërë pjesë të 

fazave të ndryshme të ciklit të auditimit. KLSH mbështetur në iniciativat inkurajuese 

të INTOSAI-t ka filluar të aplikojë modelet e njohura ekzistuese të kontributit, 

angazhimit, si dhe pjesëmarrjes,  të përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe mediave në 

veprimtari të ndryshme me përfitim të dyanshëm.  

Gjatë periudhës 2012-2017 janë nënshkruar 27 marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet 

KLSH dhe organizata të njohura të shoqërisë civile dhe universitete. Ky partneritet 

buron nga nevoja e ndërsjellë që kanë palët për informacion. KLSH merr nga shoqëria 

civile dhe mediat informacione të vlefshme, të cilat mund t’i bëjë subjekte të 

auditimit, ndërkohë që mediat, në respekt të detyrimit dhe profesionit për të 

informuar qytetarët, marrin nga KLSH informacione mbi rezultatet e auditimit. Ky 

proces i ndërsjellë i shërben edhe rritjes së besimit të publikut në institucionin e 

KLSH-së, si dhe monitorimit të tij nga publiku, ashtu edhe rritjes së besimit të 

publikut ndaj qeverisjes. 

Shoqatat profesionale të fushës vlerësohen nga KLSH-ja si një partner i rëndësishëm, 

veçanërisht Instituti i Eksperteve Kontabël të Autorizuar (IEKA), Këshilli Kombëtar i 

Kontabilitetit (KKK) si dhe shoqatat e ndryshme të kontabilisteve, Instituti i 

Kontabilistëve të Miratuar (IKM), Shoqatën e Kontabilistëve dhe Audituesve të 

Certifikuar të Kosovës dhe Institutin për Kontabilitet, Auditim dhe Financa, IKAF. 

Lidhja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me këto shoqata kanë mundësuar  

zhvillimin e veprimtarive me interes të ndërsjellë, ku veçanërisht spikasin organizimi i 

Konferencat Shkencore të përbashkëta, trajnime apo tryeza të përbashkëta diskutimi 

dhe rishikime nga kolegët, etj. 
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KLSH ka institucionalizuar bashkëpunimin me institucionet akademike, sidomos me 

universitetet publike në Shqipëri, si Universitetin e Vlorës, Durrësit, Elbasanit, 

Shkodrës, Universitetin “Luarasi” dhe Universitetin “Mesdhetar”, Universitetin e 

Tiranës dhe në veçanti me Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Gjeologji Minierave, 

të cilat kanë qenë reciprokisht dobiprurëse.  

IV.5. SAI-t homologe dhe Organizatat Ndërkombëtare të Auditimit - Binjakëzimi me 

NIK-un e Polonisë 

KLSH është anëtar i INTOSAI-t që nga viti 1984 dhe anëtarësimi në këtë organizate 

shtron detyra për të respektuar standardet e saj, duke i zhvilluar ato në përputhje me 

kushtet e vendit tonë. KLSH, që prej vitit 1993 është gjithashtu, anëtar i Organizatës 

Evropiane të Institucioneve Supreme të Auditimit (EUROSAI). Pas viteve 2012, këto 

anëtarësime njohën pjesëmarrje të gjerë të institucionit në Kongreset, Konferencat, 

seminaret dhe takimet e punës të INTOSAI-t dhe EUROSAI-t.  

KLSH përfaqësohet me pjesëmarrje aktive e audituesve, në grupet e punës të 

INTOSAI-t dhe EUROSAI-t, ku ekspertët e KLSH japin kontributin e tyre prej disa vitesh 

si:  

 Task Force për Auditimin dhe Etikën;  

 Task Force për Auditimin e Bashkive (TFMA);  

 Task Force për Auditimin e Mjedisit;  

 Grupi i Punës së EUROSAI-t për auditimin e fondeve të alokuara për 

katastrofat; Grupi i Projektit të EUROSAI për “Roli i SAI-ve në shpërndarjen e 

kulturës së integritetit”; 

 Grupi i Projektit të EUROSAI për Qëllimin Strategjik 1: Mbështetja e 

auditimeve efektive, inovative dhe adekuate përmes promovimit dhe 

ndërmjetësimit të bashkëpunimit profesional;  

 Grupi Projekt i EUROSAI për Qëllimin Strategjik 2: Ndihmesa ndaj SAI-ve në 

përballjen  mundësitë dhe sfidat të reja nëpërmjet mbështetjes  në zhvillimin 

e kapaciteteve të tyre institucionale; dhe,  

 Grupi i Punës për Auditimin e TI.    

Përveç kësaj, KLSH, nëpërmjet marrëveshjeve dypalëshe me SAI-t partnere në 

Evropë, ka realizuar trajnime intensive të stafit të saj, duke rritur kapacitetet 

audituese dhe bashkëpunuar sidomos në dy vitet e fundit, në kryerjen e auditimeve 
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paralele dhe të përbashkëta të performancës me SAI evropiane të zhvilluara dhe me 

SAI-t e rajonit.  

Gjatë periudhës 2012-2017, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka nënshkruar 14 marrëveshje 

bashkëpunimi me SAI-t homologe të: Polonisë, Austrisë, Kroacisë, Sllovenisë, Turqisë, 

Kosovës, Bullgarisë, Çekisë, Malit të Zi, Bosnje Hercegovinës, Maqedonisë, Kuvajtit, 

Hungarisë dhe Qipros, duke plotësuar hartën rajonale të partneritetit me thuajse të 

gjitha SAI-et e vendeve të rajonit, ku natyrisht e para është ajo me Zyrën Kombëtare 

të Auditimit të Kosovës. Këto marrëveshje partneriteti janë konkretizuar në fusha të 

tilla si, shkëmbimi i informacionit, trajnime,veprimtari të përbashkëta audituese 

rajonale, etj.  

Projekti i Binjakëzimit IPA 2013, “Forcimi i kapaciteteve të auditimit jashtëm”, ka 

ofruar në KLSH përfitime të natyrës specifike të auditimit dhe asistencës teknike, i cili 

u mundësua  nëpërmjet SAI-t me eksperiencë, si NIK-u i Polonisë dhe ekspertë të 

tjerë që kanë ekspertizë në fushën e zhvillimit dhe të modernizimit të SAI-ve. 

Implementimi për dy vjet i Projektit të Binjakëzimit u fokusua në disa objektiva 

kryesorë të cilat mbuluan fushat e:  

 Përmirësimin e kornizës ligjore për auditimin;  

 Zhvillimin e metodologjive të auditimit dhe kapaciteteve të raportimit;  

 Forcimin e kapaciteteve institucionale dhe përmirësimin e impaktit të 

rezultateve të auditimit. 

Projekti do të vijojë gjatë vitit 2018 dhe mbi bazën e eksperiencës së partnerëve të 

Projektit të Binjakëzimit, SAI-t Polak dhe SAI-t Kroat, produktet e Projektit do të 

forcojnë zbatueshmërinë e rekomandimeve tona, si mjet thelbësor për të ndikuar në 

mirëqeverisjen publike të vendit. Megjithatë, parimi themelor i programit të 

binjakëzimit është përfshirë tashmë në axhendën e KLSH, me qëllim që të synohet 

qasja për të sjellë në veprimtari e projekte të përbashkëta midis KLSH-së (si përfitues) 

dhe SAI-ve të vendeve anëtare me qëllim që të zhvillojnë më tej kapacitetet 

institucionale bazuar në bashkëveprimin real. Kjo mënyrë bashkëpunimi përbën një 

instrument efektiv për modernizimin e institucionit. 

IV.6. Zyra e Auditimit të Qeverisë së SHBA-së dhe Gjykata Evropiane e Audituesve  

Në modernizimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë dhënë një kontribut të çmuar 

Gjykata Evropiane e Audituesve (ECA), dhe Zyra e Auditimit të Qeverisë të SHBA-së 
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(GAO), nëpërmjet ofrimit të programeve afatgjatë të intership-eve për periudha disa 

mujore.  

Falë kësaj asistence, në KLSH po krijohet një gjeneratë e re audituesish me 

parametrat e kolegëve të tyre evropianë. Deri në fund të vitit 2017, kanë marrë pjesë 

10 auditues dhe dy të tjerë janë të miratuar. Praktika në Gjykatën Evropiane të 

Audituesve në Luksemburg, konsiderohet një mjet shumë i rëndësishëm për të ofruar 

njohuri mbi auditimin e fondeve të BE-së, për audituesit e SAI-ve të vendeve që 

aspirojnë të bëhen anëtare të BE-së.  

Marrëdhëniet me Zyrën e Auditimit të Qeverisë të SHBA-së,  rifilluar në vitin 2013 , 

pas një shkëputje disa vjeçare, janë kthyer tashmë në një nga bashkëpunimet më 

produktive për KLSH.  Programi studimor 5-mujor me Qendrën e Ekselencës së GAO-s 

i hartuar për të forcuar kapacitetet e SAI-ve dhe për të rritur llogaridhënien dhe 

mirëqeverisjen, është një burim i zhvillimit të kapaciteteve audituese në KLSH. Deri 

tani, KLSH është përfaqësuar me 3 auditues ndërkohë që dy auditues të tjerë do të 

kryejnë programin në gjysmën e parë të vitit 2018. Pjesëmarrësit kanë mundësi të 

njihen me përvojën amerikane të auditimit, me qëllim zhvillimin e teknikave dhe 

metodologjive audituese sipas praktikave më të mira të GAO-së për të sjellë 

ndryshim dhe për ta përcjellë dijen e përfituar në SAI-et e vendeve të tyre respektive.  

Në këtë kontekst, implementi i Standardeve të Auditimit të Qeverisë (Yellow Book) 

dhe Standardet për Kontrollin e Brendshëm në Qeverinë Federale (Green Book) të 

përkthyera dhe të adoptuara nga KLSH-ja do të jenë pjesë e kuadrit të standardeve 

mbi të cilat do të mbështetet puna e audituesve publik.  

IV.7. Delegacioni i BE-së në Shqipëri, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit në 

Komisioni Evropian, Programi SIGMA dhe Agjencia e Zhvillimit Ndërkombëtar e 

Shteteve të Bashkuara, USAID 

Bashkimi Evropian dhe Programi SIGMA janë partnerë shumë të rëndësishëm të 

KLSH. Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit në Komisionin Evropian (DG-Budget) ka 

dhënë  kontribut të vyer për miratimin e ligjit të ri të KLSH-së nga Kuvendi i 

Shqipërisë. DG Budget dhe Delegacioni i BE-së në Shqipëri ka mbështetur projektin 

IPA 2013 të KLSH-së, “Mbi forcimin e kapaciteteve të auditimit të Jashtëm në 

Shqipëri”, i cili po implementohet aktualisht në KLSH në bashkëpunim me SAI-n Polak 

(NIK) dhe atë Kroat. 



Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së                                                                                                              2018-2022         

KLSH 2018                                                                                                                                                                       53    

SIGMA është një nga partnerët kryesorë dhe ndër më të rëndësishmit e KLSH, jo 

vetëm për kontributin e tij në monitorimin dhe vlerësimin e përvitshëm te aktivitetit 

të KLSH që prej vitit 2000, por edhe për ndihmesën thelbësore që ka dhënë gjatë 

procesit të miratimit të Ligjit të ri organik të institucionit në vitin 2014, si dhe 

realizimit të trajnimeve cilësore në fushën e auditimit të performancës, të auditimit 

financiar, të përputhshmërisë dhe të teknologjisë së informacionit. KLSH do të 

vazhdojë bashkëpunimin intensiv me SIGMA edhe përgjatë hartimit dhe 

implementimit të Strategjisë së Zhvillimit 2018-2022. SIGMA është padyshim një 

garanci e zhvillimit cilësor të kapaciteteve audituese të institucionit dhe të rritjes së 

transparencës së tij.  

Memorandumi i  Bashkëpunimit midis KLSH-së, Avokatit të Popullit dhe Inspektorati i 

Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Parandalimit të Konfliktit të Interesit 

dhe  USAID, e rendit  Agjencinë e  Zhvillimit Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara, 

ndër partnerët aktivë të KLSH.  

USAID ofron asistencë për KLSH nëpërmjet Projektit “Transparenca në Sistemin 

Shëndetësor”, i cili ka për qëllim përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për 

qytetarët shqiptarë me fokus luftën ndaj korrupsionit duke u mbështetur në dy 

shtylla: përmirësimin e transparencës për funksionet qeveritare dhe nxitjen e 

bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të pavarura qeveritare, organizatave të 

shoqërisë civile (OSHC) dhe media-s për të kërkuar një qeverisje më të përgjegjshme 

në sektorin shëndetësor.  

Duke vendosur “ura” komunikimi efektive ndërmjet institucioneve të ndryshme, 

Projekti synon të përmirësojë koordinimin ndër-institucional dhe të rrisë 

bashkëpunimin me shoqërinë civile dhe media-n për të rritur ndërgjegjësimin rreth 

shkallës së korrupsionit në sistemin shëndetësor dhe trysninë për reforma për rritjen 

e transparencës. 

Ky bashkëpunim konkret me USAID-in përbën një eksperiencë të dobishme për 

vazhdimin e bashkëpunimit edhe në fushat e tjera, në zbatim edhe të praktikave më 

të mira ndërkombëtare dhe kryesisht të GAO-s së SHBA-së. 
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V. FOKUSI STRATEGJIK I KLSH - QËLLIMET STRATEGJIKE DHE OBJEKTIVAT PËR 

PERIUDHËN 2018 – 2022 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vendosur fokusin strategjik të zhvillimit i udhëhequr nga 

konceptet dhe parimet e adresuara në dy Rezolutat e rëndësishme të Asamblesë së 

Përgjithshme, të cilat kanë pranuar dhe theksuar “...rolin e Institucioneve Supreme të 

Auditimit në promovimin e një administrate publike efektive dhe të përgjegjshme, të 

favorshme për realizimin e prioriteteve të zhvillimit. Ato luajnë një rol kritik në luftën 

kundër mashtrimeve financiare dhe praktikave të korruptuara”. Gjithashtu, moto e 

Kongresit të XXI – të INCOSAI-t: “Auditimi Kombëtar në shërbim të Qeverisjes së Mirë 

Kombëtare”11, përbën thelbin e qëllimeve strategjike dhe objektivave të zhvillimit të 

KLSH-së për periudhën 2018-2022. 

KLSH, si partner aktiv i rrjetit ndërkombëtar të institucioneve supreme të auditimit, 

ka integruar në kornizën e zhvillimit strategjik mesazhet e përcjella nga Kongresi i XXII 

i INCOSAI-t « Institucionet Supreme të Auditimit (SAI-et) në shërbim të qytetarëve » 

dhe «Të bashkuar në ambicie dhe vendosmëri».  

 

“KLSH shërbestar i qytetarit” do të jetë motoja e Strategjisë së Zhvillimit të KLSH-së 

për periudhën 2018-2022 

 

Kjo moto është shprehje e eksperiencës së akumuluar përgjatë implementimit të 

Planit Strategjik të pesë viteve të kaluara dhe nxitje për të konsoliduar aktivitetin në 

të gjitha dimensionet për vitet 2018-2022, duke informuar publikun dhe Kuvendin e 

Shqipërisë në lidhje me përgjegjshmërinë e qeverisë qendrore e vendore, si dhe të 

njësive të tjera publike për përdorimin e parave publike me ekonomicitet, efektivitet 

dhe efiçiencë, në përputhje me praktikat me të mira të BE dhe me standardet 

ndërkombëtare të INTOSAI, duke kontribuar për qeverisjen e mire, nëpërmjet luftës 

kundër korrupsionit. 

Monitorimi i implementimit të Strategjisë së Zhvillimit të periudhës së mëparshme 

identifikoi eksperiencat e rëndësishme në këto vitet e fundit. Ky monitorim 

                                                           
11

Deklarata e Kongresit të XXI të INCOSAI-t, Pekin, Tetor 2013,  “40-VJET Deklarata e Limës 1977-2017”  

Seria Botime KLSH-16/2017/83  
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konfirmoi gjithashtu se KLSH ka treguar profesionalizëm si në parashikimet për 

zhvillimet e saj strategjike, ashtu dhe në vënien në jetë dhe zbatimin e suksesshëm 

të tyre. Monitorimi vlerësoi progresin e bërë kundrejt objektivave të planifikuara po 

ashtu dhe efektivitetin e politikave të vendosura në arritjen e vizionit dhe misionit 

për të përmbushur rolin dhe mandatin kushtetues të KLSH-së në pesë vite.  

Mbi të gjitha, analiza e progresit konfirmoi ndryshimin institucional që reforma dhe 

implementimi i Strategjisë për vitet 2013-2017 solli në Kontrollin e Lartë të Shtetit, 

ndryshim që sot mund të matet me shifra dhe fakte të publikuara dhe të vlerësuara 

nga mbikëqyrësit si Kuvendi i Shqipërisë, strukturat vlerësuese të Komisionit të BE-

së, SIGMA, qytetarët dhe nga komuniteti i INTOSAI-t, EUROSAI-t, homologët e 

vendeve të tjera apo shoqatat profesioniste. 

Ka një lidhje të drejtpërdrejtë ndërmjet konkluzioneve të nxjerra nga analiza e 

zhvillimit dhe arritjet gjatë implementimit të Planit Strategjik 2013-2017 dhe 

projektimit të fokusit të strategjisë së zhvillimit për pesë vitet në vijim. KLSH ka 

vendosur tashmë një bazë solide mbi të cilën po ndërtohet strategjia e së ardhmes, 

që përfaqëson mënyrën se si do të menaxhohet ndryshimi nga arritjet aktuale drejt 

pritshmërive. Zhvillimet për periudhën e ardhshme janë përcaktuar duke u 

mbështetur në vlerësime dhe analiza, në referencë të asaj se çfarë është bërë dhe 

çfarë synohet të arrihet nga KLSH, gjithnjë drejt përmbushjes së misionit dhe vizionit 

e duke ruajtur e zhvilluar vlerat e parimet tona. 

Objektivi i tretë i ISSAI-t 12, sipas të cilit “SAI duhet të jetë një organizatë model që 

udhëheq nëpërmjet shembullit’’, përbën boshtin mbi të cilin është hartuar Strategjia 

e Zhvillimit të KLSH-së dhe që synon të sigurojë: transparencën dhe 

përgjegjshmërinë e duhur; qeverisjen e mirë; pajtueshmërinë me Kodin e Etikës; 

ndërtimin e kapaciteteve nëpërmjet promovimit të të mësuarit dhe shpërndarjes së 

njohurive.  

Ky vizion konkretizohet në tri qëllime strategjike, në të cilat KLSH do të fokusojë 

veprimtarinë e saj për vitet 2018-2022 dhe që konsistojnë në:  
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Qëllimi 1: Rritja e Impaktit të punës audituese me fokus në 6E-të 

Puna audituese dhe produktet e saj janë “shtylla kurrizore” e aktivitetit institucional. 

Përveçse e fokusuar në auditimet tradicionale të përputhshmërisë dhe ato financiare, 

KLSH do të vijojë zgjerimin e fokusit të saj në auditimet e performancës dhe IT, duke 

përfshirë në secilin prej tyre konsiderata për ekonomicitetin, eficiensën, efektivitetin, 

etikën, mjedisin (environment) dhe energjinë. 

1.1. Forcimi i pavarësisë dhe mandatit të KLSH  

Pavarësia dhe mandati i Kontrollit të Lartë të Shtetit është e sanksionuar në 

Kushtetutë dhe në Ligjin e tij Organik, duke u konsideruar si kusht i domosdoshëm 

për përmbushjen e misionit dhe arritjen e qëllimit dhe objektivave strategjikë 

përgjatë zhvillimit ndër vite.  

Niveli aktual i pavarësisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit është vlerësuar nëpërmjet 

një “Peer Review”/ Rishikim nga Kolegët të realizuar gjatë vitit 2016 nga ekspertët e 

Gjykatës së Auditimit të Austrisë në kuadrin e INTOSAI-t. Raporti me konkluzionet 

dhe rekomandimet e Rishikimit nga Kolegët12 për pavarësinë e ALSAI-t, do të 

shërbejnë për KLSH si bazë mbi të cilën  KLSH do të propozojë ndryshimet e 

                                                           
12

 Raporti Final i “ Rishikimit nga Kolegët” mbi Pavarësinë e ALSAI-t,  ACA. Gjykata Austriake e 

Auditimit, Qershor 2017,  www.klsh.org   

Qëllimi 1: 

Rritja e impaktit të 
punës audituese 
me fokus 6E-të 

Qëllimi 2: 

Optimizimi i 
kapaciteteve 
profesionale, 

aftësive audituese, 
procedurave të 

punës, logjistikës 
dhe funksioneve të 
tjera mbështetëse  

Qëllimi 3: 

Përmirësimi i 
kanaleve të 

komunikimit dhe 
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nevojshme në kornizën ligjore përkatëse në mënyrë që të gjitha parakushtet që 

konsiderohen të domosdoshme për pavarësinë e institucionit të sigurohen. Këto 

ndryshime konsistojnë në:  

 Përdorimin e instrumenteve si një garanci shtesë që do të japë siguri të 

mëtejshme se KLSH duhet të ketë në dispozicion burimet njerëzore, materiale 

dhe monetare të nevojshme dhe të arsyeshme për kryerjen e plotë të 

auditimeve. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, duhet të jetë “de facto” 

autoriteti që duhet të vendosi mbi disponibilitetin e burimeve të institucionit të 

auditimit të jashtëm publik. 

 Qartësimin dhe adresimin e fushave të pambuluar me auditim nga KLSH, për një 

qasje të pakufizuar dhe të pavarur në auditimin e institucioneve, organizatave 

dhe kompanive që janë përdorues të fondeve publike, pavarësisht statusit të 

tyre, përfshirë edhe përfituesit e fondeve të asistencës së Bashkimit Evropian 

deri në nivelin e përdoruesit më të fundit. Në këtë mënyrë jepet siguri e 

arsyeshme dhe e pavarur për palët e interesit të nivelit kombëtar, Kuvendin, 

dhe ndërkombëtar, Komisionin Evropian në mbrojtje të interesave financiare të 

tyre.  

1.2. Auditimi mbi bazë risku – qasje efektive e auditimit 

Ky objektiv synon që të përmirësojë cilësinë dhe të rrisë efektivitetin e punës 

audituese. Aplikimi i Auditimit mbi bazë risku kërkon ndryshim rrënjësor të qasjes 

audituese në praktikë. Deri tani aplikimi i qasjes së bazuar në risk është shtrirë mbi 

fazën planifikimit vjetor të KLSH-së. E aplikuar për herë të parë me asistencën e 

ekspertizës së Projektit “Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm” për hartimin 

e Planit Vjetor të Auditimit të KLSH për vitin 2017, kjo qasje do të shtrihet dhe 

zgjerohet më tej në çdo fazë të angazhimeve të auditimit.  

KLSH synon të konsolidojë auditimin mbi bazë risku për të gjitha llojet e auditimit që 

aplikon. Kjo kërkon krijimin e një strukture të veçantë (permanente ose ad hoc) e cila 

do të  zhvillojë Udhëzues të veçantë për Vlerësimin e Riskut në Auditim, trajnojë 

stafin për këtë çështje, sa të rëndësishme aq dhe të vështirë e komplekse, si dhe të 

ndjekë në vijimësi implementimin e duhur të ABR në praktikë. Qasja nga poshtë - lart 

e analizës së riskut në KLSH duhet të balancohet me rritjen e strukturës lart - poshtë 

të analizës së riskut. 
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Objektivat strategjik të aplikimit të qasjes së auditimit mbi bazë risku për KLSH-në 

përfshijnë: 

 Analiza e riskut dhe përdorimi i regjistrit të riskut qendror si pjesë kryesore e 

procesit të planifikimit vjetor, nëpërmjet hartimit të një tabele të dhënash, e cila 

do të dokumentojë dhe përmbledhë të dhënat dhe rezultatet e analizës së 

riskut. 

 Mbështetja e gjykimit profesional mbi të dhënat sasiore për procesin e 

përzgjedhjes së subjektit të auditimit. 

 Ruajtja e koherencës ndërmjet zhvillimeve institucionale, regjistrit qendror të 

riskut të KLSH-së dhe analizës së zhvilluar nga njësitë publike – subjekt i 

auditimit.      

Sfida kryesore dhe objektivi strategjik i institucionit është hartimi i “Hartës së Riskut 

në nivel Kombëtar” si një dokument gjithëpërfshirës që përcakton dhe vlerëson 

riskun politik, ekonomik, social, teknologjik dhe mjedisor në të gjithë sektorin publik 

në Shqipëri për periudhën e ardhshme, kërkon bashkëpunim të gjerë jo vetëm midis 

institucioneve, por mbi të gjitha me studiuesit e profesoratin e universiteteve dhe 

institucionet e kërkimit shkencor. 

1.3. Kryerja e Auditimit Financiar në përputhje me standardet ndërkombëtare 

të auditimit 

Auditimi financiar përbën një nga aktivitetet audituese më tradicionale nga 

pikëpamja e historisë, por që përsoset në mënyrë dinamike nga zhvillimet në fushën 

e raportimit financiar, përfshi rolin gjithnjë e më të madh të teknologjisë së 

informacionit në këtë fushë, si dhe ndryshimet e Standardeve Ndërkombëtare të 

Auditimit. Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së merr në konsideratë dhe zhvillimet e 

ndodhura dhe të pritshme në fushën e raportimit financiar në sektorin publik, të cilat 

risin përgjegjësinë e KLSH për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve në zhvillimin e 

auditimit mbi raportimin financiar në këtë sektor. KLSH në përmbushje të detyrimeve 

ligjore, ka kompetencë auditimin e pasqyrave financiare vjetore për njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme dhe vendore si dhe dhënien e opinionit mbi to. Kontrolli i 

Lartë i Shtetit, çdo vit, jep opinion në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë për 

raportin vjetor të zbatimit të buxhetit të konsoliduar të shtetit.  
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Aktualisht raportimi financiar nga institucionet e qeverisjes së përgjithshme në 

Shqipëri realizohet mbi bazën e mjeteve monetare, por me elementë të 

administrimit të aktiveve, të angazhimeve, debitorëve dhe kreditorëve. Raportimi 

financiar në sektorin publik është i orientuar drejt mënyrës së buxhetimit dhe 

kontrollit të zbatimit të buxhetit të shtetit. Si rrjedhojë opinioni i KLSH mbi raportimin 

financiar në sektorin publik gjatë këtyre viteve ka qenë i fokusuar vetëm në këto 

aspekte, duke rekomanduar në mënyrë të përsëritur nevojën që raportimi financiar 

në sektorin publik të kryet në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit të Sektorit Publik (IPSAS). Ekzekutimi i auditimit, përfshi garantimin e 

procedurave të testimit të përshtatshme për të marrë siguri të arsyeshme mbi 

prezantimin e drejtë të raportin vjetor të zbatimit të buxhetit të konsoliduar të 

shtetit, në çdo aspekt material, është një detyrë komplekse dhe kërkon një 

metodologji gjithëpërfshirëse dhe instruksione standarde të zbatueshme në nivel 

institucional.   

Në Kongresin XXII të INCOSAI-t, në Abu Dhabi u përforcua ideja se SAI-t, përmes 

auditimit të llogarive dhe operacioneve qeveritare, luajnë një rol të madh në 

promovimin e financave të shëndosha publike dhe llogaridhënies së përgjithshme në 

qeveritë e tyre. Është detyrë themelore e SAI-ve të shqyrtojnë nëse fondet publike 

shpenzohen me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë, në përputhje me ligjet dhe 

rregulloret ekzistuese. Ndërsa SAI-t shqyrtojnë mobilizimin e burimeve (të hyrave) dhe 

menaxhimin e shpenzimeve (Shpenzimet), ato ndihmojnë në përmirësimin e 

proceseve kyçe të MFP-së. Në këtë mënyrë, SAI kontribuojnë në luftën kundër 

korrupsionit, duke rishikuar auditimin e brendshëm dhe duke i bërë risqet të dukshme, 

duke botuar gjetjet dhe rekomandimet e tyre në faqet zyrtare të internetit (media, 

etj.)13. 

Në Strategjinë për Menaxhimin e Financave Publike 2014 – 2020 të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë, Shtylla 4: Raportim qeveritar transparent, Kontabiliteti, 

Qeveria e Republikës së Shqipërisë është angazhuar që kontabiliteti dhe raportimi 

financiar në sektorin publik të kryen në përputhje me Standardet Europiane të 

Kontabilitetit Publik14 (SEKP).Ky zhvillim e bën të domosdoshme që KLSH, të garantojë 

                                                           
13

Deklarata Kongresit XXII  INCOSAI-t, Abu d”Habi Dhjetor 2016, “40 – Vjet  Deklarata e 
Limës(1977 – 2017)” Seria Botime KLSH- 16 2017/83 
14

Komisioni Europian ka vendosur të përgatisë SEKP bazuar në IPSAS, të cilat  mund të bëhen  
të detyrueshme për të gjitha shtetet anëtare të BE-së duke filluar nga viti 2021. 
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kapacitete institucionale të përshtatshme për të kryer auditime financiare në 

përputhje me standardet ndërkombëtarë të auditimit (SNA) mbi pasqyrat financiare 

të sektorit publik të përgatitura në përputhje IPSAS.   

Për më tepër, në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

veprimtaria financiare dhe zbatimi i buxhetit vjetor të njësive të vetëqeverisjes 

vendore u nënshtrohen çdo vit auditimit të jashtëm. Auditimi i jashtëm realizohet 

nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose auditues të tjerë ligjorë. Raporti vjetor i konsoliduar i 

zbatimit të buxhetit vendor përfshin, ndër të tjera, dhe pasqyrat financiare vjetore të 

njësisë së vetëqeverisjes vendore. Për realizimin e kësaj sfide, KLSH planifikon që do 

të shtojë kapacitet veta të burimeve njerëzore ose do të kontraktojë ekspertë të 

jashtëm të auditimit, në mënyrë që të përmbushë misionin e tij auditues edhe në 

përgjigje të dimensionit të ri të përcaktuar nga Ligji nr. 68/2017. 

Në Strategjinë për Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020, qeveria synon 

përdorimin gjithnjë e më të gjerë të sistemit SIQF në raportimin financiar të njësive 

publike. Integrimi i përditshëm i të dhënave të kontabilitetit nëpërmjet 

Ndërfaqes/Lidhjes midis sistemit të SIFQ –it dhe sistemit tatimor dixhital është një 

nga objektivat e qeverisë, sikundër dhe dhënia e aksesit të drejtpërdrejtë për 

institucionet e qeverisjes së përgjithshme në SIFQ me qëllim ekzekutimin e buxhetit 

të tyre dhe kryerjen e raportimin financiar. Përdormi gjithnjë e më i gjerë i sistemeve 

IT në fushën e raportimit financiar në sektorin publik, kërkon që KLSH të zhvillojë në 

mënyrë të vazhdueshme kapacitetet në auditimin e këtyre sistemeve në funksion të 

efektivitetit të auditiveve financiare. 

Në Strategjinë 2018-2022, bazuar mbi zhvillimet e parashtruara më lart, në lidhje me 

auditimet financiare KLSH ka si objektiva: 

 Përgatitjen e metodologjisë standarde dhe të detajuar të auditimit financiar që të 

jetë sa më lehtësisht e zbatueshme nga audituesit. 

 Përgatitjen e formateve standarde të letrave të punës apo instruksioneve të 

detajuara në lidhje kryerjen e procedurave të detyrueshme të testimit dhe 

dokumentimin e punës audituese në përputhje me metodologjinë standarde të 

auditimit financiar dhe SNA. 

 Përgatitjen dhe rishikimin vjetor të instruksioneve standarde dhe procedurave të 

detajuara të auditimit financiar të cilat duhet të kryen nga çdo grup që auditon 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme dhe vendore, të cilat shërbejnë për dhënien 
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e opinionit nga KLSH mbi paraqitjen e drejtë, në çdo aspekt material, të 

raporteve financiare të konsoliduara të shtetit që paraqiten për miratim në 

Kuvend. 

 Hartimin e planit vjetor të auditimeve të KLSH që garanton, ndër të tjera,  

mbulimin e përshtatshëm, në çdo aspekt material, për dhënien e opinionit mbi 

raportet financiare të konsoliduara të shtetit që paraqiten për miratim në 

Kuvend. Në këtë plan të përfshihen dhe auditimet mbi sistemet IT që janë 

relevante për raportimin financiar të konsoliduar të shtetit. 

 Alokimin e burimeve të përshtatshme njerëzore dhe financiarë për të rritur në 

vijimësi  numrin dhe mbulimin nga auditimet financiare të kryera nga KLSH. 

Përveç planit vjetor për auditimet financiare, do të hartohet dhe plani afatmesëm 

për këto auditime me qëllim përmbushja në kohë e përgjegjësive ligjore të KLSH, 

në harmoni me zhvillimet e raportimit financiar në sektorin publik që drejtohen 

nga Qeveria e Shqipërisë.  

 Shtimin e burimeve njerëzore përgjegjëse për auditimet financiare për t’u 

përgjigjur përgjegjësive të shtuara të KLSH si rrjedhojë e zhvillimeve në 

raportimin financiar në sektorin publik që drejtohen nga Qeveria e Shqipërisë. 

 Certifikimin e audituesve të KLSH si Ekspertë Kontabël të Regjistruar dhe 

pjesëmarrjen e tyre në seksionet e edukimit të vazhdueshëm të organizuara nga 

IEKA, organizimin dhe pjesëmarrjen e audituesve në trajnime të vazhdueshme 

mbi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik, mbi 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit si dhe zhvillimin e moduleve të 

brendshme të trajnimit mbi SNA-të dhe metodologjinë standarde të auditimit 

financiar të KLSH. 

1.4. Fokusi në rritje drejt Auditimit te Performancës 

KLSH është në linjë me konkluzionet dhe rekomandimet e rezolutave dhe kongreseve 

të INTOSAI-t “për një qasje gjithëpërfshirëse drejt auditimeve të performancës dhe 

inkurajim për auditime të përbashkëta dhe për një shkëmbim më intensiv të njohurive 

mes SAI-ve”.15 

                                                           
15 Kongresi i XXII i INTOSAIT në Abu d’Habi, “40-VJET Deklarata e Limës 1977-2017”, Seria 

Botime KLSH-16/2017/83 



Botime                                                                                                                                                                     KLSH              

62                                                                                                                                                                        Botime 

Auditimi i Performancës është konceptuar në strategjinë e kaluar si një nga shtyllat 

moderne të zhvillimit të KLSH-së, sipas eksperiencave botërore. Performanca është 

rritur shëndetshëm gjatë 5-vjeçarit të kaluar, me rrënjë në Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit dhe Ligjin e ri 154/2014, trung të ushqyer nga puna e 

kolegëve auditues, bashkëpunëtorëve vendas dhe të huaj dhe degë të shtrira në të 

gjithë sektorët që ushtrojnë aktivitet ekonomiko-social publik. 

Në Strategjinë 2018-2022, puna audituese e Departamentit të Performancës duhet 

të: 

 Fokusohet në çështje makro-ekonomike, krahas atyre mikro-ekonomike; 

 Vijojë të fokusohet në auditime procesi më shumë sesa auditime institucioni; 

 Riklasifikojë fushat audituese duke marrë në konsideratë edhe kritere të tjera, si: 

prioritetet qeverisëse, peshën sektoriale në buxhet, e-government, etj. 

 Klasifikojë dhe monetarizojë gjetjet, konkluzionet e rekomandimet sipas 3E-ve 

dhe jo thjesht në: organizative e ligjore, sikurse është tradita e KLSH-së në 

auditimet e ligjshmërisë dhe ato financiare; 

 Ruajë dhe promovojë profilizimin dhe specializimin e audituesve, duke krijuar një 

bërthamë apo lokomotivë profesionale që të menaxhojë ndryshimin dhe rrisë 

peshën e raporteve të performancës brenda e jashtë institucionit.  

 Shtojë filtrat garantues të cilësisë brenda Departamentit, duke rritur komunikimin 

mes kolegëve dhe ngritur grupe që vlerësojnë punën e njëri-tjetrit. 

 Gjenerojë një numër më të madh auditimesh performace, me një rritje mesatare 

vjetore prej 4 auditime në vit. Kjo rritje duhet “financuar” ose duke shtuar nr. e 

audituesve të departamentit të performancës (rekrutime të reja, qarkullim nga 

dept. të tjera tek performanca) ose duke krijuar një drejtori të përgjithshme të 

performancës që të ketë në përbërje dy apo tre departamente, të cilat të kryejnë 

auditime “të pastra” performance dhe “të përziera” ku të dominojë elementi i 

performancës. Aktualisht në KLSH kryen mjaft auditime ligjshmërie ku në fakt 

trajtohen gjerësisht elementë të performancës. 

Në mënyrë specifike fusha e auditimit të perfomancës përballet me risqe mjaft 

domethënëse si: ndryshimi i filozofisë dhe vizionit të hierarkisë drejtuese për rolin që 

duhet të mbartë auditimi i performancës brenda e jashtë institucionit, pasivitet i 
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audituesve për të aplikuar metoda auditimi që klasifikojnë dhe monetarizojnë punën 

audituese sipas 3 apo më shumë E-ve, fokusimi në mikro-çështje audituese, duke 

gjeneruar auditime të segmentuara dhe me impakt pjesor e të tjera.  

Objektivat për auditimin e përfomancës shkojnë përtej nxitjes së ndryshimit , duke 

synuar në rritjen e impaktit që këto auditime duhet të sjellin në interes të palëve të 

përfshira. Për këtë qëllim gjatë periudhës së ardhshme strategjike Departamenti i 

Auditimit të Perfomancës synon të: 

 Përcjellë në Kuvend çdo raport auditimi performance, duke kërkuar edhe të 

dëgjohet në seanca të posaçme për çështje kritike. 

 Shtojë peshën e vet të raportimit në dy raportet që KLSH përcjell çdo vit si 

dokumente integrale në Kuvend (Raporti për Zbatimin e Buxhetit Faktik dhe 

Raporti për Performancën Institucionale). 

 Rrisë pjesëmarrjen aktive në konferenca, workshop-e e takime jashtë vendit, 

duke prezantuar dhe promovuar punën audituese; 

 Organizojë mbi baza periodike takime me gazetarët, akademinë dhe shoqërinë 

civile për të rritur impaktin dhe marrë feedback. 

 Ruajë dhe rrisë prezencën në median e shkruar, duke synuar kalimin edhe në 

median vizive. 

 Shtojë numrin e ndjekësve në kanalet sociale, duke targetuar moshën e re, për 

të ndërgjegjësuar brezin e ri për problemet e vendit dhe joshur ata drejt 

pjesëmarrjes në zgjidhjen e problemeve. 

 Nxisë dhe mbështesë botimet institucionale lidhur me performancën. 

Auditimi i Performancës në KLSH, në momentin e hartimit të Strategjisë 2018-2022, 

ndodhet në një moment vendimtar. Të rritet duke u bërë promotor i zhvillimit 

institucional dhe konsoliduar në një auditim analitik, këshillues, bashkëpunues e 

vlerështues, apo të mbetet “krahu liberal” i një KLSH-je që perceptohet si 

penalizuese, e ngurtë, fanatike e ligjit dhe letrës dhe jo performancës e realitetit. 

Vizioni i hierarkisë drejtuese, Kryetarit, Drejtorit të Departamentit është për të parën 

dhe në këtë aspekt janë vendosur objektivat SMART për të ardhmen 5-vjeçare të 

Departamentit të cilat synojnë që numri i auditimeve të performancës të shkojë në 

30-35% të punës audituese institucionale. 
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1.5. Thellimi në Auditimin e Teknologjisë së Informacionit  

Konsolidimi i eksperiencave pozitive të përfituara gjatë viteve të kaluara përbën 

thelbin e zhvillimeve në përdorimin e TI-së në auditim kjo përfshin zhvillimin e 

mëtejshëm të kapaciteteve të auditimit të sistemeve TI, që përdoren për raportim 

financiar në sektorin publik dhe në proceset audituese në përgjithësi. Sfidat që lidhen 

me auditimin e TI-së, dhe prezantimi gjithnjë e më shumë i projekteve të qeverisjes 

elektronike (e-qeverisjes) shtron nevojën për zhvillimet të mëtejshme, shtrirje dhe 

thellim të këtij lloj auditimi, së cilës KLSH i përgjigjet duke e vendosur kryerjen dhe 

zhvillimin e auditimeve të TI si një ndër objektivat e saj strategjikë edhe për 

periudhat e ardhshme.  

Përhapja e shpejtë e teknologjisë kompjuterike dhe përdorimi i “Big Data” në 

auditim, kërkojnë investime në mjete vizualizuese e analizuese, auditues të TI të aftë, 

të mirëtrajnuar dhe që zotërojnë dijet e duhura për të dhënë siguri nëse kontrollet 

dhe proceset e përshtatshme janë vendosur dhe funksionojnë efektivisht për të 

menaxhuar riskun dhe vulnerabilitetin e sistemeve  TI.  

Objektivi i KLSH, për periudhat e ardhme, konsideron kalimin në një fazë të 

mëtejshme të zhvillimit në fushën e teknologjisë së informacionit që synojnë 

konsolidimin e përdorimit të elementeve të Auditimeve TI-së në auditimet e 

përputhshmërisë, financiar dhe të performancës dhe përfshin këto aspekte:  

 Zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve të auditimit të sistemeve TI për dhënien 

e sigurisë të arsyeshme për çdo lloj auditimi: financiar, të perfomancës të 

përputhshmërisë dhe rregullshmërisë mbi te dhënat që ruajnë këto sisteme. 

 Zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve audituese me teknikat CAAT, IDEA, 

COBIT  dhe njohuri te teknologjisë se informacionit, 

 Pajisjen e audituesve TI të KLSH me certifikata të njohura ndërkombëtarisht mbi 

auditimin TI, duke marrë në konsideratë  burimet e nevojshme sipas 

angazhimeve financiare. 

Ngritja e Drejtorisë së Auditimit të TI-së (e krijuar në Dhjetor të vitit 2014)  në nivel 

Departamenti i Auditimit të TI-së do të synojë të krijojë kushtet e nevojshme për 

kryerjen e këtij lloj auditimi dhe ti hapë rrugën zhvillimeve të mëtejshme punës 

audituese të KLSH. Elemente të auditimit të TI-së do të vazhdojnë të shtrihen në 

Departamentet e Auditimit duke vazhduar praktikën e ngritur nga projekti i 
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binjakëzimit për ngritjen e një linje të parë mbështetëse me njohuri TI-së në çdo 

departament dhe mbështetjes së saj nga trupa TI-së. 

Në vitin 2018, KLSH përfundon procedurat për instalimin dhe implementimin e 

Programit për “Menaxhimin dhe mbështetjen e proceseve” e cila synon që me anë të 

teknologjisë bashkëkohore moderne të automatizojë proceset e punës audituese të 

KLSH, duke përmirësuar dhe njëkohësisht lehtësuar menaxhimin e të gjithë llojeve të 

auditimit. Gjithashtu, do të përmirësohet sistemi i kontrollit të brendshëm të 

institucionit. Për vitet në vazhdim mbetet prioritet implementimi i Programit (ngritur 

mbi platformën REF Zonë) në mjediset e reja të KLSH, dhe zhvillimi i tij në përputhje 

me standardet ndërkombëtare dhe zhvillimet institucionale.  

Në planin më afatgjatë strategjik KLSH do të bazohet në rekomandimet e Kongresit të 

X-të të EUROSAI-t të cilat konsistojnë në: shkëmbimin, shpërndarjen dhe ndjekjen e 

praktikave të mira të auditimit të TI-së; identifikimin e të gjitha pengesave që 

zvogëlojnë mundësinë e kryerjes së auditimeve të TI-së; përfshirjen e auditimit të TI-

së në Strategjinë e SAI-t; krijimin dhe mbajtjen të përditësuar të informacionit në 

fushën e TI-së të të gjithë të audituarve dhe të të gjitha projekteve të rëndësishme të 

qeverisjes elektronike (e-Government); dhe, sigurimin e programeve të trajnimit në 

stafin e auditimit të TI-së.16  

1.6 Konsolidimi i Auditimit të Përputhshmërisë vlerësuar sipas kërkesave të 

ISSAI-ve 

Eksperienca e deritanishme e KLSH-së ka treguar se auditimet e përputhshmërisë 

janë lloji më i përhapur i auditimeve të kryera. Vlerësimet e institucioneve 

Ndërkombëtare kanë shprehur pozitivitet për sa i përket aftësive të audituesve në 

kryerjen e këtij lloj auditimi si dhe rezultateve të tyre. Megjithatë, KLSH njeh nevojën 

që ndërsa do të punohet në drejtim të rritjes së numrit të auditimeve financiare dhe 

të performancës, nuk mund të mbetet mënjanë cilësia dhe konteksti i auditimeve të 

përputhshmërisë.  

Në këtë drejtim KLSH synon të arrijë nivelin më të lartë të pajtueshmërisë me 

kërkesat ISSAI 400 të detajuara më pas në ISSAI e nivelit 4, ISSAI 4000. Realizimi i këtij 

objektivi kërkon: 

                                                           
16

Kongresi X-të të EUROSAI-t, Turqi, 2017, 

http://www.klsh.org.al/web/deklarata_e_kongresit_x_eurosai_1_3237.pdf 
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 Finalizimin e procesit të rishikimit të Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë 

mbi bazën e rezultateve të vlerësimeve të auditimeve pilot të 

përputhshmërisë.  

 Hartimi i udhëzuesit të posaçëm për qasjen në përzgjedhjen e subjekteve për 

t’u audituar të bazuar në  një vlerësim sistematik dhe të dokumentuar të riskut 

dhe materialitetit si dhe që të sigurojë që të gjitha subjektet brenda mandatit 

të KLSH të auditohen gjatë një periudhe të arsyeshme kohore.  

 Përfshirja në modulet e trajnimit të stafit kuadrin e rishikuar të manualeve dhe 

të procedurave të lidhur me auditimin e përputhshmërisë.  

KLSH bazuar ne Ligjin nr 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-se” ka 

kompetencën e kryerjes së Auditimit te Rregullshmërisë, i cili në vetvete nga 

pikëpamja e tipologjisë është auditim i përzier ose miks pasi gjatë ushtrimit të këtij 

lloj auditimi, auditimi i përputhshmërisë kryhet së bashku me auditimin e pasqyrave 

financiare. 

Zhvillimi i këtij auditimi në periudhat në vijim kërkon kryerjen e auditimit në 

përputhje me nivelin 4-të Udhërrëfyesve të INTOSAI-t dhe specifikisht me kërkesat e 

ISSAI 4000 i cili përcakton kryerjen e auditimit të përputhshmërisë së bashku me 

auditimin e pasqyrave financiare, por jo vetëm, ky lloj auditimi përfshin dhe elemente 

të auditimit të etikës dhe integritetit në përputhje me Udhërrëfyesit e auditimit të 

etikës në sektorin publik. Ky aspekt është lançuar së fundmi nga EUROSAI.  

Kryerja e auditimeve të rregullshmërisë në këndvështrimin e perspektivave zhvillimit 

dhe zgjerimit të portofolit të llojeve të auditimit në KLSH, paraqet një sërë 

prioritetesh e avantazhesh, si dhe përfitime për palët e interesit, përfshi dhe 

subjektet e audituara, pasi do të rezultojë me dhënien e një opinioni në një 

dimension gjithë përfshirësh referuar auditimeve në drejtimeve të mëposhtme:  

 verifikimin e përgjegjësisë financiare të njësive të qeverisjes së përgjithshme dhe 

dhënien e opinionit për pasqyrat financiare; 

 auditimin e sistemeve financiare dhe transaksioneve, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret; 

 auditimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik dhe të 

funksionimit të auditimit të brendshëm; 
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 auditimin e integritetit dhe përputhshmërisë së vendimeve administrative të 

marra nga subjekti i audituar.  

Në këtë kontekst sfidat e zhvillimit dhe të përsosjes së këtyre auditimeve janë të 

gërshetuara me ato të përputhshmërisë si dhe me auditimet financiare. 

1.7 Cilësia si prioritet i KLSH-Përmirësimi i cilësisë dhe përfitimi nga 

Auditimet e KLSH 

Një nga mënyrat që KLSH do të vijojë të aplikojë për të shtuar vlerë dhe të prodhojë 

përfitime në forcimin e përgjegjshmërisë, transparencës dhe integritetit të 

qeverisjes në tërësi dhe të njësive të sektorit publik është duke ofruar vlerë dhe 

cilësi në vetë auditimet e kryera prej tij. Në Deklaratën e Abu D’Habi 17 në Dhjetor 

2016 u theksua së “Është detyrë e SAI-t të kryejë auditime të cilësisë së lartë dhe t’u 

japin qytetarëve raporte që mbështesin transparencën , përgjegjshmërinë e mirë 

dhe besimin në qeverisje.”  

Duke njohur dhe duke qenë të ndërgjegjshëm që cilësia është thelbësore për arritjen 

e objektivave dhe përmbushjen e misionit në shërbim të Kuvendit dhe të qytetarëve 

shqiptarë, KLSH do të: 

 Adoptojë Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë i cili përfshin të dy anët: kontrollin e 

cilësisë dhe sigurimin e cilësisë. Kontrolli i cilësisë do të konsolidohet nëpërmjet 

zbatimit të përpiktë të Rregullores së Procedurave të Auditimit të KLSH. Kjo 

procedurë mbështetet edhe nga Sigurimi i Cilësisë, i cili  kryhet nga individët të 

pavarur (d.m.th. nuk kanë marrë pjesë në procesin e auditimit që po rishikojnë). 

 Miratojë Manualin për Sigurimin e Cilësisë18 sipas ISSAI 40, i cili do të jetë 

udhërrëfyesi kryesor për efektivitetin e menaxhimit total të cilësisë në auditim.  

 Konsolidojë dhe forcojë strukturat dhe procedurat për sigurimin e cilësisë duke e 

konsideruar këtë si pjesë e procesit të vazhdueshëm të përmirësimit po ashtu 

dhe rritjes së impaktit të rezultateve të punës së saj.  

                                                           
17

 Kongresi  XXII INCOSAI- Abu d”Habi, Dhjetor 2016, “40 – Vjet  Deklarata e Limës (1977 – 
2017)” ,  Seria Botime KLSH- 16 2017/83 

18
 Produkt i Projektit IPA 2013 “Forcimi i Kapaciteteve të Auditimit të Jashtëm” 
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 Shtrijë sigurimin e cilësisë së auditimeve me burime të jashtme duke adoptuar 

si pjesë të procedurave për sigurimin e cilësisë edhe procedura që lejojnë 

vlerësimin e rregullt dhe monitorimin me përgjegjësi të përcaktuara qartë për 

punën e ekspertë të jashtëm. Kjo do të përfshijë dhe implementimin e 

Standarteve për Kontrollin e Brendshëm në Qeverinë Federale (Green Book) të 

GAO-s në procedurat e kontrollit të cilësisë.   

1.8   Forcimi i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve, rritja e nivelit të 

rekomandimeve të pranuara dhe të zbatuara. 

Efekti real i aktivitetit auditues së KLSH-së matet me nivelin e zbatimit të 

rekomandimeve nga subjektet publike te audituara, institucionet ligj-zbatuese dhe 

politikë-bërësit. Për këtë arsye, në vitet e fundit, institucioni suprem i auditimit publik 

ka treguar angazhim dhe këmbëngulje në identifikimin dhe aplikimin e instrumenteve 

të duhur për të rritur ndjeshmërinë e të gjithë palëve të interesit ndaj produkteve të 

KLSH-së në drejtim të pranimit dhe implementimit të rekomandimeve të dhëna gjatë 

aktivitetit auditues.  

Instrumentet kryesor që përdorë KLSH-ja për realizimin e këtij objektivi janë:  

 Ndërtimi dhe implementimi i sistemit të procedurave dhe infrastrukturën e 

duhur brenda institucionit, për të siguruar gjurmimin sistemik dhe periodik të 

zbatimit të rekomandimeve19.  

 Krijimi i një baze të dhënash për identifikimin dhe ndjekjen e rekomandimeve të 

auditimit si dhe përdorimin e mjeteve të TI-së në funksion të këtij qëllimi.  

 Përdorimi i marrëveshjet e bashkëpunimit me Ministrinë e Financave dhe aktorë 

të tjerë për zhvillimin e instrumenteve të duhur me përfitim të përbashkët për 

zbatimin e rekomandimeve të auditimit publik (përfshirë auditimin e brendshëm 

dhe auditimin e jashtëm). 

                                                           
19

 Infrastruktura ligjore përbëhet nga kërkesat e  Ligjit 154/2014 të mbështetura nga 
procedurat e përcaktuara në Rregulloret e Brendshme dhe Rregulloren e Procedurave të 
Auditimit, Udhëzim  nr. 1 datë 04.11.2016 “Për procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e 
punës, në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të 
Shtetit”.  
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 Forcimi i bashkëpunimit me Kuvendin dhe veçanërisht me Komisionin e 

Ekonomisë dhe të Financave për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të KLSH-

së,  dhe  

 Sinergjizimi me faktorë të tjerë për t’i kërkuar qeverisë20 të vendosë dhe 

implementojë  urdhra e udhëzime për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së. 

 Përdorimin e instrumenteve si një garanci shtesë që do të japë siguri të 

mëtejshme se KLSH duhet të ketë në dispozicion burimet njerëzore, materiale 

dhe monetare të nevojshme dhe të arsyeshme për kryerjen e plotë të 

auditimeve. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, duhet të jetë “de facto” 

autoriteti që duhet të vendosë mbi disponibilitetin e burimeve të institucionit të 

auditimit të jashtëm publik21. 

1.9. Rritja e impaktit të raportimeve nëpërmjet rritjes së përdoruesve të 

produkteve të KLSH-së 

KLSH është e angazhuar që në mënyrë të vazhdueshme të performojë sa më mirë, të 

jetë bashkëveprues dhe gjithëpërfshirës për të maksimizuar vlerën që ofron, 

nëpërmjet zhvillimit të ekspertizës, për t’iu përgjigjur problemeve dhe sfidave që 

dalin dhe për të qenë e aftë të demonstrojë autoritetin e duhur për të gjeneruar 

impakt pozitiv për çështjet që auditohen. 

Në kuptimin tradicional, marrëdhënia e KLSH me grupet e interesit është konceptuar 

si një rrjedhje informacioni e njëanshme: kundrejt Kuvendit, publikut, subjektet e 

audituara dhe grupe të tjera të interesit. Media, organizatat e shoqërisë civile dhe në 

veçanti qytetarët i përdorin raportet e KLSH si burim informimi të sigurt rreth 

performancës qeverisëse, e cila nga ana tjetër mund të përdoret si kërkesë për 

ndryshim në sisteme e procedura. Kjo kërkon që KLSH t’i paraprijë sfidave dhe 

problemeve të sektorit publik në Shqipëri në të ardhmen me qëllim që t’i integrojë 

ato në punën audituese duke u siguruar se rekomandimet e KLSH janë kuptuar drejt, 

dhe implementimi i tyre të sjellë ndryshime pozitive. 

KLSH synon të rrisë influencën dhe impaktin e auditimeve të saj duke zgjeruar bazën 

e përdoruesve të produkteve të saj, gjetjeve, opinioneve dhe rekomandimeve të 

                                                           
20

 Që prej vitit 2013, nuk ka asnjë Urdhër të KM për zbatimin e rekomandimeve të KLSH.  

21
 Shih objektivin 1.1 
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auditimeve, për t’i shërbyer qoftë përdoruesve direkt ashtu dhe indirekt, duke 

përdorur kanalet më efektive të komunikimit për të mbërritur deri tek përdoruesi më 

i fundit, qytetari i thjeshtë. Ky objektiv strategjik realizohet nëpërmjet:  

 Përmirësimit të qasjeve dhe cilësinë e raporteve si produkt i punës audituese, 

duke e konsideruar raportimin jo më si fazë përmbyllëse të auditimit, por si 

një pjesë të një procesi të gjerë për arritjen e ndryshimeve përfituese.  

 Rishikimin në mënyrë të vazhdueshme të sistemit të raportimit në formë dhe 

përmbajtje në mënyrë që rezultatet e auditimit të jenë të lexueshme, më të 

përshtatshme dhe më të aksesueshme. Këto rishikime dhe përmirësime do të 

synojnë që auditimet të influencojnë në mënyrën se si administrohen dhe 

menaxhohen vendimet e qeverisë dhe mënyrën se si shërbimet publike 

parashikohen dhe u ofrohen qytetarëve.  

 Mundësimin e një komunikimi interaktiv me qytetarin, nëpërmjet faqes 

zyrtare të internetit si mjet i depozitimeve të ankesave dhe ku publikohen 

vendimet e plota të auditimeve.  

 Rritjes së profesionalizimit në trajtimin e problemeve me të cilat 

ballafaqohen subjektet që auditohen me qëllim të promovojë besimin e 

publikut.  

 Ndryshimin në qasje të informacionit, duke theksuar rëndësinë e një 

marrëdhënie më të sofistikuar që siguron fluksin e dyanshëm të 

informacionit, që përfshin si konsultimin ashtu dhe bashkëpunimin. 

 Modernizimin e kanaleve të komunikimit për të forcuar mesazhet kyç në 

qasje të çdo pale të interesit duke aplikuar metoda dhe rrugë inovative, duke 

theksuar rëndësinë e komunikimit efektiv midis KLSH dhe publikut në ruajtje 

dhe rritjes së transparencës, përgjegjshmërisë dhe qeverisjes së mirë brenda 

Qeverisë. 

Identifikimi i perceptimit të veprimtarisë së KLSH-së nga qytetari dhe palët e tjera të 

interesit nëpërmjet bashkëpunimit me shoqërinë civile të specializuar për të realizuar 

këto lloj matjesh, do të përbëjë instrumentin bazë të përmirësimit të vazhdueshëm të 

instrumenteve që do të rrisin impaktin dhe përdoruesit e produkteve të KLSH-së. 
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1.10. Roli i KLSH-së në luftën kundër korrupsionit  

Synimet e KLSH-së për dimensionin e integritetit dhe të parandalimit të korrupsionit 

shkojnë përtej  institucionit, duke e shtrirë atë në të gjithë organet shtetërore.  

Objektivi kryesor në Strategjinë e 2018-2022 do të jetë miratimi nga Kuvendi i ligjit 

për “Përgjegjësinë materiale” i cili konsiderohet si një mjet mjaft i rëndësishëm për 

të luftuar “në rrënjë” korrupsionin i cili injektohet “... ne arteriet e funksionimit të 

shtetit nga “Kultura e pandëshkueshmërisë” dhe mungesa e vënies përpara 

përgjegjësisë të nëpunësve të lartë të Shtetit, abuzues me interesin publik”  

Arritja e këtij objektivi kërkon që KLSH të :  

 Bashkëpunojë me faktorët kyç vendimmarrës në mënyrë të vazhdueshme, pasi 

kjo iniciativë do të sillte impakt pozitiv të dyanshëm, jo vetëm si një hap cilësor 

në luftën kundër korrupsionit, por do të shërbejë si një instrument mjaft 

konstruktiv për optimizmin e rezultateve të veprimtarisë audituese të KLSH-së, 

duke sjellë vlerë të shtuar në vetë institucionet që auditohen.  

 Evidentojë mekanizmat konkretë të bashkëpunimit, mbi baza vjetore, rezultatet 

e të cilit duhet të bëhen publike dhe ti dërgohen Kuvendit në formën e një 

Raporti të Posaçëm apo si pjesë e Raporteve Vjetore të Veprimtarisë së çdo 

institucioni pjesë e marrëveshjeve të bashkëpunimit, që KLSH ka nënshkruar me 

institucionet e tjera shtetërore, veçanërisht me organet e zbatimit të ligjit. 

 Krijojë grupe të përbashkëta institucionale me detyra konkrete për monitorimin 

e evidentimin e problematikave dhe rasteve të lidhura me korrupsionin dhe 

keqpërdorimin e fondeve publike nëpërmjet bashkëpunimit, si dhe përgatitjen e 

Raportit të përbashkët për informimin e ndërsjellët për titullarët e 

institucioneve.   

 Kryejë Auditimet e Integritetit të nëpunësve publikë, bazuar në eksperiencat më 

të mirat të ndërkombëtare si ajo e SAI-t Holandezë dhe Hungareze, të cilat kanë 

zhvilluar vlerësimin e integritetit të të gjitha institucioneve publike të vendeve 

respektive, duke synuar nxitjen e parandalimit të korrupsionit. 

 Aplikimi i metodologjisë së INTOSAINT si instrument i strukturuar për realizimin 

e Auditimit të integritetit dhe Etikës së institucioneve të tjera publike. Gjetjet e 

këtij aktiviteti auditimi do të përdoren për të axhornuar “Hartën e riskut në nivel 
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kombëtar” të vendit dhe do të përdoret si sinjalizues “Flamujt e kuq/Red Flegs”, 

për planifikimet e aktivitetit auditues. 

 Përfshirja në programet e auditimit, kryerjen e auditimit të integritetit dhe 

etikës gjatë veprimtarisë audituese duke kontribuar kështu në forcimin e 

qeverisjes së mirë në sektorin publik22.  

Duke marrë në konsideratë mprehtësinë e këtij problemi të evidentuar qartazi edhe 

nga aktivitet audituese, KLSH do të insistojë ndërtimin e një njësie apo komiteti 

ndërinstitucional apo kombëtar për të krijuar frontin e përbashkët të luftës ndaj 

korrupsionit duke marrë masat për parandalimin e tij.  

Qëllimi 2.  Optimizimi i kapaciteteve profesionale, aftësive audituese, 

procedurave të punës, logjistikës dhe funksioneve të tjera mbështetëse 

INCOSAI XXII përcaktoi profesionalizimin si proces i vazhdueshëm i fitimit me 

autoritet të cilësisë dhe statusit të ekspertit dhe të etikës, duke demonstruar një nivel 

të lartë të kompetencës ose aftësisë, dhe si tillë ai është adresuar  me rëndësi të 

veçantë nga KLSH dhe së bashku me moton e këtij Kongresi “Të bashkuar në 

vendosmëri dhe ambicie” përbën qëllimin strategjik për zhvillimin e mëtejshëm të 

kapaciteteve profesionale dhe rritjen e aftësive audituese të stafit. KLSH e konsideron 

..cilësinë dhe profesionalizmin si fjalët kyçe të punës së çdo anëtari të stafit…23 

2.1. Korniza e Matjes së Performancës - si mjet vlerësimi dhe faktor zhvillimi i 

veprimtarisë së KLSH-së 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka adoptuar zbatimin e Kornizës së Matjes së Performancës 

së SAI-t24;25, në mënyrë vullnetare si një mjet i rëndësishëm për të zhvilluar 

kapacitetet. Nëpërmjet aplikimit të kësaj kornize KLSH synon të masë performancën 

kundrejt standardeve të INTOSAI-t po ashtu dhe praktikave të mira. KLSH është e 

angazhuar të zhvillohet si një institucion që udhëheq nëpërmjet shembullit. Rishikimi 

sistematik i performancës do t’i mundësojë KLSH-së të ndjekë progresin në aspektet 

kryesore dhe të sigurojë informacion të rëndësishëm mbi të cilin mund të bazohen 

                                                           
22

INTOSAI GOV 9100 – 9600 

23
 Projekt-Ide paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të 

Shqipërisë nga Dr, Bujar Leskaj, 14 Dhjetor 2011. “ KLSH Analiza Vjetore 2011”, Seria: Botime 
KLSH: 01/2012 
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vendimet menaxheriale dhe organizative. KMP mundëson vlerësimin e performancës 

në mënyrë tërësore: korniza mbulon si punën audituese, qeverisjen e brendshme 

dhe etikën, marrëdhëniet me aktorët e jashtëm, si dhe pavarësinë dhe kornizën 

ligjore. Kjo njeh faktin që SAI-t janë institucione komplekse, dhe se performancat në 

aspekte të ndryshme janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën. 

Vlerësimi i nevojave nëpërmjet KMP do të jetë baza mbi të cilën KLSH do të 

parashikojë zhvillimet strategjike, duke u mbështetur në informacione dhe të dhëna 

konkrete, të cilat identifikojnë aspektet dhe veprimet që duhet të ndërmerren për të 

siguruar përputhshmëri të plotë me standardet e pranuara, menaxhimin e 

performancës, përcaktimin e mundësive për t’u përmirësuar dhe monitoruar punën e 

KLSH, si dhe për të rritur transparencën e llogaridhënien. 

KLSH synon të përdorë KMP për: 

 Ndërtimin e matricës së pikëzuar sipas gjashtë fushave të parashikuara në këtë 

metodologji. Ky proces do të jetë i përshkallëzuar për tre vitet e para të zbatimit 

të strategjisë. 

 Ngritjen e grupet e punës, që do të aplikojnë KMP për ekzaminimin dhe 

vlerësimin e fushave sipas treguesve dhe dimensioneve respektive. Rezultatet 

sipas pikëzimeve do të raportohen duke ndjekur udhëzuesin e KMP për hartimin 

e raportit dhe publikimin e tij  

 Përgatitjen e raporteve të performancës vjetore institucionale të mbështetur në 

evidencën dhe kuptimin e drejtë të ndërlidhjes midis fushave të performancës, 

duke treguar vlerat dhe përfitimet, se si KLSH kontribuon për rritjen e 

përgjegjshmërisë, transparencës dhe integritetit në vend.  

 Përcaktimin e masave afat-shkurtër dhe afat-gjatë, që të adresojnë 

problematikat e identifikuara dhe të vlerësuara për të gjitha fushat e aktivitetit 

të KLSH-së me qëllim që të sigurohet përmirësimi i vazhdueshëm i performancës 

institucionale. 

                                                                                                                                                         
24

 Kongresi XXII INCOSAI-t miratoi  Kornizën e Matjes së Performancës së SAI-t (PMF)  
nëpërmjet së cilës KLSH ashtu si SAI-et anëtare të INTOSAI-t u angazhua të krijojë një kuadër 
global të vlerësimit të performancës së SAI-ve, që mund të tregojë se si SAI-të në të gjithë 
globin po kryejnë punën dhe misionin e tyre, si dhe se si kjo performancë po përmirësohet. 

25
 “Korniza e Matjes së Përfomancës së SAI-ve”, Seria: Botime KLSH – 07/2017/74, Tiranë 2017 
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2.2. Zbatimi i Standardeve Profesionale nëpërmjet zhvillimit të metodologjive 

dhe standardeve të aplikueshme në përputhje me praktikat më të mira të 

profesionit 

Motoja e Kongresit të X-te të EUROSAI-t në Maj 2017, cilësoi “Zbatimin e ISSAI-ve: 

Sfida dhe zgjidhje për zhvillim të mëtejshëm”. Zbatimi i standardeve profesionale 

konsiderohet prej KLSH-së si një prej sfidave të vazhdueshme  me të cilat përballen të 

gjithë SAI-t në nivel global.  

Implementimi i Standardeve ISSAI është një proces dinamik dhe një prej sfidave të 

zhvillimit institucional të KLSH-së. Në përmbushje të këtij objektivi strategjik, 

institucioni është angazhuar rishqyrtime dhe riformulime të metodologjive të 

auditimit të KLSH-së, proceseve dhe procedurave, për të siguruar  përputhshmërinë 

e veprimtarisë audituese me standardet profesionale dhe vlerat.  

Në një linjë me objektivat strategjike te INTOSAI26-t dhe EUROSAI27-t, vizioni i KLSH-

së për implementimin të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit konsideron se 

njohja, implementimi i ISSAI-ve përbëjnë një objektiv parësor në funksion të rritjes 

dhe forcimit të profesionalizmit performancës dhe kredibilitetit institucional. 

Në përmbushje të këtij vizioni, KLSH do të vijojë me implementimin e ISSAI-ve28, 

proces i nisur me angazhimin e KLSH në vitin 2013 me nënshkrimin e Marrëveshjes 

me IDI nën Programin 3i-ve “ Iniciativa e Implementimit të ISSAI-ve”, duke:  

 Avancuar  deri në implementimin e plotë të kërkesave të niveleve 329 dhe 4 

të ISSAI-ve në funksion të rritjes së efektivitetit të veprimtarisë audituese. 

                                                           
26

 INTOSAI-t për periudhën 2017-2022 përcakton si objektiv parësor zhvillimin e Standardeve 
Profesionale dhe konkretisht: “INTOSAI do të vijojë të promovojë Institucione të pavarura, të 
zhvilluara, multidisiplinore dhe do të inkurajojë mirëqeverisjen nëpërmjet: Mbështetjes për 
gjenerimin dhe ruajtjen e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI si dhe kontribuimin 
për zhvillimin dhe miratimin e standardeve profesionale efektive 

27
 Kongresin e X i EUROSAI-t, Maj 2017 theksohet që: “EUROSAI rekomandon përmirësimin e 

zbatimit të ISSAI-ve dhe nëse është e mundur reflektimin e ISSAI-ve në progresin e SAI-ve” 

28 
Marrëveshja me Iniciativën e Zhvillimit të INTOSAI-t (IDI), INTOSAI Development Initiative, 

Mars 2013 

29
Niveli 3, përmban parimet fondamentale të auditimit dhe japin një platformë konceptuale 

për Auditimin Financiar, Auditimin e Performancës dhe Auditimin e Përputhshmërisë duke 
siguruar dhe konsistencën me kuadrin e ISSAI-ve. 
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 Analizuar kuadrin rregullator ekzistues referuar mundësisë së hartimit dhe 

miratimit të Standardeve të Auditimit te Jashtëm Publik për Kontrollin e Lartë 

të Shtetit, të cilat do të mundësojë që standardet dhe normat 

ndërkombëtare të profesionit të kthehen në parime dhe rregulla të 

zbatueshme në kontekstin shqiptar të zhvillimit. Baza e këtij procesi do të 

jenë rekomandimet e adresuara nga Kongresi i X i EUROSAI-t sipas të cilit: 

“Duke marrë parasysh se mandatet e auditimit janë të ndryshme, EUROSAI 

konkludon se ISSAI-të ofrojnë një kornizë të përbashkët veçanërisht për 

auditimin financiar dhe rekomandon që ISSAI-të të harmonizohen me kornizat 

ligjore kombëtare të SAI-ve”30 

 Implementuar Standardet e Auditimit të Qeverisë (Yellow Book) dhe 

Standardet për Kontrollin e Brendshëm në Qeverinë Federale (Green Book) 

të Zyrës së Auditimit të Qeverisë  të SHBA, GAO-s.    

 Përmirësuar Manualet e Auditimit të Përputhshmërisë dhe Auditimit 

Financiar, mbështetur në rekomandimet e vlerësimeve nga SIGMA, duke 

reflektuar kërkesat e Standardeve të nivelit 3, ISSAI 200 dhe 400 dhe duke i 

pasuruar me udhërrëfyesit specifik të fushës së auditimit sipas dhe kërkesave 

të ISSAI-ve të nivelit 431. 

 Hartuar manuale specifike të detajuara për fusha dhe drejtime të caktuara 

për auditimin të Performancës, Financiar, të Përputhshmërisë e 

Rregullshmërisë, si dhe auditimin të TI-së bazuar në Udhërrëfyesit e 

Përgjithshëm të Auditimit të INTOSAI-t dhe për mirëqeverisjen INTOSAI GOV.  

2.3   Nxitja dhe promovimi i vlerave të larta profesionale të audituesve  

Kapitali human, audituesit mbeten aseti më i rëndësishëm dhe më i vlefshëm për 

KLSH-në duke konsideruar që suksesi në përmbushjen e misionit dhe arritjen e 

objektivave të saj varet në mënyrë të ndjeshme nga të krijuarit të një trupe auditimi 

kompetente dhe të mirëtrajnuar. Në këtë kontekst, politikat dhe procedurat e 

                                                           
30

Konkluzione dhe rekomandime. Kongresi i X i EUROSAI-t 23-25 Maj 2017. Stamboll, Turqi 

31 
Niveli 4 i standardeve përfaqëson nivelin kryesor  në referim të praktikës auditimit bazuar 

në ISSAI dhe përmban kërkesat për udhëzimin e auditimit në praktikë në trajtën e 
udhëzimeve operacionale që mund të përdoren gjatë veprimtarisë audituese. ISSAI (1000-
4999) përfshin setin e kërkesave të rekomanduara që duhet të përmbushin audituesit gjatë 
kryerjes së auditimit financiar, të performancës dhe të përputhshmërisë 
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Burimeve Njerëzore, të KLSH përfshijnë nëntë elementët e përmendur në zbatimin e 

udhërrëfyesit brenda Kontrollit të Cilësisë për SAI-t, ISSAI 40, duke i dhënë rëndësinë 

e duhur cilësisë dhe angazhimit të KLSH ndaj parimeve etike32. Nëpërmjet këtyre 

elementeve theksohet domosdoshmëria e kulturës së edukimit të vazhdueshëm nga 

audituesit. 

Nëpërmjet politikës së edukimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit profesional KLSH 

synon të: 

 Sigurojë që stafi auditues të zotërojë aftësitë dhe dijet e kërkuara për të realizuar 

me profesionalizëm çdo aspekt që mund të përballen gjatë punës audituese.  

 Aplikojë sistemin e trajnimit të vazhdueshëm të hartuar në përputhje me nevojat 

individuale të audituesit në mënyrë që të reflektojë nga njëra anë nevojat 

specifike të individit për njohuri specifike gjatë gjithë jetës,  

 Hartojë dhe ndjekë planin e zhvillimit profesional të gjithsecilit sipas kërkesave të 

sintetizuara në objektivat specifike të Programit Vjetor të Trajnimit  

 Realizojë mesatarisht i 25 ditë trajnimi në vit për çdo punonjës së institucionit 

suprem të auditimit, duke matur njëkohësisht impaktin e këtij sistemi në 

përfomancën e punës audituese. 

 Vendosë një sistemi motivimi që do të ketë për qëllim krijimin e një lidhjeje të 

ngushtë ndërmjet audituesve dhe institucionit nëpërmjet aktiviteteve të trajnimit 

intensiv të parashikuara dhe që zhvillohen në KLSH. Për këtë qëllim implementimi 

i dokumentit të Politikave të Burimeve Njerëzore të KLSH-së përbën instrumentin 

kryesor për promovimin e vlerave profesionale të audituesve nëpërmjet trajnimit 

të vazhdueshëm, pasi bazohet në ndërtimin dhe funksionimin e sistemit të 

vlerave. 

                                                           
32

 Këto politika dhe procedura lidhur me burimet njerëzore përfshijnë: - rekrutimin (dhe 
kualifikimin e stafit të rekrutuar), - vlerësimin e performancës, - zhvillimin profesional, - 
promovimin, - kompensimin,dhe – vlerësimin e nevojave të personelit, Dokumenti Politikave 
të Burimeve Njerëzore, KLSH, Dhjetor 2017 
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2.4. Forcimi i sistemit të strukturuar të edukimit profesional nëpërmjet 

certifikimit të audituesve publikë dhe zhvillimit të vazhdueshëm 

Mbështetur në ISSAI 200 – ‘Standardet e Përgjithshme të Auditimit’ sipas të cilit “... 

SAI duhet të adoptojnë për të zhvilluar dhe trajnuar punonjësit e tyre për t’i aftësuar 

ata të kryejnë detyrën e tyre efektivisht dhe për të përcaktuar bazat për avancimin 

profesional të audituesve dhe te stafit tjetër...”, KLSH e konsideron trajnimin dhe 

zhvillimin profesional të audituesve si një standard auditimi.  

Audituesit e jashtëm të sektorit publik duhet të jenë të aftë t’i përgjigjen 

ndryshimeve të ambientit ekonomik, social, teknologjik dhe të ballafaqohen me 

standardet në rritje, jo vetëm të aktivitetit auditues, por edhe të përballen me 

presione politike e publike apo sfida të tjera që lidhen me vetë vulnerabilitetin e 

profesionit të auditimit. Për të mbështetur dhe ndihmuar audituesit të përballen në 

mënyrë efektive me këto sfida, KLSH synon të : 

 Realizojë rregullime ligjore për ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme dhe 

burimet e duhura për të përmbushur objektivin në mënyrë cilësore dhe me 

qëndrueshmëri afat-gjatë. 

 Vendosë një Sistem të Certifikimit të Audituesve të Jashtëm Publik, duke 

përmirësuar kuadrin ligjor mbështetës për këtë qëllim. Sistemi i certifikimit 

ndërtohet duke marrë në konsideratë eksperiencën e GAO-s, si dhe eksperienca 

të tjera të ngjashme të vendeve të BE, siç është eksperienca e SAI-t Kroat. 

 Zhvillojë një Program për Certifikimin e Audituesve në formën  e moduleve të 

strukturuara dhe duke aplikuar kurse praktike të dedikuara brenda KLSH-së si 

dhe në bashkëpunim me Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, Këshillin 

Kombëtar të Kontabilitetit apo me organizma të tjerë të profesionit. 

 Zhvillimin e kapaciteteve të strukturës përkatëse teknike për rishikimin periodik 

të metodologjisë dhe formateve standarde të auditimit që garantojnë 

përputhshmërinë në çdo kohë me SNA, si dhe për ofrimin e asistencës së 

specializuar teknike për audituesit në lidhje me interpretimin në raste 

komplekse të SNA dhe IPSAS. Konsulenca nga kjo njësi mund të kërkohet si e 

detyrueshme për rastet e dhënies së një opinioni të modifikuar me qëllim 

garantimin që ky opinion është i mbështetur në evidenca të përshtatshme 

auditimi. 
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 Krijimi “Qendrës së Ekselencës” si qendër e formalizuar e trajnimit për auditimin 

e jashtëm publik, për kultivimin dhe shpërndarjen e dijeve dhe njohurive të 

profesionit të auditimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Objektivi i referohet ndryshimit të idesë kryesore në të cilën bazohet sistemi i 

trajnimit në KLSH: nga metoda e “mbushjes së boshllëqeve”, pasojë e mungesës së 

politikave të zhvillimit profesional dhe sistemit të trajnimeve në periudhën 2005-

2011, në ofrimin e mundësive punonjësve më të mirë për të marrë pjesë në aktivitete 

trajnuese të cilësisë së lartë.  

2.5. Implementimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i dokumentit të “Politikave të 

Burimeve Njerëzore të KLSH-së” 

Monitorimi i vazhdueshëm, vlerësimi i implementimit të Dokumentit të Politikave të 

Burimeve Njerëzore do të jetë një nga mjetet me të cilat KLSH do të masë 

efektivitetit e këtyre politikave, dhe do të mbajë të përditësuar sistemin e 

menaxhimit të këtyre burimeve për të siguruar që KLSH shpërndarjen dhe përdorimin 

më me efektivitet të këtyre burimeve.  

Implementimi i plotë i kësaj politike kërkon përmbushjen e aktiviteteve të reflektuara 

në Planin e Veprimit dhe burimet e infrastrukturën e cila parashikon masat që do të 

ndërmerren në periudhën afat-shkurtër dhe në atë afat-gjatë. 

Objektivi për Zhvillimin Strategjik  2018-2022 kërkon që burimet njerëzore të: 

 Rekrutohen, kultivohen, monitorohen dhe promovohen vetëm në përputhje 

me dijet e tyre dhe kontributin profesional në punën audituese; 

 Trajnohen dhe testohen sipas një kalendari dhe kurrikule të planifikuar në 

terma vjetorë, të specializuar në përputhje me eksperiencën dhe fushën 

audituese, të harmonizuar me trajnimet e tjera brenda e jashtë vendit; 

 Motivohen financiarisht sipas një plani të mbështetur në performancë; 

 Ndryshojnë qasjen e tyre nga reaktive në proaktive. 

 Shfrytëzojnë ekspertizën vendase dhe të huaj në dobi të auditimit dhe jo 

anasjelltas. 
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2.6.  Integriteti si vlerë themelore  

Në fokus të politikave të ndjekura nga lidership-i i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka 

qenë ndërtimi i një sistemi të integritetit, si dhe funksionimi efektiv  dhe i 

vazhdueshëm i tij, duke e konsideruar atë si pjesë integrale e  menaxhimit të 

përditshëm të institucionit të KLSH-së dhe jo një politikë të përkohshme. Objektivi i 

kësaj qasjeje është impakti në krijimin e një sistemi dhe ambienti jo korruptiv dhe 

implementimin e një kulture etike dhe me integritet. Në kuadër të përmbushjes së 

objektivit për modernizimin e institucionit gjatë viteve të fundit KLSH, ka ndërmarrë 

hapa konkrete dhe një sërë iniciativash për instalimin në institucionin e KLSH-së të 

një infrastrukture efektive etike dhe me integritet 

Aplikimi që prej vitit 2013 i INTOSAINT, si mjet për vetëvlerësimin e integritetit është 

baza mbi të cilën KLSH ka ngritur një sistem efektiv të kontrollit të integritetit dhe një 

infrastrukture etike efektive dhe kontribuon duke udhëhequr sipas shembullit në 

promovimin e integritetit në sektorin publik dhe rrjedhimisht për një qeverisje të 

mirë. 

KLSH nëpërmjet Sektorit të Etikës dhe Integritetit synon zbatimin dhe forcimin e 

politikave të ruajtjes së vlerave të Kodit të Etikës për Audituesit dhe kultivimin e 

integritetit në institucion dhe për çdo individ në veçanti do të vazhdojë  angazhimin e 

plotë dhe pa kompromis të KLSH për të krijuar një ambient ku vlerat etike dhe 

integriteti të jenë tipare thelbësore në formimin e përgjithshëm të audituesit 

shtetëror. Kjo do të realizohet nëpërmjet: 

 Implementimit të Kodit të Etikës si  një deklaratë e plotë e vlerave dhe 

parimeve të cilat e udhëheqin punën e përditshme të audituesve për të 

siguruar që sjellja e tyre është e paqortueshme në të gjitha kohët dhe në të 

gjitha rrethanat në përputhje të plotë me kërkesat e ISSAI 30. 

 Aplikimit të metodologjisë së INTOSAINT si instrument vetëvlerësimi që nxit 

dhe promovon integritetin dhe sjelljen etike si pjesë të rëndësishme të 

përgjegjshmërisë individuale dhe institucionale. 

 Forcimit të strukturës përgjegjëse për kontrollin, mbikëqyrjen dhe 

monitorimin e zbatimit të Kodit të Etikës dhe vlerësimin e integritetit të stafit 

të KLSH. 
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Instrumenti i vetëvlerësimit të integritetit në KLSH është zhvilluar dhe do të vazhdojë 

të konsolidohet në zbatim të udhëzimeve dhe parimeve të INTOSAINT si metodologji, 

si dhe në përputhje me kërkesat e standardit ISSAI 41 “Instrumenti për analizën e 

boshllëqeve”. 

2.7. Forcimi i Sistemit të Kontrollit të Brendshëm 

KLSH synon të mbajë dhe të përditësojë kuadrin e ngritur ligjor e rregullator në 

shërbim të qeverisjes së brendshme, duke implementuar politika dhe procedura 

kontrolli efektive për të mbajtur një ambient kontrolli të shëndetshëm.  

Adoptimi dhe implementimi i Standardeve të e Kontrollit të Brendshëm të Qeverisë 

(The Green Book) do të mundësojë aplikimin e kritereve për hartimin, implementimin 

dhe funksionimin e një sistemi efektiv të kontrollit të brendshëm mbi bazën e 

parimeve të pesë komponentëve te kontrollit: mjedisin e kontrollit, vlerësimin e 

riskut, veprimtaritë kontrolluese, monitorimin dhe informimin e komunikimin, sipas 

përcaktimeve të modelit COSO33.    

Në mbështetje të sistemit të kontrollit të brendshëm të krijuar dhe në përgjigje të 

nivelit të maturisë institucionale të arritur, KLSH do të vendosë fokusin në:  

 Nxitjen e zbatimit dhe funksionimit efektiv të kuadrit të kontrollit duke 

theksuar njëkohësisht rolin parandalues po aq sa dhe zbulues e korrigjues të 

veprimtarive të kontrollit. 

 Kryerjen e analizave sistematike për të identifikuar fuqitë dhe dobësitë si dhe 

shqyrtuar alternativat e zhvillimit.  

 Rishikimet funksionale me qëllim që të identifikohen në kohë nëse ka mangësi 

apo dhe dublikime të funksioneve, nëse njësitë organizative (Departamente, 

Drejtori e Sektorë) kanë detyra të ndara dhe të përshkruara qartë, nëse 

procedurat dhe linjat e raportimit sigurojnë që problemet të identifikohen 

shpejt dhe veprimet korrigjuese janë ndërmarrë në kohë. 

 Forcimin e strukturave dhe kapaciteteve që sigurojnë kryerjen dhe 

funksionimin e kontrolleve 

                                                           
33

 Komiteti i Sponsorizimit të Organizatave të Komisionit te Profesioneve, Kontrolli i 

Brendshëm –Kuader i Integuar (New York: American Institute of Certified Public Accountants, 

2013). 
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 Marrjen e veprimeve dhe masave korrigjuese në kohë dhe ndjekjen e zbatimit 

të tyre për të korrektuar impaktin negativ të rasteve të shkeljeve, në mënyrë të 

veçantë të çështjeve lidhur me etikën dhe integritetin. 

 Monitorimin dhe mbikëqyrjen e kontrolleve dhe veprimtarive në 

këndvështrimin e përmirësimit të vazhdueshëm. 

 Adoptimin i politikës së sinjalizuesve/“whistle-blower” si dhe përdorimin e 

instrumenteve efektivë për të siguruar transparencën, përgjegjshmërinë e 

veprimtarisë së tij në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.60/2016 “Për 

Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”.  

Thelbin e objektivit për forcimin e kontrollit të brendshëm do ta përbëjë ruajtja e 

vlerave, integritetit dhe etikës në kryerjen e detyrave audituese nga çdo individ të 

çdo niveli ekzekutiv dhe drejtues në KLSH.  

KLSH synon të ruajë një sistem efektiv të menaxhimit të riskut duke e integruar atë në 

planet dhe veprimtaritë e vjetore të punës. Menaxhimi i riskut nuk konsiderohet si një 

program i shkëputur, por duhet të bëhet përgjegjësi e çdo punonjësi në KLSH, të çdo 

niveli deri në hierarkinë më të lartë drejtuese. Për këtë qëllim KLSH do të :  

 Përditësojë Strategjinë e Menaxhimit të Riskut nëpërmjet së cilës të sigurojë që 

koncepti i menaxhimit të riskut të jetë në themel të kulturës organizative.   

 Administrojë Regjistrin e Riskut, në të cilin evidentohet informacion mbi riskun 

risqet e identifikuara, mënyrën se si ato kanë ndryshuar gjatë periudhës, po 

ashtu dhe  të pasqyrohen elementet e rinj të riskut të perceptuar. 

 Konsolidojë strukturën e Auditimit të Brendshëm e krijuar në përputhje me 

kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të IIA-së dhe Ligjit 114/2015 “Për 

organizimin e auditimit të Brendshëm në sektorin publik në Shqipëri” duke 

siguruar në vijimësi që personeli i ngarkuar me këtë përgjegjësi të ketë mandatin 

e duhur, aftësitë, përvojën dhe burimet e nevojshme për realizimin e këtij 

funksioni. 

Qëllimi 3. Forcimi i komunikimit dhe bashkëpunimit 

KLSH do të vijojë angazhimin për të kontribuar në zhvillimet e profesionit nëpërmjet 

pjesëmarrjes aktive në aktivitete bashkëpunimi në nivel ndërkombëtar dhe rajonal 



Botime                                                                                                                                                                     KLSH              

82                                                                                                                                                                        Botime 

dhe në mënyrë të veçantë në pjesëmarrjen e tij në grupet e punës dhe “task forcës” 

të krijuar për çështje specifike.  

3.1 Konsolidimi i marrëdhënieve të KLSH-së me Kuvendin 

Mbështetur në praktikat më të mira dhe konkluzionet dhe rekomandimet e dala nga 

dokumente vlerësuese të SIGMA-s dhe Bankës Botërore/ PEFA-s, KLSH do të theksojë 

dhe më tej kërkesën për organizimin e dëgjesave publike dhe në mënyrë të veçantë 

të Komisioneve përkatëse Parlamentare me njësitë e audituara, me qëllim ndjekjen e 

zbatimit të rekomandimeve dhe rritjen e impaktit të raporteve të KLSH. 

Ndërgjegjësimi i anëtarëve të Kuvendit për vlerën që i sjell shtetit dhe shoqërisë një 

auditim efektiv publik dhe rolin e ndërsjellë të legjislativit në rritjen e impaktit dhe 

shtimin e vlerës së auditimeve të KLSH duhet të qëndrojë në themel të përpjekjeve të 

KLSH për të siguruar një ambient të jashtëm mbështetës dhe të dobishëm. 

Aktivitet dhe objektivat e synuara të KLSH-së me Kuvendin e Shqipërisë konsistojnë 

në: 

 Paraqitja dhe diskutimi i platformave potenciale të politikave të bashkëpunimit 

dhe komunikimit midis KLSH-së dhe Kuvend 

a. Vendosja e strukturës në nivel komisioni apo nën komisioni që do të 

angazhohet me aktivitetin auditues të KLSH-së 

b. Komisionet sektoriale të trajtojnë në mënyrë specifike raportet e 

auditiveve të performancës 

c. Përcaktimi i një axhende të veçantë për paraqitjen e raporteve të KLSH-së  

d. Përcaktimi i personave respektivë të kontaktit si dhe autoritetin e tyre. 

 Dakortësimi mbi Memorandumin e Bashkëpunimit me Kuvendin mbi procedurat 

e bashkëpunimit dhe finalizimi i tij. 

a. Organizimi i takimeve të rregullta me Kuvendin, të cilat do të përgatiten nga 

takimet në nivelet teknike; 

b. Përfshirja e komisioneve të tjera parlamentare; 

c. Sigurimi që të gjitha raportet e KLSH-së zotërohen nga të gjithë anëtarët 

respektivë të Kuvendit; 
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d. Organizimi i trajnimeve/informime mbi misionin dhe aktivitetin e KLSH-së 

për anëtarët e rinj të parlamentit; 

e. Organizimi i trajnimeve/informime mbi misionin dhe aktivitetin e KLSH-së 

për këshilltarët e komisioneve; 

f. Organizimi i konferencave të përbashkëta, tryeza të rrumbullakëta apo 

workshop-e; 

g. Informimi i përgjithshëm nëpërmjet doracakëve dhe buletineve 

përmbledhës katër mujorë. 

 Ngritja e procedurave standarde për një bashkëpunim efektiv por pa cenuar 

pavarësinë e KLSH-së 

a. Dakortësimi mbi një procedure konsultimi para se të kërkohet një 

auditim specifik nga Parlamenti; 

b. Ndjekja e diskutimeve dhe e shqetësimeve relevante të anëtarëve të 

parlamentit për identifikimin e auditimeve potenciale në të ardhmen. 

 Llogaridhënia/përgjegjshmëria dhe ndjekja e zbatimit të rekomandimeve duke 

përfshirë:  

a. Raportimi i mënyrë të veçantë mbi zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së 

nga entitet publike;  

b. Organizimi nga komisionet parlamentare përkatëse seanca dëgjimore me 

entet publike të audituara; 

c. Komisionet parlamentare të kërkojnë në mënyrë specifike planin e veprimit 

nga qeveria apo institucione të veçanta për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së. 

d. Në rastet serioze të mos zbatimit të rekomandimeve, Parlamenti të vendosë 

sanksione (politike, financiare apo disiplinore. 

3.2. Roli i KLSH në Axhendën e vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm  

Kongresi XXII i INTOSAI-t në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe vendosi 

angazhimin për rritjen e kontributit të INTOSAI-t dhe SAI-ve në Axhendën e vitit 2030 

për Zhvillim të Qëndrueshëm, duke përfshirë mirëqeverisjen në mënyrë që të forcojë 

luftën kundër korrupsionit. 
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Duke konsideruar rolin kritik që SAI-t kanë për të garantuar hartimin dhe zbatimin e 

strategjive kombëtarë në lidhje më zhvillimin e qëndrueshëm si dhe integritetin, 

besueshmërinë, dhe krahasueshmërinë e statistikave kombëtare që i paraqiten OKB-

së nga vendet e ndryshme për të vlerësuar progresin kundrejt Axhendës 2030, 

Strategjia e Zhvillimit të KLSH 2018 – 2022 është e ndërtuar e orientuar në 

përmbushje të këtyre angazhimeve që i përkasin sferës ndërkombëtare. Kjo Strategji 

Zhvillimi vendos si një nga dimensionet strategjike të zhvillimit, dhënien e kontributit 

për ndjekjen dhe vlerësimin e përmbushjes së objektivave të Axhendës 2030, 

nëpërmjet:  

 Angazhimi në krah të anëtarëve të tjerë të INTOSAI-t për të punuar së bashku 

më qëllim zhvillimin e kapaciteteve të përshtatshme për kryerjen e auditimeve 

të perfomancës në lidhje me OZHQ-të.  

 Vlerësimin e aftësisë së qeverisjes qendrore për të raportuar në lidhje me 

progresin dhe përmbushjen e OZHQ-ve, si dhe auditimin e veprimtarisë së saj 

dhe besueshmërinë e dhënave që gjenerohen. 

 Kryerjen e auditimeve të performancës në lidhje me ekonomicitetin, 

efektshmërinë dhe efiçiencën e programeve kryesore qeveritare që 

kontribuojnë për OZHQ-të. 

 Vlerësimin dhe mbështetjen e zbatimit të Objektivit të Zhvillimit të 

Qëndrueshëm Nr. 16 që lidhet me institucione transparente, efiçiente dhe 

llogaridhënëse. 

 Të qënit shembull i transparencës dhe llogaridhënies gjatë veprimtarisë së tij. 

INCOSAI XXII deklaroi se është thelbësore të sigurohet që referenca dhe konsiderimi i 

OZHQ-ve të inkorporohet në të gjitha fazat e procesit të auditimit, duke përfshirë: 

zgjedhjen e temave të auditimit; si dhe, duke marrë parasysh OZHQ-të si një prioritet 

horizontal në planet strategjike të SAI-ve.  

Planifikimi i auditimeve përfundimisht duhet të rezultojë në një mbulim më të mirë të 

OZHQ-ve në raportet e auditimit34 . Këto deklarata konsiderohen nga KLSH si 

objektiva të rëndësishëm për tú arritur gjatë zbatimit të Strategjisë afatmesme të 

Zhvillimit .  

                                                           
34

Deklarata e Kongresit të XXII, INCOSAI, Abu D’habi, Dhjetor 2016 
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3.3. Implementimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i Strategjisë për Komunikim 

të KLSH-së 

Politika e komunikimit është konsideruar jetike për rolin dhe përmbushjen e misionit 

të KLSH-së, po ashtu dhe dobishmëria e saj në funksion të maksimizimit të vlerës së 

produkteve, raporteve të auditimit si dhe zbatimit të rekomandimeve. Strategjia e 

zhvillimit 2018-2022 do të përmbushi kërkesat e Strategjisë së Komunikimit 2017-

2019 dhe synon :  

 Perceptimin e drejtë të parimeve dhe funksioneve të KLSH nga publiku dhe 

qytetari, nga institucionet, organizatat joqeveritare dhe media.  

 Stimulimin e një debati publik rreth gjetjeve dhe rekomandimeve të KLSH, debat 

i cili çon më pas në rritjen e sensibiliteteve të grupeve të ndryshme shoqërore, 

ndaj gjetjeve dhe rekomandimeve të institucionit përgjatë auditimeve të tij.  

 Realizimin e komunikimit të KLSH me grupe të ndryshme shoqërore, duke 

vendosur në qendër qytetarin, do të sjellë rritjen e kontrollit qytetar dhe 

shoqëror në përdorimin e Buxhetit të Shtetit.  

Objektivat strategjikë të KLSH në komunikimin me publikun dhe palët e tjera të 

interesit janë përcaktuar në bazë të nevojave, kërkesave dhe sfidave të institucionit 

dhe përfshijnë: 

Objektivi Nr. 1: Rritja e profilit publik të KLSH-së dhe e të kuptuarit të misionit, 

vizionit dhe rolit të tij në shoqëri, për të forcuar besimin e qytetarëve tek institucioni. 

Objektivi Nr. 2: Shtimi i mjeteve të komunikimit të jashtëm të KLSH-së me qytetarët 

dhe grupet e ndryshme të interesit me qëllim rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit të 

publikut. 

Objektivi Nr. 3: Promovimi i rezultateve të auditimit të KLSH për të transmetuar tek 

opinioni publik rezultatet dhe dobitë e institucionit në përmirësimin e qeverisjes, 

përmes luftës kundër korrupsionit. 

Objektivi Nr. 4: Shtimi i komunikimit dhe ndërveprimit të KLSH-së me qytetarin, 

nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në aktivitetet dhe tryezat e 

rrumbullakëta. 
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Objektivi Nr. 5: Konsolidimi i pjesëmarrjes së audituesve në opinion-dhënien në 

median e shkruar dhe kalimi gradual drejt dhënies së opinionit në emisionet 

televizive. 

Objektivi Nr. 6: Rritja e komunikimit të brendshëm në institucion dhe e shkëmbimit të 

informacionit mes drejtorive dhe departamenteve të auditimit. 

Për këtë qëllim implementimi në të gjitha dimensionet e Strategjisë së Komunikimit 

2017-2019, do të përbëjë instrumentin më efikas jo vetëm për të rritur impaktin e 

aktivitetit auditues së KLSH-së, por edhe për forcuar partneritetin me palët e interesit 

duke i bërë ata aleatët më besnik të tij për të rritur presionin ndaj qeverisë për 

zbatimin sa më të plotë të rekomandimeve të institucionit të auditimit të jashtëm 

publik. 

3.4. Thellimi dhe shtrirja e bashkëpunimit me institucionet e tjera  

Moto e INTOSAI-t "Nga eksperienca e përbashkët, përfitojnë të gjithë" (Experentia 

mutua Omnibus prodest) përbën thelbin mbi të cilin është hartuar dhe zhvilluar 

Strategjia për Zhvillim e Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Bashkëpunimi me partnerët qeveritarë, në angazhime të përbashkëta dhe pse rolet 

janë të ndryshme, konsiderohen nga KLSH si një mjet për rritjen e efektvitetit të 

punës, pasi veprimtaritë e ndjekura bashkërisht sigurojnë impakt më të madh të 

auditimeve të tij. KLSH vlerëson se koordinimi dhe bashkëveprimi me palët e interesit 

dhe subjektet e audituara e bëjnë më efektiv dhe më efecient vetë institucionin dhe 

për më tepër shërbimin e tij ndaj publikun dhe Kuvendin “Angazhimi me qytetarët 

dhe aktorët e tjerë të jashtëm mund të forcojë kapacitetet dhe efektivitetin e SAI-ve 

në bërjen e qeverive të përgjegjshme”35 

Strategjia e Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020, vendos si shtyllën e 6 të saj 

rolin e KLSH në mbikëqyrjen efektive të financave publike, dhe implementimi i kësaj 

Strategjie mbështetet në mënyrë thelbësore nga bashkëpunimi efektiv midis KLSH 

dhe Sistemit të KBFP, e cila theksohet dhe më tepër në përcaktimet e Kapitullit 32 të 

Acquis communautaire. 

Për këtë qëllim, objektivat strategjikë në fushën e bashkëpunimit reciprok që KLSH 

vendos për në vitet në vijim synojnë :  

                                                           
35

 SAI dhe Praktikat e angazhimit të palëve të interesit, Raport OECD, 2014 



Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së                                                                                                              2018-2022         

KLSH 2018                                                                                                                                                                       87    

 Të mbajnë dhe të forcojnë marrëdhënie profesionale efektive me Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, ministritë e linjës dhe institucione të tjera shtetërore 

nëpërmjet:  

a. Realizimit të plotë në vitet që vijojnë i Marrëveshjes së Bashkëpunimit me 

Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë që mbulon kooperimin e 

përbashkët në fushë e auditimit publik dhe inspektimit financiar.  

b. Mbështetjes për auditimin e brendshëm në sektorin publik, po ashtu dhe të 

mbështetet në punën e audituesve të brendshëm duke rritur efektivitetin e 

mbikëqyrjes së financave publike në përgjithësi dhe me përfitime dyanëshe 

në një perspektivë më të gjerë të krijimit të një kulture të përbashkët 

auditimi në sektorin publik. 

c. Bashkëpunimit në fushën e standardeve të kontabilitetit publik që do të 

mundësojë një kuptim më të mirë të vendosjes dhe zhvillimit të këtij sistemi 

për të dy palët, audituesit dhe ekzekutivin.  

d. Bashkëveprimit me strukturat qeveritare dhe organizatat profesionale në 

fushën e kontabilitetit publik, për të garantuar kapacitete institucionale të 

përshtatshme dhe të afta për të kryer auditime financiare në përputhje me 

standardet ndërkombëtarë të auditimit (SNA) mbi pasqyrat financiare të 

sektorit publik të përgatitura në përputhje IPSAS36.  

e. Shtrirjes dhe forcimin e marrëdhënieve bashkëpunuese dhe me përfitim të 

ndërsjellët me ministri të tjera dhe institucione shtetërore për rritjen e 

efektivitetit të proceseve audituese si dhe të zbatimit të rekomandimeve të 

tyre. 

f. Shkëmbimit të informacionit me njësitë e sektorit publik, për rritjen e 

efektivitetit të auditimit, cilësisë së të dhënave dhe shmangies së 

mbivendosjes së veprimtarive 

 Të bashkëpunojë me Institucionin e Prokurorisë dhe Strukturën e Inspektimit 

Financiar si një nga prekuizitat për të qenë i suksesshëm në luftën kundër 

rasteve të mashtrimit dhe korrupsionit në sektorin publik dhe për të vënë para 

                                                           
36

 Qëllimi Strategjik 1, Objektivi 1.1: Auditimi Financiar në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të auditimit 
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përgjegjësisë ligjore nëpunësit dhe drejtuesit që papërgjegjshmërinë në 

përdorimin e fondeve publike. 

 Si pjesë e Strategjisë Antikorrupsion të bashkëpunojë me strukturat përkatëse 

për realizimin e veprimtarive dhe arritjen e objektivave të kësaj Strategjie duke 

përdorur qasje shumë palëshe të agjencive shtetërore me mbështetjen e 

shoqërisë civile.  

 Bërjen efektive të marrëveshjeve të bashkëpunimit me Inspektoratin e Lartë të 

Deklarimit të Pasurive, Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit Pastrimit të 

Parave, Autoritetit të Konkurrencës do të mundësojnë që informacioni i 

dyanshëm të rrjedhë midis palëve duke siguruar rritjen e efektivitetit të secilës 

prej tyre.  

Përdorimi i instrumenteve të përshtatshëm në vendosjen e ambientit bashkëpunues 

me të gjitha palët dhe ruajtja e cenimit të pavarësisë së auditimit janë parashkushtet 

për krijimin e marrëdhënieve korrekte dhe profesionale bashkëveprimi. 

 

VI. FAKTORËT KRITIKË  TË SUKSESIT – SI NXITËS TË NDRYSHIMIT 

Në formulimin e Strategjisë së Zhvillimit, KLSH i  ka kushtuar  vëmendjen e duhur dhe 

rëndësi të madhe përcaktimit të  faktorëve kritikë të suksesit për të rritur sigurinë në 

arritjen e qëllimeve dhe objektivave strategjikë. Këta faktorë në vlerësimin dhe 

gjykimin tonë do të bëjnë diferencën në suksesin apo dështimin e Strategjisë për 

Zhvillim 2018 - 2022.  

Përcaktimi i faktorëve kritikë të suksesit rrit efektivitetin tonë në formulimin, 

përcaktimin dhe vendosjen e objektivave dhe produkteve të cilat i përgjigjen në fund 

të fundit kërkesave dhe nevojave të publikut, Parlamenti dhe çdo pale tjetër të 

interesit në nivel kombëtar.  

Nëpërmjet Analizës SWOT janë adresuar pikat e dobëta dhe të forta të institucionit, 

po ashtu dhe mundësitë apo kërcënimet duke i identifikuar ato mbështetur në 

analizën e nevojave aktuale të përdoruesve të produkteve tona, por njëkohësisht dhe 

kërkesave që palët e interesit do të kërkojnë për t’u ofruar në periudhën 5 vjeçare.  

KLSH është gjithnjë vigjilent ndaj faktorëve të ambientit të jashtëm, situatën dhe 

performancën ekonomike e social-politike të vendit, përfshirë ligjvënësin i cili i jep 
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formë dhe përcakton ambientin në të cilin funksionon sektori publik.  Implementimi i 

reformave qeverisëse pritet të ketë gjithnjë impakt si në politikat e reja po ashtu dhe 

në krijimin, ndryshimin apo dhe ridizenjimin e strukturave qeverisëse të niveleve të 

ndryshme në sektorin publik si ofrues të shërbimeve publike.  

Në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të tilla ndryshime bëhen pjesë e faktorëve  që 

kanë dhe do të kenë impakt në ushtrimin e veprimtarisë së KLSH. Kjo kërkon që KLSH 

të formojë dhe të mbajë të përditësuar një këndvështrim bashkëkohor të sektorit 

publik në Shqipëri dhe në mënyrë të përgjegjshme të hartojë e zbatojë programimin 

e punës audituese mbi bazë të qasjes së integruar të planifikimit të tillë që të japë 

siguri objektive mbi performancën e sektorit publik dhe për më tepër mbi 

qëndrueshmërinë e një sektori publik në zhvillim e progres.  

Mbajtja e marrëdhënieve efektive me Legjislativin, nëpërmjet një vlerësimi objektiv 

të roleve respektive, duke ruajtur njëkohësisht pavarësinë funksionale të secilës prej 

palëve dhe nxitur transparencën, me qëllim përmirësimin e qeverisjes, konsiderohet 

element kyç për arritjen e qëllimeve strategjikë të KLSH. Është i njohur tashmë roli i 

KLSH-së  dhe se si mund të mbahet dhe forcohet besueshmëria e Parlamentit 

nëpërmjet një komunikimi të rezultateve të auditimit dhe ofrimit të cilësisë së lartë, 

si dhe bazuar në evidentimin e produkteve të auditimit nëpërmjet kanaleve të 

përshtatshme.  

Për të ruajtur besueshmërinë e tij, KLSH duhet të mbajë të njëjtat standarde të 

përformancës sikurse vlerëson dhe njësitë e sektorit publik. Kjo kërkon krijimin dhe 

mbajtjen e një sistemi qeverisës dhe menaxhues të brendshëm i cili do të sigurojë 

zhvillimin e qëndrueshëm institucional, dhe të gëzojë fleksibilitetin për të qenë i aftë 

të përballojë më sukses ndikimet e jashtme.  

Eksperienca e gjashtëvjeçarit të fundit ka treguar se drejtimi dhe udhëheqja 

institucionale është një faktor përcaktues në implementimin e suksesshëm të 

qëllimeve dhe objektivave strategjikë të përfshirë në Strategjinë së Zhvillimit, 2018-

2022.  

Përgjegjshmëria e lartë profesionale  dhe përgjegjësia aktive, frymëzuese dhe 

gjithëpërfshirëse karakterizuese për drejtimin e KLSH përbën një bazë të efektive mbi 

të cilën institucioni do të hedhë hapa të sigurt në rrugën e të qenit të suksesshëm për 

periudhën strategjike 2018 - 2022 
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Implementimi i qëllimeve dhe objektivave të shpalosura në këtë Strategji Zhvillimi 

duhet të analizohen ngushtësisht me menaxhimin në mënyrë dhe formë të 

përshtatshme të rreziqeve shoqëruese me to. Përcaktimi i rreziqeve potenciale për 

t’u përballur gjatë përmbushjes së qëllimeve dhe objektivave strategjikë është 

thelbësor në arritjen e suksesshme të tyre. Vendosja e një sistemi efektiv të 

menaxhimit të riskut, përfshirë identifikimin të rregullt dhe ndërmarrjes së 

aktiviteteve të kontrollit për minimizimin e risqeve, është tashmë e adresuar në 

Strategjinë e Menaxhimit të Riskut dhe reflekton këndvështrimin e drejtimit të lartë 

të KLSH në trajtimin e këtij faktori kyç të suksesit.  

Ndryshimet në Profesionin e Auditimit, Standardet Ndërkombëtarë të Auditimit 

në zhvillim. KLSH është e angazhuar të nxisë mendimin e përparuar kur është fjala 

për inovacionin e auditimit. Që prej vitit 2012, KLSH ka iniciuar investime të 

rëndësishme në metodologjitë e zgjeruara, teknologjitë e reja dhe trajnime 

substanciale nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit strategjik me Organizatat 

Ndërkombëtare të Auditimit, organizmat profesionale dhe institucionet homologe 

pjesë e network-ut të audtimit të jashtëm publik.  

Sistemet e Teknologjisë së Informacionit. Teknologjia është elementi me nivelin më 

të lartë të ndryshimit dhe KLSH do të vazhdojë të intensifikoje përdorimin ë 

teknologjisë për të mbështetur kërkesat e veprimtarisë audituese. Në përpjekjet e 

saj në arritjen e qëllimeve dhe objektivave KLSH do të kushtojë vëmendjen e duhur 

nevojave lidhur në fushën e teknologjisë. Kjo do të përfshijë vlerësimin dhe 

përditësimin e sistemeve ekzistuese dhe adoptimin e sistemeve të reja të tilla që ti 

përgjigjen proceseve të reja dhe të jenë të përshtatshme, të besueshme dhe të 

sigurta. Ky faktor duhet të konsiderohet ngushtësisht me burimet në dispozicion.  

Përfshirja e stafit në mënyrë të drejtpërdrejtë përgjatë gjithë procesit të draftimit 

dhe implementimit të Strategjisë së Zhvillimit është faktori kyç i suksesit. Kështu të 

qenit pjesë në: procesin identifikimit të pikave të forta dhe të dobësive; procesin e 

identifikimit të instrumenteve përmirësuese; sugjerimin e alternativave të zhvillimit, 

ka synuar që çdo individ të jetë realisht kontribues konkret në përgatitjen e këtij 

produkti.  

Një qasje e tillë u mundëson stafit të KLSH të qenit veprues aktivë dhe në 

implementimin e Strategjisë, ç’ka përbën në vetvete një faktor tjetër për rritur 

sigurinë e arritjes së objektivave të vendosura në këtë Strategji. 
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Janë këto faktorë në të cilët besojmë se do të kenë një ndikim transformues në 

auditimin dhe, më gjerësisht, raportimin dhe ofrimin e produkteve të institucionit të 

KLSH. Mendësia dhe aftësitë inovative që po zhvillohen në KLSH, synojnë të 

përshtatin aftësinë dhe zotësinë e përpunimit analitik të të dhënave të auditimit. 

Këto janë pjesë e përpjekjeve në kuadër të ndërtimit të një sistemi zhvillimi dhe 

profesionalizmi që i jep prioritet angazhimit të KLSH për të rritur cilësinë e auditimit, 

për të rritur njohuritë mbi praktikat më të mira dhe për të nxitur një kulturë të 

inovacionit midis njerëzve tanë. Kontrolli i Lartë i Shtetit mbetet gjithnjë përkrahës i 

ndryshimeve dhe zhvillimeve që rrjedhin nga ndryshimet globale dhe lokale në 

profesionin e auditimit dhe në mënyrë të veçante për auditimin të jashtëm publik.  

Angazhimi i KLSH në organizatat ndërkombëtare  INTOSAI, EUROSAI si dhe të qenit 

pjesë e një network-u shumë të gjerë të institucioneve ndërkombëtarë të auditimit 

dhe organizmave të tjerë ndërkombëtarë i ka dhënë dhe vijon tí mundësojë 

institucionit mundësinë për të bashkëpunuar dhe mësuar nga të tjerët. Forcimi dhe 

rritja e efektivitetit të këtyre marrëdhënieve do të mbështesin dhe ndihmojnë 

zhvillimin e metodologjive të cilat përforcojnë cilësinë e operacioneve dhe 

shërbimeve të auditimit.  

OPTIMIZIMI SI GARANCI PËR ZHVILLIMIN STRATEGJIK TË KLSH-SË 

Strategjia në tërësi konsiderohet si një plan apo proces i  integruar i hartuar dhe i 

zhvilluar për të siguruar arritjen e objektivave kryesorë.  

Për KLSH-në strategjia e re e zhvillimit për 5 vitet e ardhshme është konsideruar si 

instrumenti i përmirësimit të proceseve audituese dhe të rritjes profesionale të stafit, 

modernizimit të teknologjive inteligjente që përdoren në auditime dhe që 

mbështesin funksionimin e institucionit, ridizenjimin e aktivitetit të trupës audituese 

dhe të atij mbështetëse, për të realizuar misionin, vizionin dhe objektivat e 

përcaktuara në këtë dokument. 

Ky dokument përshkruan qartësisht drejtimet e zhvillimit të KLSH-së, duke u fokusuar 

në mënyrë të detajuar mbi mundësitë dhe risqet e suksesit në përmbushjen e 

objektivave që janë në fokus për periudhën 2018-2022, siç janë auditimet e 

performancës,të teknologjisë së informacionit apo ato financiare.  

Për një performancë sa më të mirë të KLSH-së, e cila konsiderohet si sistem apo 

tërësi procesesh, optimizimi i burimeve/kufizimeve dhe objektivave përbënë 

metodologjinë e duhur për të funksionuar me efektivitet apo pothuajse perfekte. 
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Optimizimi i strategjisë së zhvillimit i mundëson institucionit suprem të auditimit 

publik të sjelli më shumë efekt nëpërmjet proceseve audituese, në  përdorimin me 

efektivitet të fondeve publike për rritjen e mirëqenies së qytetarëve duke: 

 marrë në konsideratë faktorë apo dimensione të shumtë– gjatë gjithë fazave 

të procesit si të planifikimit,  realizimit dhe raportimit të misioneve audituese 

duhet konsideruar jo vetëm riskun por edhe kostot operacionale. Pjesë e 

këtij procesi është edhe ndjekja e zbatimit të rekomandimeve. 

 iu përgjigjur në mënyrë dinamike ndaj ambientit ekonomik dhe atij 

operacional - bashkëveprimi dhe bashkëpunimi me aktorët dhe faktorët kyç 

të ambientit ku KLSH realizon veprimtarinë është identifikuar si instrumenti 

që do të rrisë efektin e rekomandimeve  dhe të produkteve në përmbushje të 

misionit kushtetues 

 menaxhuar më mirë kufizimet – kufizimet e adresuara janë të lidhura jo 

vetëm me burimet financiare por edhe kufizimet e racionalitetit të kapitalit 

njerëzor. 

 marrë vendime më të mira për qytetarët dhe institucionin – nëpërmjet 

optimizimit të kufizimeve financiare dhe operacionale që ndikojnë në 

vendimmarrjen. 

 më mirë bashkëvepruar me palët e interesit – nëpërmjet optimizimit 

identifikohen aktorët kryesorë dhe burimet e duhura që do të çojnë në rritjen 

e shkallës së zbatimit të rekomandimeve specifike që kanë impaktin më të 

madh në mirë përdorimin e fondeve publike 

Optimizimi i Strategjisë së Zhvillimit mund të realizohet për periudhat afatshkurta 

nëpërmjet ndryshimeve minimale në proceset e auditimit dhe menaxhimin 

operacional, apo mund të integrohen në sistemin e menaxhimit strategjik duke 

përdorur zgjidhjet e optimizimeve dinamike në nivel individual të proceseve. 

Pikërisht për të mundësuar këtë analizë Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së për 2018-

2022 është shoqëruar me objektivat SMART (specifike, të matshme, të arritshme, 

realiste, dhe në kohë). 



Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së                                                                                                              2018-2022         

KLSH 2018                                                                                                                                                                       93    

VII. MONITORIMI DHE VLERËSIMI I STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË KLSH-së 

2018 -2022 

Vizioni ynë është të ndërtojmë një institucion suprem të auditimit të një niveli të 

krahasueshëm evropian e më tej botëror, një shembull i vërtetë i performancës së 

mirë dhe mbi të gjitha si mbrojtësi i interesit publik.  

Strategjia e Zhvillimit mbart sfida që në përgjithësi janë trajtuar në këtë Strategji,  por  

me të cilat ne jemi të ndërgjegjshëm se do të përballemi gjatë implementimit të saj.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit për pesë vitet e ardhshme 2018 -2022 do të menaxhohet mbi 

bazën e kësaj Strategjie Zhvillimi dhe qëllimeve të përcaktuara që lidhen me 

rezultatet që duhet të arrihen.  

Strategjia e Zhvillimit do të monitorohet në vijimësi dhe rishikohet në mënyrë 

sistematike çdo vit. Kjo do të mundësojë që KLSH të ndjekë progresin, të marrë siguri 

se po ecën në drejtim të objektivave të vendosura në këtë Strategji dhe njëkohësisht 

ofron informacion të rëndësishëm për vendimmarrje efektive dhe në kohë.  

Performanca e Kontrollit të Lartë të Shtetit do të matet nëpërmjet monitorimeve 

vjetore të progresit për çdo qëllim strategjik dhe objektivat përkatëse të përfshirë në 

këtë Plan Veprimin që shoqëron këtë Strategji.  

Matja e Indikatorëve të Performancës dhe vlerësimi i nivelit aktual të tyre kundrejt 

parashikimit do të na shërbejnë për:  

 Të siguruar informacion të përditësuar për progresin e Strategjisë në 

përgjithësi; (Indikatorë të situatës) 

 Për të identifikuar në kohë vështirësitë apo ndonjë risk të mundshëm që 

cënon arritjen e objektivave (Indikatorë Paralajmërues) 

 Vendimmarrje më të mirë dhe përgjigje në kohë ndaj sfidave (Indikatorë të 

Politikave) 

 Krijuar dhe forcuar bashkëpunimin efektiv ndërmjet gjithë Departamenteve 

dhe strukturave të KLSH-së 

 Për të mbajtur efektiv dhe real implementimin e Parimit të Transparencës 

dhe komunikimit të rezultateve të KLSH për publikun, Parlamentin dhe 

komunitetin e palëve të interesit.  
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Analiza e arritjeve vjetore të çdo objektivi strategjik dhe monitorimi i progresit do të 

udhëhiqet nga Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Departamenti Strategjisë dhe 

Metodologjisë së Auditimit në bashkëpunim të ngushtë me çdo Departament dhe 

strukturë drejtuese dhe operacionale të KLSH.  

Gjetjet dhe propozimet e tyre përpilohen në “Raportin e Monitorimit të Strategjisë së 

Zhvillimit të KLSH-së” të çdo viti dhe bëhen të njohura për grupet e interesit, publikun 

dhe për gjithë stafin e KLSH në faqen zyrtare të internetit të institucionit. Në mënyrë 

të veçantë do të punohet në drejtim të përcaktimit se cilat do të jenë veprimet dhe 

masat që do të ndërmerren për të siguruar përparimin e vazhdueshëm të çdo qëllimi 

strategjik në veçanti, veprime dhe hapa të ardhshëm, nëse ka, janë më së shumti të 

nevojshëm për përparimin e vazhdueshëm drejt çdo qëllimi. 

Departamenti i Strategjisë dhe Metodologjisë së Auditimit duhet të punojë si 

katalizator për çuarjen përpara të Strategjisë si për vetë KLSH-ën ashtu dhe çdo palë 

interesi, publikun dhe Parlamentin. Po kështu këto vlerësime do t’i shërbejnë dhe 

palëve apo organizatave ndërkombëtare të cilat kontribuojnë në zhvillimin e 

institucionit tonë.  

Secili drejtues i objektivave dhe kontribuesit përkatës - duke përfshirë organizatat 

rajonale - do të shqyrtojnë rezultatet e arritura për secilin objektiv në bazë të 

standardeve të miratuara, siç janë performanca e matur kundrejt objektivave të 

përcaktuara dhe përfundimi i detyrave të rëndësishme apo produkteve.  

Pasi të jetë vlerësuar çdo qëllim, secili drejtues i objektivave do të shqyrtojë 

rezultatet në të gjitha qëllimet brenda objektivit strategjik përkatës dhe do të 

përcaktojë prioritetet për veprimet e ndryshme dhe hapat e mëtejshëm që janë 

identifikuar. Duke pasur parasysh burimet e fundme, kjo qasje synon të sigurojë që 

vëmendja të përqendrohet në veprimet që nevojiten për të vazhduar progresin, për 

të përmirësuar performancën, ose për të menaxhuar rreziqet. 

Njëkohësisht, implementimi i suksesshëm i saj do të jetë një faktor kyç në kontributin 

tonë për mirëmenaxhimin dhe rritjen e përgjegjshmërisë në qeverisjen e financave 

publike. 
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ANEKSI 1: METODOLOGJIA 

Metodologjia për zhvillimin e përgatitjen e Strategjisë së Zhvillimit të KLSH 2018 -

2022, është  bazuar në praktikën kryesore të zhvillimit Planit Strategjik të KLSH 2013 -

2017, Udhëzuesit për Planifikimin Strategjik të SAI-ve nga IDI dhe sipas procedurave 

për hartimin dhe miratimin e Planit Strategjik të përcaktuar në Rregulloret e 

Brendshme të Kontrollit të Lartë të Shtetit.  

Plani Strategjik i INTOSAI-t dhe EUROSAI-t kanë qenë dhe mbeten udhërrëfyesit më 

të rëndësishëm në përcaktimin e qëllimeve dhe objektivave strategjikë të 

institucionit.  

Në linjë me parimet e komunikimit të brendshëm dhe bashkëpunimit me ekspertë 

dhe grupet e interesit, Kryetari i KLSH ngriti Grupin e Punës për hartimin e Strategjisë 

së Zhvillimit të KLSH 2018-2022, me pjesëmarrje të përfaqësuesve më të lartë të 

drejtimit të KLSH , si dhe ekspertë të jashtëm të fushës akademike dhe profesionale 

lidhur me auditmin. Strategjia e Zhvillimit u bazua në vlerësimin e nevojave dhe në 

vlerësimin e kuadrit institucional që mbulojnë aspekte kryesore të organizimit dhe 

identifikimin e mangësive ose fushave që kanë nevojë për përmirësime të 

performancës. Ajo përfshin një kuadër rezultatesh, duke respektuar hierarkinë logjike 

të qëllimeve Misioni – Vizioni – qëllimet - objektivat; ose inputet – aktivitetet –

outputet – rezultati – ndikimi. 

Objektivat e përcaktuara shoqërohen me një numër treguesish të matshëm dhe 

konkretë, të nevojshëm këto për matjen dhe vlerësimin e arritjeve gjatë monitorimit 

të progresit. Për këtë qëllim është përgatitur dhe Plani i Veprimit i cili identifikon dhe 

i jep prioritet projekteve që duhet të ndërmerren për të arritur qëllimet dhe 

objektivat e planit strategjik, dhe që identifikon rreziqet për arritjen e tij.  

Strategjia e Zhvillimit është hartuar duke vënë theksin në reflektimin e pritshmërive 

të grupeve të interesit të KLSH, dhe është plotësuar me identifikimin e rreziqeve që 

mbartin objektivat e vendosura.  

Neni 9 i ligjit 154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, vendos hapin e 

parë të detyrimit ligjor të KLSH për të kryer veprimtarinë e tij në mënyrë të 

planifikuar. Ai përcakton se KLSH vendos në mënyrë të pavarur dhe në çdo kohë për 

planin e veprimtarisë së tij, gjatë së cilit mund të marrë në konsideratë edhe 

propozimet e bëra nga njësitë e tjera të qeverisjes së përgjithshme. 
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Kontrolli i Lartë i Shtetit planifikon veprimtarinë e tij mbi bazën e Planit Strategjik disa 

vjeçar (zakonisht 5 vjeçar, 1+4 vite) dhe e përditëson atë çdo vit. Planifikimi strategjik 

është baza nëpërmjet së cilës KLSH përcakton prioritetet për zhvillim të periudhës 

strategjike në drejtim të përmbushjes së qëllimeve dhe arritjes së objektivave 

strategjikë të institucionit. 

Strategjia e Zhvillimit është konsideruar dhe aplikuar si  mjet i menaxhimit për të 

drejtuar në mënyrë efektive dhe me vizion të qartë kryerjen e veprimtarisë së KLSH 

në përputhje me parimet etike dhe profesionalizëm. Planifikimi mbështetet mbi një 

analizë të detajuar, duke përcaktuar pikat e forta dhe të dobëta, si dhe duke 

analizuar mangësitë dhe mundësitë e KLSH për periudhën strategjike që planifikohet. 

Në Strategjinë e Zhvillimit parashikohet planifikimi i aktiviteteve dhe shpërndarja 

efektive e burimeve materiale dhe njerëzore që do të shërbejnë në arritjen e 

objektivave përcaktohen në Programin Buxhetor Afatmesëm të KLSH-së. 
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1. PREAMBUL 

27 VITE ZHVILLIM – EUROSAI dinamik ndaj ndryshimeve të mjedisit  

Në vitin 1990, EUROSAI u formua zyrtarisht një forum rajonal, i përbërë nga 

delegacionet e 30 Institucioneve Supreme të Auditimit Europian (SAI-ve), të 

mbledhur në Konferencën Kushtetuese. 

Qëllimi i EUROSAI- t ishte ndërtimi i një kornize për shkëmbimin e njohurive midis 

anëtarëve, promovimi i fuqizimit reciprok  dhe përmirësimit të auditimit të fondeve 

publike. Këto qëllime i kanë qëndruar sfidave të kohës dhe vazhdojnë të drejtojnë 

aktivitetet e organizatës edhe sot. Si një nga Organizatat Rajonale të INTOSAI-t, 

EUROSAI shpreh nevojat, pikëpamjet dhe përvojat e SAI-ve Evropiane brenda 

INTOSAI-t, duke orientuar strategjinë e saj sa më praktike drejt qëllimeve, 

objektivave dhe prioriteteve të INTOSAI-t, duke u fokusuar në nevojat specifike të 

anëtarëve të saj në një nivel programi europian. 

Në vitin 2017, EUROSAI përbëhet nga 50 anëtarë. Është një qark i larmishëm që 

përfaqëson Institucione Supreme të Auditimit (SAI) me modele organizative, 

mandate, nevoja dhe prioritete të ndryshme. Ai vepron në 5 gjuhë zyrtare. 

Plani i parë Strategjik i EUROSAI-t përfshiu periudhën 2011 - 2017 dhe aktivitetet e tij 

u realizuan në masë të madhe përmes një përqasje të fuqishme gjithëpërfshirëse.  

Vetëvlerësimi i kryer në vitet 2015 - 2016  konfirmoi se anëtarët e EUROSAI-t e 

vlerësojnë rolin e kësaj organizate si një platformë për shpërndarjen e dijeve dhe 

ngritjen e kapaciteteve. Ky Plan i Dytë Strategjik, përfshin rezultatet e vetëvlerësimit, 

në mënyrë të veçantë sidomos duke marrë parasysh një botë që ndryshon. 

Gjatë periudhës së ekzistencës së EUROSAI- t, konteksti europian dhe global në të 

cilin anëtarët veprojnë ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme. Në vitin 2017 

çështje të tilla si globalizimi, zvogëlimi i të ardhurave publike, mungesa e stabilitetit 

financiar dhe politik, si dhe masat ekonomike shtrënguese paraqesin sfida të 

rëndësishme për Europën. Mundësitë për bashkëpunim midis SAI-ve janë rritur në 

masë të madhe falë internetit, mediave sociale dhe aksesit në databazë. Në të 

njëjtën kohë SAI-t duhet të përballen me zvogëlimin e buxheteve, të sigurojnë 

sisteme të dhënash të qëndrueshme për një gamë të gjerë të palëve të interesuara 

dhe të adresojnë fusha të reja të auditimit. Për shembull, në çfarë mënyre SAI-t 

auditojnë çështje komplekse ndërkufitare dhe të ndërlidhura, si ndryshimet 

klimatike, migracioni apo çështjet e sigurisë? Si e mbështetin SAI-t legjitimitetin e 
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tyre kur ka një rënie besimi në institucionet publike? Si mund të ndihmojnë SAI-t në 

rikthimin e besimit të publikut në sektorin publik? 

Këto probleme dhe sfida sjellin pasoja për EUROSAI-n. Për të qëndruar adekuate në 

një mjedis që ndryshon me shpejtësi, EUROSAI duhet të përshtatë mënyrat e punës 

dhe të transformohet në një organizatë dinamike dhe që vepron sipas një projekti të 

përcaktuar. 

Forcimi i qasjeve  të punës së EUROSAI-t 

Vetëvlerësimi i sipërpërmendur tregoi se ka një vlerësim të përgjithshëm pozitiv 

lidhur me qeverisjen dhe mënyrën e funksionimit të EUROSAI, duke identifikuar në të 

njëjtën kohë disa fusha për përmirësime të mëtejshme. Në këtë drejtim, EUROSAI 

është e angazhuar të përmbushë kërkesat dhe pritshmëritë e anëtarëve të saj duke u 

shndërruar në një organizatë dinamike, në të cilin aktivitetet krijohen me shpejtësi 

dhe në mënyrë të qëndrueshme, duke u shpërndarë sipas nevojave dhe kërkesave që 

ndryshojnë. Qëllimi është që EUROSAI të jetë më i përgjegjshëm ndaj nevojave 

specifike dhe të larmishme të SAI-ve ose grupeve të SAI-ve individuale. 

EUROSAI synon të udhëheqë me shembullin e vet. Për të mbetur e suksesshme dhe e 

rëndësishme si organizatë, ajo duhet të përmirësojë vazhdimisht mënyrën e 

funksionimit të saj, të marrë vendime që përputhen me burimet e disponueshme me 

nevojat dhe pritjet konkrete të anëtarëve të saj. 

Ky plan përshkruan misionin, vizionin dhe vlerat që do të udhëheqin EUROSAI-n gjatë 

kësaj periudhe strategjike. Ai jep një përshkrim dhe përpunim të shkurtër të dy 

qëllimeve strategjike për periudhën e re strategjike. Së fundmi, ai përcakton parimet 

udhëzuese dhe parashtron përmirësimin e qeverisjes dhe modus operandi të 

EUROSAI. 
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2. Misioni, vizioni dhe vlerat 

2.1 Misioni 

EUROSAI është organizata e Institucioneve Supreme të Auditimit në Evropë. Ajo 

ndihmon në bashkëpunimin midis anëtarëve të saj për të forcuar auditimin në 

sektorin publik dhe menaxhimin e financave publike në rajon, duke mbështetur 

anëtarët e saj në përmbushjen e mandateve të tyre. 

2.2 Vizioni 

EUROSAI është një rrjet dinamik ku SAI-t dhe stafi i tyre mund të shkëmbejnë dijet në 

auditimin e sektorit publik, duke i aftësuar për t'iu përgjigjur kërkesave dhe  

rrethanave në ndryshim të vazhdueshëm. Përmes mbështetjes dhe veprimtarive, 

EUROSAI do të kontribuojë në fuqizimin e menaxhimit të shëndoshë financiar publik 

dhe qeverisjen e mirë, transparencën dhe llogaridhënien, duke shtuar kështu vlerë 

në jetën e qytetarëve. 

2.3 Vlerat 

Vlerat janë udhëheqësit kryesorë për EUROSAI-n dhe funksionimin e tij, duke ndikuar 

në prioritetet dhe në mënyrën se si anëtarët bashkëveprojnë me njëri-tjetrin. Ka dy 

lloje vlerash: Vlerat themelore dhe Vlerat e dobishme. 

Vlerat themelore: 

 Pavarësia - ne jemi një organizatë jo politike; 

 Profesionalizmi - ne respektojmë standarde të larta profesionale dhe veprojmë 

me integritet; 

 Përfshirje - vlerësojmë diversitetin e 50 anëtarëve tanë të SAI-t, stafin e tyre, dhe 

ndihmojmë të gjithë anëtarët; 

Vlerat e dobishme: 

 Bashkëpunimi - ne shpërndajmë dije dhe  mësojmë nga njëri-tjetri; 

 Risia - ne nuk qëndrojmë në vend por përpiqemi të krijojmë një kulturë inovative 

të të mësuarit dhe përmirësimi duke promovuar mënyra të qëndrueshme dhe 

efikase të shkëmbimin e njohurive; 

 Përgjegjshmëria - ne i përgjigjemi çështjeve për zhvillim të rajonit. 
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3. Qëllimet strategjike 

Deri në vitin 2023, EUROSAI synon të jetë tranformuar në një ndërmjetës dinamik 

dhe i udhëhequr nga dija i cili i përgjigjet nevojave specifike të zhvillimit të anëtarëve, 

kushteve të ndryshme sociale dhe administrative në të cilat ata veprojnë dhe 

burimeve që kanë në dispozicion. Në një botë dinamike, ky tranzicion është i 

domosdoshëm për EUROSAI-n për t’i rezistuar kohës dhe për të qenë gjithmonë i 

rëndësishëm për anëtarët e tij, tani dhe në të ardhmen. 

Ky zhvillim do të udhëhiqet  nga dy qëllime strategjike dhe do të mbështetet nga 

përmirësimet në qeverisjen e EUROSAI-t siç theksohet në kapitullin 4. 

Për të forcuar SAI-t në Rajonin Evropian dhe për t'i ndihmuar ata të merren me 

problemet emergjente dhe sfidat në zhvillim, EUROSAI në gjashtë vitet e ardhshme 

do të fokusohet në dy qëllimet strategjike të mëposhtme: 

1) Mbështetja e auditimeve efektive, inovative dhe adekuate përmes promovimit 

dhe ndërmjetësimit të bashkëpunimit profesional; 

2) Ndihmesa ndaj SAI-ve në përballjen  mundësitë dhe sfidat të reja nëpërmjet 

mbështetjes  në zhvillimin e kapaciteteve të tyre institucionale. 

Duke punuar për këto qëllime, EUROSAI do të mbështesë SAI-t  anëtare në ofrimin  e 

auditimeve me cilësi të lartë dhe forcimin e llogaridhënies, transparencës dhe 

integritetit të qeverisjes dhe njësive të sektorit publik në vendet e tyre. 

 

3.1 Qëllimi strategjik: Mbështetja e auditimeve efektive, inovative dhe adekuate 

përmes promovimit dhe ndërmjetësimit të bashkëpunimit profesional. 

Objektivat Rezultatet e dëshiruara 

1.1 Të promovojë 

bashkëpunimin në fushën e  

auditimit duke vepruar si 

ndërmjetës midis 

anëtarëve 

 Rritje e auditimeve bashkëpunuese, 'cross - 

marketing'/ndër-marketingu dhe iniciativa të 

përbashkëta lidhur me auditimin, veçanërisht në 

auditimet me tema me interes të përbashkët dhe 

aktual. 

 SAI-t të jenë të aftë të krijojnë me shpejtësi 

auditime bashkëpunuese dhe t'i përgjigjen sfidave 

ekzistuese dhe atyre në zhvillim kur lind nevoja, të 
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ndihmuar nga EUROSAI. 

1.2 Të mbështesë zhvillimin 

e qasjeve dhe metodave të 

reja të auditimit duke 

shfrytëzuar teknologjitë e 

reja 

 Qasje të reja janë zhvilluar nga anëtarët dhe 

shpërndahen me komunitetin e EUROSAI - t, për 

shembull duke përdorur analiza të të dhënave ose 

duke audituar çështje komplekse ndërsektoriale dhe 

zbatimin e Qëllimeve Strategjikë të Zhvillimit 

(SDG/QSZH) 

1.3 Të mbështesë 

shkëmbimin e dijeve dhe  

përvojës brenda EUROSAI-t 

dhe me aktorë të jashtëm 

dhe partnerët. 

 “Një vend marketingu” – ku të krijohen kushte 

lehtësuese për akses të shpejtë në  shkëmbimin e 

dijeve, aftësive audituese, ekspertizës dhe 

ekspertëve.  

 EUROSAI ndërmjetëson shpërndarjen dhe 

shkëmbimin e praktikave më të mira, nismat e 

inovacionit dhe njohurive midis anëtarëve lidhur me 

sektorin publik, në fokus grupe specifike si YES dhe në 

takime të organizuara për çështje specifike.  

 EUROSAI vepron si një ndërmjetës i njohurive mes 

anëtarëve dhe ekspertëve të jashtëm dhe partnerëve 

si INTOSAI-t dhe organizatat e saj rajonale, 

universitetet dhe organizatat ndërkombëtare. 

 EUROSAI promovon përdorimin e platformave të 

Teknologjisë së Informacionit (IT) për të shkëmbyer 

dhe shpërndarë njohuritë, për të lejuar punën 

bashkëpunuese, për të nxitur rrjetet  joformale dhe 

për të zhvilluar takime virtuale. 

 Anëtarët përdorin në mënyrë efektive bazat e të 

dhënave në dispozicion, produktet dhe përvojat e të 

tjerëve të angazhuar në fushën e auditimit të jashtëm. 
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3.2  Qëllimi strategjik: Ndihmesa ndaj SAI-ve në përballjen me  mundësitë dhe sfidat 

të reja nëpërmjet mbështetjes  në zhvillimin e kapaciteteve të tyre institucionale. 

Objektivat Rezultatet e pritshme 

2.1 Të mbështesë dhe 

lehtësojë iniciativat e 

zhvillimit të kapaciteteve 

institucionale të udhëhequra 

nga kërkesat 

 Mbi bazën e një vlerësimi të nevojave, i cili 

reflekton të gjithë diversitetin e anëtarëve,  

EUROSAI koordinon dhe përmirëson iniciativat për 

zhvillimin e kapaciteteve institucionale, të cilat  

organizohen dhe zbatohen nga anëtarët e EUROSAI-t ose 

partnerë të jashtëm. 

 Iniciativat për zhvillimin e kapaciteteve 

fokusohen si në aftësitë audituese po ashtu dhe në 

çështje institucionale të tilla si: pavarësia, 

komunikimi dhe menaxhimi i palëve të interesuara, 

udhëheqja, etika dhe menaxhimi operacional. 

 EUROSAI promovon të mësuarit nëpërmjet 

komunikimit elektronik (e-learning), komunitetet e 

praktikës dhe nisma të tjera inovative të zhvillimit të 

kapaciteteve, përfshirë praktika në punë, vizita 

studimore dhe trajnime të udhëhequra nga kërkesa, 

programe trajnimi etj. 

2.2 Të promovojë dhe nxisë 

zhvillimin institucional 

nëpërmjet Vetë-vlerësimeve, 

rishikimeve nga kolegët 

(peer review) dhe vlerësime 

të tjera 

 Anëtarët e EUROSAI udhëhiqen nga shembulli 

(INTOSAI fq-12, INTOSAI fq-20 dhe ISSAI 130). 

 Anëtarët përdorin mësime ndërsektoriale të 

nxjerra nga rezultatet e vetë-vlerësimeve, 

vlerësimeve nga kolegët (peer review) dhe 

vlerësimeve të tjera. 

2.3 Të promovojë dhe 

mbështesë zbatimin e 

Kornizës së Deklaratave 

Profesionale të INTOSAI-t 

(KDPI/IFPP) dhe të 

 Anëtarët e EUROSAI janë të vetëdijshëm për 

vlerën e shtuar nga aplikimi i standardeve 

profesionale ndërkombëtare  

 EUROSAI bashkëpunon me Forumin për 
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kontribuojë në zhvillimin e 

saj të ardhshëm 

Deklaratat Profesionale të INTOSAI-t (KDPI/IFPP) 

dhe jep të dhëna dhe komente në planin e saj 

strategjik të punës. Komentet dhe informacionet e 

EUROSAI-t bazohen në një qëndrim të përbashkët të 

anëtarëve të tij. 

 EUROSAI është aktivisht i përfshirë në nismat e 

INTOSAI-t dhe organizatave të tjera për të 

kontribuar në zhvillimin e vazhdueshëm të 

standardeve dhe udhëzimeve ndërkombëtare. 

2.4 Të kontribuojë dhe të 

ndjekë në zhvillimin e 

iniciativave dhe produkteve 

të INTOSAI-t me qëllim 

profesionalizimin e 

audituesve 

 EUROSAI jep kontribut rajonal për nismat dhe 

produktet e INTOSAI-t, bazuar në një qëndrim të 

përbashkët të anëtarëve të tij. 

 EUROSAI vepron si ndërmjetës i produkteve të 

INTOSAI-t për profesionalizimin e audituesve për 

anëtarët. 

2.5 Të shprehë interesat e 

përbashkëta institucionale të 

anëtarëve të EUROSAI-t në 

kuadër të komunitetit më të 

gjerë të INTOSAI-t 

 EUROSAI - në bashkëpunim me palët e interesit 

dhe partnerët i përgjigjet nevojave të anëtarëve dhe 

i mbështet ato për çështje kyç, si p.sh. pavarësia dhe 

integriteti i tyre. 

 EUROSAI është vigjilent ndaj diversitetit të 

nevojave të anëtarëve, adreson këtë diversitet dhe 

nxit përfshirjen e të gjithë anëtarëve në aktivitetet 

rajonale. 
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4. QEVERISJA E ZGJERUAR E EUROSAI –t  DHE FUNKSIONIMI 

4 .1 Parimet udhëzuese 

Sikurse shprehet në preambulë, sfida e EUROSAI-t në të ardhmen është të mbetet 

një organizatë atraktive dhe që i përket  të gjithë anëtarëve të, po ashtu të jetë e 

dallueshme për partnerët e mundshëm të jashtëm dhe palët e interesuara. Suksesi 

në këtë përpjekje mund të arrihet vetëm përmes përmirësimeve në qeverisje. Për të 

përmirësuar vërtet mënyrën e funksionimit të EUROSAI, si ndryshimet në mënyrën se 

si veprohet brenda organizatës, ashtu edhe mënyra se si organet zbatuese 

ndërveprojnë dhe funksionojnë kanë një rëndësi të njëjtë. 

Për të siguruar realizimin e dy qëllimeve strategjike dhe për të maksimizuar 

performancën dhe vlerat , EUROSAI do të përpiqet të forcojë qeverisjen, strukturën 

organizative dhe menaxhimin e përbashkët. Për këtë qëllim, EUROSAI do të: 

1. Krijojë një strukturë organizative efektive, efiçiente në gjendje që të mbështesë 

strategjinë; 

2. Rishikojë sipas nevojave mënyrën e qeverisjes dhe të funksionimit të organizatës, 

duke qartësuar rolet dhe përgjegjësitë për të maksimizuar burimet dhe për të 

shmangur mbivendosjet dhe dobësitë; 

3. Promovojë rritjen e pjesëmarrjes së anëtarëve dhe shtimin e vlerës së aktiviteteve 

të EUROSAI-t midis anëtarëve të saj dhe palëve të tjera të interesit përmes 

komunikimeve të vazhdueshme; 

4. Identifikojë, përfaqësojë dhe mbrojë pikëpamjet dhe interesat e anëtarëve për 

çështjet që janë në zhvillim në INTOSAI; 

5. Inkurajojë anëtarët që të zhvillojnë dhe shpërndajnë forma të reja dhe fleksibël 

bashkëpunimi; 

6. Rrisë bashkëpunimin me organizatat e tjera rajonale të INTOSAI-t duke nxitur 

forma të ndryshme të shkëmbimit të njohurive dhe bashkëpunimit. 
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4.2 Përmirësimet kryesore të qeverisjes 

Për të një EUROSAI dinamik, të përshtatshëm dhe të orientuar drejt rezultateve, 

paraqiten katër përmirësime kryesore në qeverisje: 

A) Detyrat e Bordit Drejtues: Çdo anëtar i Bordit Drejtues është përgjegjës për një ose 

më shumë detyra që kanë të bëjnë me qeverisjen e EUROSAI dhe/ose zbatimin e 

Planit Strategjik. 

B) Bashkudhëheqësit e Qëllimeve Strategjike: Një anëtar dhe një jo – anëtar i Bordit 

Drejtues bashkëpunojnë duke koordinuar zbatimin e secilit prej dy qëllimeve 

strategjike. 

C) Grupi Koordinues: një grup i vogël në Bordin Drejtues koordinon dhe monitoron 

rregullisht zbatimin e Planit Operacional të EUROSAI-t. 

D) Grupet e dinamike të projekteve: iniciativa të bashkëpunimit afatshkurtër të 

udhëhequra nga anëtarët e EUROSAI mund të krijohen mbi bazë projektit, në 

përputhje me dy qëllimet strategjike të parashikuara për përmirësimin e qeverisjes 

EUROSAI. 

Prioritetet e lartpërmendura të qeverisjes do të zhvillohen më tej në një plan 

operacional. 
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PLANI STRATEGJIK I INTOSAI-t 2017-2022: PASQYRË 

Misioni i INTOSAI-t 

INTOSAI është një organizatë autonome, e pavarur, profesionale dhe jopolitike, e 

krijuar për të siguruar mbështetje të ndërsjellë; për të nxitur shkëmbimin e ideve, 

njohurive dhe përvojave; për të vepruar si një zë i njohur i SAI-ve brenda komunitetit 

ndërkombëtar; për të siguruar standarde auditimi të cilësisë së lartë për sektorin 

publik; për të promovuar mirëqeverisjen; për të forcuar zhvillimin e kapaciteteve të 

SAI-ve dhe përmirësimin e vazhdueshëm të performancës. 

Vizioni i INTOSAI-t 

Promovimi i mirëqeverisjes duke mundësuar SAI-t që të ndihmojnë qeveritë e tyre në 

përmirësimin e performancës, rritjen e transparencës, sigurimin e llogaridhënies, 

mbajtjen e besueshmërisë, luftën kundër korrupsionit, promovimin e besimit të 

publikut, si dhe për të nxitur marrjen dhe përdorimin efektiv dhe eficient të burimeve 

publike në dobi të qytetarëve të tyre. 

 

QËLLIMET STRATEGJIKE 

QËLLIMI 1: STANDARDET PROFESIONALE 

Nxitja e SAI-ve të forta, të pavarura dhe multidisiplinore, si dhe inkurajimi i 

mirëqeverisjes duke: 1) mbrojtur, siguruar dhe ruajtur Standardet Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI); dhe 2) kontribuar për zhvillimin dhe 

miratimin e standardeve profesionale të duhura dhe efektive. 

Objektivat strategjike për Qëllimin 1 

1.1 Të sigurohet një kuadër i fortë organizativ për të mbështetur vendosjen e 

standardeve të INTOSAI-t, duke përfshirë një bord të përhershëm të vendosjes së 

standardeve (Forumi për Deklaratat Profesionale të INTOSAI-t), një funksion 

mbështetës teknik dhe një funksion këshillimor të pavarur. 

1.2 Të sigurohet që ISSAI-t të jenë mjaftueshmërisht të qartë, relevantë dhe të 

përshtatshëm për t'i bërë ato zgjidhje e preferuar për anëtarët e INTOSAI-t. ISSAI-t 

duhet të njihen gjerësisht nga të gjitha palët e interesuara si kornizë autoritare për 

auditimin e sektorit publik. 
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1.3 Të promovohen ISSAI-t si një burim për zhvillimin e programeve të edukimit dhe 

certifikimit të audituesve, ashtu sikurse të standardeve të formimit dhe trajnimit. 

1.4 Të punohet drejt zhvillimit të vazhdueshëm dhe të sigurohet mirëmbajtja e 

Kornizës së INTOSAI-t mbi Deklaratat Profesionale. 

1.5 Të monitorohet përdorimi dhe zbatimi i standardeve dhe të sillet çdo problem 

apo çështje përsëri në procesin e vendosjes së standardeve për t’u siguruar sa më 

shumë se janë të dobishme dhe të rëndësishme. 

QËLLIMI 2: ZHVILLIMI I KAPACITETEVE 

Mbështetja e SAI-ve në zhvillimin e kapaciteteve për të maksimizuar vlerat dhe 

përfitimet e tyre për shoqërinë nëpërmjet: 1) Promovimit të zhvillimit të aftësive dhe 

kapaciteteve profesionale të organizatave të pavarura rajonale dhe të SAI-ve; 2) 

Informimit të vendimmarrjes së INTOSAI-t mbi çështjet e zhvillimit të kapaciteteve të 

SAI-ve dhe 3) Bashkëpunimit me donatorët, partnerët e rëndësishëm dhe palët e 

interesuara.  

Objektivat strategjike për Qëllimin 2  

2.1 Të identifikohen sfidat dhe mundësitë e zhvillimit të kapaciteteve në mënyrë që 

të thjeshtohet qasja kundrejt zgjidhjeve duke përfshirë Bashkëpunimin INTOSAI-

Donatorë.  

2.2 Forcimi i zhvillimit të strukturuar profesional të INTOSAI-t si një spirancë për 

zhvillimin e  kapaciteteve profesionale dhe profesionalizimin potencial të audituesit.  

2.3 Mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve në nivel SAI-sh dhe rajonal, si dhe ruajtja 

dhe rritja e dobishmërisë dhe përdorimit të PMF-së/ KMP (Korniza e Matjes së 

Performancës) së SAI-ve.  

2.4 Shkëmbimi i njohurive për zhvillimin e kapaciteteve dhe sigurimi i 

reagueshmërisë ndaj nevojave të SAI-ve përmes komuniteteve  të praktikave (p.sh.) 

2.5 Angazhimi strategjik me komunitetin e gjerë ndërkombëtar në interes të 

zhvillimit të kapaciteteve të SAI-ve. 

QËLLIMI 3: SHKËMBIMI I  NJOHURIVE 

Nxitja e bashkëpunimit midis SAI-ve dhe përmirësimi i vazhdueshëm përmes 

zhvillimit, shkëmbimit dhe shërbimeve të njohurive, duke përfshirë: 1) Prodhimin dhe 

rishikimin e produkteve të INTOSAI-t; 2) Sigurimin e standardeve dhe funksionimin e 
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portalit të komunitetit;  dhe 3) Kryerja e studimeve mbi praktikat më të mira dhe e 

kërkimeve mbi çështjet me interes dhe shqetësim të përbashkët.  

Objektivat strategjike për Qëllimin 3  

3.1 Të zhvillohen dhe ruhen njohuritë e veçanta në fusha të ndryshme të auditimit të 

sektorit publik dhe të ndihmohet në mirëmbajtjen e Kornizës së INTOSAI-t mbi 

Deklaratat Profesionale. 

3.2 Të mundësohet shkëmbimi i gjerë i njohurive dhe përvojës midis anëtarëve të 

INTOSAI-t.  

3.3 Të punohet me CBC-në, IDI-n dhe subjekte të tjera të INTOSAI-t, duke lehtësuar 

përmirësimin e vazhdueshëm të SAI-ve përmes shkëmbimit të dijeve e të mësimeve 

ndër sektorialë të marra nga rezultatet e peer review-ve dhe PMF-së së SAI-ve. 

QËLLIMI 4: MAKSIMIZIMI I VLERËS SË INTOSAI-t SI ORGANIZATË NDËRKOMBËTARE 

Organizimi dhe qeverisja e INTOSAI-t në mënyrë që të promovohen praktika pune me 

ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencë, vendimmarrje në kohë, si dhe praktika 

qeverisjeje efektive, duke ruajtur autonominë ekuilibrin rajonal, si dhe modelet e 

qasjet e ndryshme të SAI-ve anëtare. 

Objektivat strategjike për Qëllimin 4 

4.1 Të monitorohet zbatimit i Planit Strategjik të INTOSAI-t duke përfshirë përpjekjet 

dhe kontributet e menaxhimit të performancës së INTOSAI-t deri në ndjekjen dhe 

rishikimin e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG). 

4.2 Të menaxhohen dhe mbikëqyren burimet e INTOSAI-t për të kryer detyrat e 

përcaktuara në Planin Strategjik në mënyrën më të mirë të mundshme. 

4.3 Të mbështeten dhe zhvillohen më tej përpjekjet e Bashkëpunimit INTOSAI  

Donatorë-t (IDC). 

4.4 Të sigurohet që struktura organizative e INTOSAI-t, informimi, komunikimet dhe 

proceset vendimmarrëse veprojnë në mënyrë efiçiente, efektive dhe me 

ekonomicitet për përfitimin maksimal të SAI-ve. 
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Prioritetet Ndërsektoriale të INTOSAI-t për Arritjen e Qëllimeve 2017-2022  

Në mbështetje të katër qëllimeve strategjike, nën të cilat INTOSAI organizon 

gjerësisht punën e vet, INTOSAI ka identifikuar pesë prioritete ndërsektoriale që 

ofrojnë përforcojnë mënyrën  se si INTOSAI do të fokusojë punën  për të arritur 

qëllimet në vitet e ardhshme.  

Prioriteti Ndërsektorial 1: Mbrojtja dhe mbështetja e pavarësisë së SAI-ve. 

Prioriteti Ndërsektorial 2: Kontributi në vazhdimësinë dhe rishikimin e Qëllimeve të 

Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)  brenda kontekstit të përpjekjeve specifike për 

zhvillim të qëndrueshëm të secilit vend dhe mandateve individuale të SAI-ve. 

Prioriteti Ndërsektorial 3: Sigurimi i efektivitetit të zhvillimit dhe bashkërendimit 

midis standardizimit, zhvillimit të kapaciteteve dhe shkëmbimit të njohurive për të 

mbështetur SAI-t dhe për të përmirësuar performancën dhe efektivitetin e tyre. 

Prioriteti Ndërsektorial 4: Krijimi i një INTOSAI strategjik dhe elastik, që është vigjilent 

dhe i aftë për t'iu përgjigjur mundësive dhe rreziqeve ndërkombëtare që shfaqen.  

Prioriteti Ndërsektorial 5: Mbështetja, ngritja dhe lehtësimi i bashkëpunimit dhe 

profesionalizmit midis organizatave rajonale të INTOSAI-t. 
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Parathënie 

Si në nivel global, ashtu edhe dhe në secilin prej vendeve ku jetojmë, jemi në një 

epokë ndërlidhjesh, kompleksiteti dhe ndryshimi të shpejtë që krijon një sërë sfidash 

të reja e kërcënuese, si dhe mundësi për qeverisjet kombëtare dhe institucionet 

ndërkombëtare. Kriza financiare globale, epidemitë ndërkombëtare të shëndetit, 

çështjet konfliktuale ndërkufitare të nxitura nga migrimi dhe refugjatët, korrupsioni 

publik, pastrimi i parave dhe ekspozimet fiskale kanosëse nga ndryshimi klimatik janë 

shembuj të njohur të kompleksitetit në rritje të sfidave me të cilat vendet,  

individualisht dhe kolektivisht, përballen.  

Këto sfida kanë, gjithashtu, implikime të thella për Organizatën Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) dhe anëtarët e saj, Institucionet 

Supreme të Auditimit (SAI-t), pasi ato i japin vlerë vendimmarrësve dhe qytetarëve. Si 

organizatë profesionale e SAI-ve, INTOSAI zhvillon standarde për auditimin e sektorit 

publik dhe ofron një forum për audituesit e jashtëm nga e gjithë bota për të punuar 

mbi çështjet me shqetësim të përbashkët dhe për të ecur paralel me zhvillimet më të 

fundit në auditim dhe të tjera standarde profesionale e praktika të mira të 

zbatueshme. Roli i INTOSAI-t gjendet në moton e tij: "Nga eksperienca e përbashkët 

përfitojnë të gjithë."  

Në Deklaratën e Pekinit në vitin 2013, për Promovimin e Mirëqeverisjes nga ana e 

Institucioneve Supreme të Auditimit u fol për rolin kyç që ka patur INTOSAI në 

promovimin e qeverisjes së mirë duke i mundësuar SAI-t të ndihmojnë qeveritë e tyre 

përkatëse në përmirësimin e performancës, rritjen e transparencës, mbajtjen e 

llogaridhënies, kredibilitetit, luftën kundër korrupsionit, promovimin e besimit të 

publikut dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve të tyre. Deklarata e Pekinit vuri re, 

gjithashtu,se në një botë ku çështjet janë gjithnjë e më shumë globale,ka nevojë që 

komuniteti ndërkombëtar i SAI-ve të bashkohet për zhvillimin e përgjigjeve kolektive.  

Në përputhje me Deklaratën e Pekinit, ka një njohje globale në rritje dhe, më së 

shumti, pritshmëri, në rolet qendrore të INTOSAI-t dhe të SAI-ve në promovimin e 

mirëqeverisjes dhe llogaridhënies. Njohja e këtyre roleve u shfaq në mënyrë të 

dukshme në Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB) 

në Dhjetor të vitit 2011, "Promovimi i eficiensës, llogaridhënies, efektivitetit dhe 

transparencës së administratës publike duke forcuar institucionet supreme të 

auditimit” (A/66/209).  
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Duke u bazuar në atë njohje, OKB, në forume të ndryshme dhe përmes angazhimit 

aktiv të INTOSAI-t, ka nënvizuar rolin e domosdoshëm të SAI-ve të pavarura dhe të 

afta në zbatimin eficient, efektiv, transparent dhe të përgjegjshëm të Axhendës së 

vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Ky rol u njoh në mënyrë eksplicite nga 

Shtetet Anëtare të OKB-së në Asamblenë e Përgjithshme të Rezolutës së muajit 

Dhjetor 2014, "Promovimi dhe nxitja e eficiensës, llogaridhënies, efektivitetit dhe 

transparencës ndaj publikut,duke forcuar institucionet supreme të auditimit" 

(A/69/228). 

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG), për të cilat u angazhuan së bashku 

Shtetet Anëtare të Kombeve të Bashkuara në Shtator 2015, ofrojnë një “plan 

ambicioz dhe afatgjatë veprimesh për njerëzit, planetin dhe mirëqenien", për të 

gjitha kombet. Deklarata mbi OZHQ / SDG-të, "Shndërrimi i botës sonë: Axhenda e 

vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm", vuri në dukje se “Qeveritë tona kanë 

përgjegjësinë kryesore në ndjekjen dhe shqyrtimin në nivel kombëtar, rajonal dhe 

global, të progresit të bërë për zbatimin e objektivave dhe synimeve për 

pesëmbëdhjetë vitet e ardhshme. Përmes auditimeve të tyre dhe në përputhje me 

mandatet dhe prioritetet e tyre, SAI-t mund të japin kontribute të vlefshme për 

përpjekjet kombëtare për progres, monitorim të zbatimit dhe identifikim të 

mundësive për përmirësim përgjatë gjithë grupit të OZHQ / SDG -ve dhe përpjekjeve 

të vendeve përkatëse për zhvillim të qëndrueshëm.” 

INTOSAI është një levë e rëndësishme dhe mbështetës në përpjekjet kombëtare, 

rajonale dhe globale për të zbatuar SDG-të dhe për të ndjekur e shqyrtuar përparimin 

që është bërë. Megjithatë, për të përmbushur pritshmëritë globale, INTOSAI duhet të 

veprojë në një mënyrë më të integruar dhe efektive. Ky Plan Strategjik i INTOSAI-t për 

vitet 2017-2022 i përgjigjet natyrës ndërsektoriale dhe të ndërvarur të objektivave, 

qëllimeve dhe iniciativave, siç tregohet në figurën më poshtë dhe të përpunuar në 

detaje në të gjithë planin.  

INTOSAI siguron mbështetje reciproke për SAI-t dhe nxit shkëmbimin e ideve, 

njohurive dhe përvojës ndërmjet SAI-ve. Ai, gjithashtu,është një zë publik për SAI-t 

brenda komunitetit ndërkombëtar, duke përfshirë këtu OKB-në dhe promovon 

pavarësinë e SAI-ve, zhvillimin, shpërndarjen dhe përdorimin e standardeve të 

përbashkëta të auditimit, si dhe zhvillimin e kapaciteteve organizative dhe në nivel 

stafi të SAI-ve. SAI-t e pavarura dhe efektive nga ana organizative, që përbëhen nga 

staf i kualifikuar profesional që përdorin standarde të vlefshme të auditimit dhe 
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metodologji të shëndosha, janë thelbësore për të kryer  analiza e gjetje auditimi të 

paanshme, të besueshme dhe objektive për vendimmarrësit dhe qytetarët.  

Në përputhje me praktikat e mira, ky Plan Strategjik përfshin një proces vlerësimi të 

performancës për të matur progresin e INTOSAI-t, ndërsa ecën përpara dhe zbaton 

synimet strategjike të përcaktuara për çdo objektiv strategjik. INTOSAI vendos 

standarde dhe matës të performancës (të disponueshëm në faqen Web të INTOSAI-t) 

për çdo qëllim strategjik dhe do të raportojë çdo vit, publikisht,mbi progresin drejt 

këtyre qëllimeve.  

INTOSAI është vetëm një trup në një rrjet kompleks aktorësh, duke përfshirë OKB-në 

dhe agjencitë e saj, organizata të shoqërisë civile dhe komunitetin e donatorëve, për 

të forcuar qeverisjen e mirë dhe menaxhimin transparent të burimeve publike. Në 

mënyrë që të jetë efektiv, INTOSAI duhet të krijojë marrëdhënie të ngushta pune me 

këtë gamë të gjerë të palëve të interesuara. Prandaj, kur është e përshtatshme për të 

mbështetur misionin, qëllimet dhe prioritetet e saj, INTOSAI do të vazhdojë të forcojë 

partneritetet me organizata të tjera dhe organizata ndërkombëtare të shoqërisë 

civile.  

Ky Plan Strategjik u miratua në Dhjetor 2016 në Kongresin e INTOSAI-t në Abu Dhabi, 

Emiratet e Bashkuara Arabe.1 Diskutimi dhe vendimet e marra në atë Kongres u 

përqendruan në dy tema:  

I: Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm:  

Si mund të kontribuojë INTOSAI në Axhendën e vitit 2030 për Zhvillim të 

Qëndrueshëm,duke përfshirë mirëqeverisjen në mënyrë që të forcojë luftën kundër 

korrupsionit?  

II: Profesionalizimi:  

Çfarë mund ta promovojë besueshmërinë e INTOSAI-t për t'u bërë një organizatë 

ndërkombëtare më e shquar?  

Kongresi, gjithashtu, miratoi një sërë aktesh të përditësuara të INTOSAI-t për të 

zbatuar planin dhe për t’u siguruar që INTOSAI të veprojë në një mënyrë efiçiente, 

efektive, të drejtë dhe transparente. INTOSAI do të vazhdojë t’i shqyrtojë rregullat e 

                                                           
1
 Për informacion mbi mënyrën se si është zhvilluar ky plan, shih shtojcën II, Metodologjia për Planin 

Strategjik 2017-2022. 
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saj financiare për t’u siguruar që ato të jenë të përshtatshme dhe të reflektojnë 

nevojat aktuale në mënyrë të qëndrueshme dhe realiste. Zbatimi efektiv i këtij plan 

dhe vendimet e marra në Kongres do të jenë vendimtare që INTOSAI dhe SAI-t e saj 

anëtare të ndihmojnë në promovimin e "efiçiensës, llogaridhënies, efektivitetit dhe 

transparencës së administratës publike, të favorshme për arritjen e objektivave dhe 

prioriteteve të zhvillimit kombëtar, ashtu sikurse të objektivave të 

zhvillimit,ndërkombëtarisht të pranuara"(UN A/69/228). 
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Figura 1: Axhenda e vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm 
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Figura 2: Vlera e INTOSAI-t 
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Vizioni i INTOSAI-t 

Promovimi i mirëqeverisjes duke mundësuar SAI-t që të ndihmojnë qeveritë e tyre 

përkatëse në përmirësimin e performancës, rritjen e transparencës, sigurimin e 

llogaridhënies, mbajtjen e besueshmërisë, luftën kundër korrupsionit, promovimin e 

besimit të publikut, si dhe për të nxitur marrjen dhe përdorimin efektiv dhe eficient të 

burimeve publike në dobi të qytetarëve të tyre.  

Ndërsa baza jonë ka mbetur e qëndrueshme me kalimin e kohës, ky plan paraqet një 

mënyrë të përmirësuar për të punuar sa i përket INTOSAI-t: më strategjik, fleksibël, i 

integruar dhe i aftë për t'iu përgjigjur pritshmërive globale. INTOSAI synon të 

ndihmojë SAI-t në ngritjen e kapaciteteve të domosdoshme për të qenë aktorë 

efektivë në ndjekjen dhe rishikimin e përpjekjeve kombëtare, rajonale dhe globale 

për zhvillim të qëndrueshëm, si dhe të përgjigjen për mundësitë dhe sfidat e tjera 

aktuale dhe të reja.  

INTOSAI ndërmori kërkime të gjera, të brendshme dhe të jashtme, për përgatitjen e 

këtij plani. Kërkimi i brendshëm përfshinte një studim të hollësishëm online të 192 

SAI-ve anëtare të INTOSAI-t. Në përgjithësi, kishte një konsensus të gjerë në të dy 

studimet sa i përket faktit që qëllimet aktuale strategjike, përgjithësisht,përputhen 

me drejtimin dhe rezultatet që INTOSAI shpreson të arrijë përpara. Megjithatë, ato 

“skanime”, gjithashtu, treguan se INTOSAI duhet të ndryshojë mënyrën se si vepron 

për të qenë më efektiv dhe për të plotësuar mundësitë dhe nevojat e reja.  

Në mbështetje të katër qëllimeve strategjike nën të cilat INTOSAI, 

gjerësisht,organizon punën e vet, INTOSAI ka identifikuar pesë prioritete 

ndërsektoriale që ofrojnë mbështjellën nën të cilën INTOSAI do të fokusojë punën e 

tij për të arritur qëllimet e veta në vitet e ardhshme. 
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Tabela 1: Prioritetet Strategjike të INTOSAI-t për vitet 2017-2022 

Prioriteti 

ndërsektorial 1: 

Mbrojtja dhe mbështetja e pavarësisë së SAI-ve 

Prioriteti 

ndërsektorial 2: 

Kontributi në ndjekjen dhe rishikimin e SDG-ve brenda kontekstit të 

përpjekjeve specifike për zhvillim të qëndrueshëm të çdo vendi dhe të 

mandateve individuale të SAI-ve. 

Prioriteti 

ndërsektorial 3: 

Sigurimi i zhvillimit dhe koordinimit efektiv midis përcaktimit të 

standardeve, zhvillimit të kapaciteteve dhe shkëmbimit të njohurive për 

të mbështetur SAI-t dhe për të përmirësuar performancën dhe 

efektivitetin e tyre. 

Prioriteti 

ndërsektorial 4: 

Krijimi i një INTOSAI strategjik dhe të shkathët që është vigjilent dhe i 

aftë për t'iu përgjigjur mundësive dhe rreziqeve të reja ndërkombëtare. 

Prioriteti 

ndërsektorial 5: 

Mbështetja, nxitja dhe lehtësimi i bashkëpunimit dhe profesionalizmit në 

mesin e organizatave rajonale të INTOSAI-t. 

 

 

PRIORITETI NDËRSEKTORIAL 1. MBROJTJA DHE MBËSHTETJA E PAVARËSISË SË SAI-ve 

INTOSAI është zëri publik global i auditimit të jashtëm të sektorit publik. INTOSAI 

mbron dhe mbështet fuqishëm kornizat kushtetuese dhe ligjore që kërkojnë 

mandate të plota auditimi, akses të pakufizuar në informacionin e nevojshëm dhe që 

lejojnë publikimin e pakufizuar të raporteve të SAI-t. INTOSAI mbështet pavarësinë 

organizative dhe financiare të SAI-ve, pasi vetëm plotësisht të pavarura, të afta, të 

besueshme dhe profesionale, SAI-t mund të sigurojnë llogaridhënie, transparencë, 

mirëqeverisje dhe përdorim të shëndoshë të fondeve publike. 

Deklaratat e Lima-s (ISSAI 1) dhe Meksiko-s (ISSAI 10) themeluan rolin thelbësor të 

SAI-ve të pavarura dhe njohën tetë parimet e lidhura me pavarësinë.2 

 

 

                                                           
2
Për më shumë për Deklaratat e Lima-s dhe Meksiko-s, shih http://www.issai.org/1-founding-principles/ 

dhe http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf 
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Figura 3: 8 Shtyllat e Pavarësisë së SAI-t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTOSAI pranon se një nga mënyrat më efektive që SAI-t të mund të promovojnë dhe 

mbrojnë pavarësinë e tyre, është duke demonstruar në mënyrë të qartë dhe të 

vazhdueshme vlerën dhe përfitimet nga SAI-t dhe puna e tyre. Në fund të kësaj, 

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI) 12, "Vlera 

dhe Përfitimet nga Institucionet Supreme të Auditimit –Të Bërit Ndryshim në Jetën e 

Qytetarëve", synojnë të ndihmojnë SAI-t të provojnë besueshmërinë e tyre dhe 

vlerën që sjell puna e tyre tek vendimmarrësit kombëtarë, qytetarët dhe aktorët e 

tjerë. Parimet e përcaktuara në ISSAI-n 12 janë ndërtuar përreth pritshmërisë 

themelore të Institucioneve Supreme të Auditimit, siç është ajo e të bërit një 

ndryshim në jetën e qytetarëve. 

INTOSAI i kushton vëmendje të veçantë vlerësimeve të rregullta të SAI-ve për vlerën 

dhe përfitimet nga to, si në mënyrën se si ata kryejnë dhe raportojnë veprimet e tyre, 

ashtu edhe se si i shtojnë vlerë dhe përmirësojnë menaxhimin publik financiar dhe 

performancën e qeverisë. Gjithashtu, INTOSAI do të vazhdojë të inkurajojë SAI-t t'i 

nënshtrohen peer review-ve periodike që ofrojnë miratime të jashtme jetike për 

proceset e sigurimit të cilësisë së SAI-ve.  

 

 

Tetë shtyllat që përcaktojnë pavarësinë e Institucioneve Supreme të Auditimit 
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Figura 4: Vlerat dhe dobitë nga SAI-ve 

 

 

Parimi 1: Ruajtja e pavarësisë së SAI-ve; 

Parimi 2: Kryerja e auditimeve për të siguruar që qeveria dhe njësitë e sektorit publik 

të jenë përgjegjës për administrimin dhe përdorimin e burimeve publike; 

Parimi 3: Mundësimi i aktorëve që qeverisin në sektorin publik të zhvishen nga 

përgjegjësitë e tyre për t’iu përgjigjur gjetjeve dhe rekomandimeve të auditimit dhe 

për të marrë veprime të përshtatshme korrigjuese; 

Parimi 4: Raportimi mbi rezultatet e auditimit, duke i mundësuar publikut dhënien e 

llogarisë nga ana e qeverisë dhe subjekteve të sektorit publik; 

Parimi 5: Të qenit reagues ndaj mjedisit që ndryshon dhe rreziqeve në zhvillim; 

Parimi 6: Komunikimi në mënyrë efektive me palët e interesuara; 

FORCIMI I 
LLOGARIDHËNIES, 
TRANSPARENCËS 

DHE INTEGRITETIT 
TË QEVERISË DHE 

ENTEVE TË 
SEKTORIT PUBLIK 

SHFAQJA E 
RËNDËSISË SË 

VAZHDUESHME 
PËR QYTETARËT, 
PARLAMENTIN 
DHE AKTORËT E 

TJERË 

SAI-T, DUKE 
BËRË 

NDRYSHIMIN 
NË JETËN E 

QYTETARËVE 

TË QENIT NJË 
ORGANIZATË 

MODEL PËRMES 
UDHËHEQJES 
NËPËRMJET 
SHEMBULLIT 



INTOSAI                                                                                                                               Plani Strategjik 2017-2022     

KLSH 2018                                                                                                                                                                 123 

Parimi 7: Të qenit një burim i besueshëm, i pavarur dhe i udhëheqjes së pavarur dhe 

njohurive objektive për të mbështetur ndryshime të dobishme në sektorin publik; 

Parimi 8:Sigurimi i transparencës dhe llogaridhënies së duhur të SAI-ve; 

Parimi 9: Sigurimi i mirëqeverisjes së SAI-ve; 

Parimi 10: Përputhshmëria me Kodin e Etikës së SAI-ve; 

Parimi 11: Përpjekja për përsosmëri dhe cilësi të shërbimit; 

Parimi 12: Ndërtimi i kapaciteteve përmes promovimit të të mësuarit dhe 

shkëmbimit të njohurive. 

 

PRIORITETI NDËRSEKTORIAL 2. Kontribuimi në ndjekjen dhe rishikimin e SDG –ve 

brenda kontekstit të përpjekjeve specifike për zhvillim të qëndrueshëm të secilit 

komb dhe të mandateve individuale të SAI-ve 

Plani strategjik i INTOSAI-t shërben si udhërrëfyes për INTOSAI-n dhe SAI-t e saj 

anëtare për të mbështetur zbatimin dhe asistimin në ndjekjen dhe rishikimin e SDG-

ve dhe iniciativave të tjera kombëtare të lidhura me zhvillim e qëndrueshëm, në 

përputhje me mandatet individuale të SAI-ve, kapacitetet dhe prioritetet kombëtare. 

Përpjekjet e INTOSAI-t janë përqendruar në ndihmesën kundrejt SAI-ve në katër 

kategori të gjera, ku SAI-t priten që të bëjnë të vlefshme kontributet  në ndjekjen dhe 

rishikimin e SDG-ve në nivel kombëtar, rajonal dhe global, si dhe në nxitjen e zbatimit 

të çështjeve të tilla si përmirësimi i kontabilitetit dhe auditimit të qeverisë, në 

përputhje me mandatet e SAI-ve: 

1. Vlerësimi i gatishmërisë së qeverive kombëtare për të zbatuar, monitoruar dhe 

raportuar mbi progresin e SDG-ve dhe, për pasojë, për të audituar funksionimin 

dhe besueshmërinë e të dhënave që ata prodhojnë; 

2. Ndërmarrja e auditimeve të performancës që shqyrtojnë ekonomicitetin, 

eficiencën dhe efektivitetin e programe kyçe qeveritare që kontribuojnë në 

aspekte specifike të SDG-ve; 

3. Vlerësimi dhe mbështetja, si të përshtatshme, për zbatimin e SDG-së 16 që 

lidhet pjesërisht me institucionet transparente, eficiente dhe të përgjegjshme; 

dhe SDG 17, që lidhet me partneritetet dhe mjetet për zbatim;  

4. Të qenit modele të transparencës dhe llogaridhënies në veprimet e tyre, duke 

përfshirë auditimin dhe raportimin.  
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Brenda këtyre kategorive, tabela në faqen vijuese ilustron shembuj specifikë se si 

mund të kontribuojnë, individualisht, SAI-t  në ndjekjen dhe rishikimin e SDG-ve. Prej 

kohësh, INTOSAI ka qenë aktiv në shumë nga fushat e mësipërme, ashtu sikurse dhe 

në fusha të tjera kryesore të mbuluara nga SDG-të. Si shembull, mund të përmendim: 

 Ndihma që i ka dhënë qeverive kombëtare në luftën kundër korrupsionit dhe 

mbrojtjes së pasurive publike, ka qenë fokusi kryesor i INTOSAI-t dhe SAI-ve 

individuale.  

 Për shumë vite, INTOSAI ka pasur një Grup Pune për Auditimin Mjedisor për të 

asistuar të gjitha SAI-t drejt një kuptimi më të mirë të çështjeve specifike të 

përfshira në auditimin e mjedisit, lehtësimin e shkëmbimit të informacionit dhe 

përvojës midis SAI-ve dhe publikimit të udhëzimeve dhe materialeve të tjera 

informative për përdorimin e tyre. 

 Grupi i punës së INTOSAI-t mbi Reformën e Modernizimit dhe Rregullimit 

Financiar ka zhvilluar mjete dhe mundësi për shkëmbimin e njohurive për të 

vlerësuar reformat kombëtare, informacionet e përbashkëta mbi progresin e 

reformave, si dhe reformat e ndjekura në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Prioriteti ndërsektorial 2: Fusha ilustruese ku SAI-t, në varësi të mandateve dhe 

burimeve të tyre të disponueshme, mund të kontribuojnë në ndjekjen dhe rishikimin 

e SDG-ve: 

 Mbështetja e përmirësimeve në sistemet e menaxhimit financiar publik përmes 

praktikave të përmirësuara të kontabilitetit qeveritar dhe auditimit.  

 Shqyrtimi i transparencës kombëtare, menaxhimit të riskut, mbrojtjes kundër 

mashtrimit dhe proceseve të kontrollit të brendshëm për të kontribuar në 

përpjekjet për parandalimin e korrupsionit, në përputhje me Konventën e 

Kombeve të Bashkuara Kundër Korrupsionit. 

 Auditimi i kapaciteteve të sistemeve statistikore dhe vitale të regjistrave 

kombëtarë për të prodhuar të dhënat e nevojshme për t’u siguruar që asnjë 

çështje individuale apo sociale të mos jetë "e padukshme" nga pikëpamja e të 

dhënave dhe për të vlerësuar përgatitjet kombëtare për të raportuar progresin 

në zbatimin e qëllimeve kombëtare të zhvillimit të qëndrueshëm. 

 Vlerësimi i vlefshmërisë së objektivave kombëtare të zgjedhura dhe masave të 

performancës, disponueshmërisë së të dhënave bazë të performancës dhe 

mjaftueshmërisë së sistemit të përgjithshëm të matjes së performancës. 
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 Vlerësimi i ekonomicitetit, efiçiensës dhe efektivitetit të programeve qeveritare 

kyçe për ta adresuar një objektiv kombëtar të zhvillimit të qëndrueshëm në një 

fushë specifike aktuale (p.sh., arsimimi, infrastruktura, shëndeti publik etj.) dhe 

çfarë duhet bërë për të përmbushur më mirë qëllimin. 

 Rishikimi dhe angazhimi në "revolucionin e të dhënave" duke vlerësuar aftësinë 

e qeverisë për të shfrytëzuar të dhëna komplekse të mëdha për vendimmarrje 

dhe për të përdorur analizat e të dhënave në identifikimin e mundësive të 

përmirësimit. 

 Shqyrtimi i strategjive kombëtare të të Dhënave të Hapura dhe angazhimeve 

qytetare, pasi kanë të bëjnë me arritjen e SDG-ve. 

 Raportimi mbi përparimin e përgjithshëm të vendit në përmbushjen e SDG-ve 

dhe/ose në sigurimin e të dhënave dhe njohurive për raportin e vendit, që do të 

zhvillohet si pjesë e proceseve globale të ndjekjes dhe rishikimit. 

Grupi i Punës për Auditimin e Industrive Nxjerrëse u krijua në përgjigje të sfidave të 

shumta në auditimin e industrive nxjerrëse (nafta, gazi dhe mineralet e ngurta), duke 

përfshirë: kompleksitetin teknik të sektorit, nevojat për ngritjen e kapaciteteve, 

mbajtjen e stafit të specializuar dhe kufizimet në mandatet e SAI-ve për të audituar 

industritë nxjerrëse. Grupi i Punës promovon auditimin e industrive nxjerrëse brenda 

komunitetit INTOSAI për të mbështetur qeverisjen e mirë dhe zhvillimin e 

qëndrueshëm në përputhje me Axhendën e vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. 

Edhe pse INTOSAI ka të dhëna të mirë krijuara në punën bashkëpunuese me entitetet 

e saj dhe organizatat rajonale, kjo organizatë e pranon që puna lidhur me Axhendën 

e vitit 2030 Për Zhvillim të Qëndrueshëm do të kërkojë nivele edhe më të mëdha 

koordinimi dhe udhëheqja, si brenda INTOSAI-t, ashtu edhe me aktorët kryesorë të 

jashtëm. Për shembull, siç është detajuar edhe më poshtë, Komiteti i Shkëmbimit të 

Njohurive në INTOSAI dhe Iniciativa për Zhvillim e INTOSAI-t po bashkëpunojnë në 

projektimin dhe shpërndarjen e një programi të kuptueshëm për zhvillimin e 

kapaciteteve në zbatimin e auditimit të SDG-ve. INTOSAI pret që rolet dhe 

përgjegjësitë specifike të evoluojnë si përpjekje kombëtare për zhvillim të 

qëndrueshëm dhe si zbatim i përparimeve të Axhendës 2030. Rolet dhe përgjegjësitë 

evoluese do të pasqyrohen në planet operacionale dhe strategjike të ardhshme të 

INTOSAI-t. 
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PRIORITETI NDËRSEKTORIAL 3. Sigurimi i zhvillimit efektiv dhe koordinimi ndërmjet 

vendosjes së standardeve, zhvillimit të kapaciteteve dhe shkëmbimit të njohurive 

për të mbështetur SAI-t dhe përmirësuar performancën dhe efektivitetin e tyre. 

INTOSAI ka zhvilluar një grup të rëndësishëm standardesh, udhëzimesh, udhëzuesish 

të praktikave më të mira dhe produktesh të tjera të INTOSAI-t për të udhëhequr 

praktikën profesionale të auditimit të jashtëm të sektorit publik. Megjithatë, detyra 

thelbësore nuk është vetëm zhvillimi i standardeve të cilësisë së lartë dhe 

materialeve përkatëse, por sigurimi që SAI-t të kenë kapacitetet dhe njohuritë e 

nevojshme për të përdorur standardet dhe, në këtë mënyrë, për përmirësuar cilësinë 

e auditimeve të tyre. Kështu, një fokus kyç i këtij prioriteti ndërsektorial është rritja e 

zbatimit të ISSAI-ve, duke përfshirë standardet e çështjeve të lidhura me pavarësinë, 

zhvillimin e kapaciteteve, arsimimin, si dhe produkte të tjera zyrtare të INTOSAI-t. 

Zbatimi dhe mirëmbajtja e produkteve të INTOSAI-t është një detyrë madhore e 

INTOSAI-t që kërkon vëmendje në nivel global, rajonal dhe lokal.  

INTOSAI vlerëson plotësisht faktin se standardet audituese të hartuara më me kujdes 

janë të vlefshme vetëm nëse ato janë të dobishme dhe të përdorura nga SAI-t. Siç 

paraqitet në tabelën më poshtë, përpjekjet e INTOSAI-t për zhvillimin e kapaciteteve 

janë të shtyra dhe të rrënjosura në nevojat reale të SAI-ve. Në këtë drejtim, INTOSAI 

synon të integrojë në mënyrë aktive vendosjen e standardeve, zhvillimin e 

kapaciteteve, shkëmbimin e njohurive, monitorimin dhe vlerësimin për t’u siguruar 

që SAI-t të kenë aftësitë dhe kapacitetet e nevojshme për të përdorur standardet 

dhe, në këtë mënyrë, t’u japin përdoruesve të raporteve të tyre siguri mbi cilësinë 

dhe saktësinë e punës së raportuar. 

Prioriteti ndërsektorial 3: Produkte të zgjedhura të INTOSAI-t që drejtojnë Praktikën 

Profesionale të Auditimit të Jashtëm të Sektorit Publik 

 Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI) 

vendosin parakushtet bazë për funksionimin e duhur dhe profesional të 

Institucioneve Supreme të Auditimit dhe parimet themelore në auditimin e 

njësive publike. 

 Udhëzimet e INTOSAI-t për Mirëqeverisje (INTOSAI GOV) drejtojnë autoritetet 

publike në administrimin e duhur të fondeve publike.  

Shihni http://www.issai.org/ për informacion mbi GOV-et e ISSAI-ve dhe INTOSAI-t. 

http://www.issai.org/
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INTOSAI nxjerr udhëzues të lidhur me zhvillimin e kapaciteteve, mjetet dhe materiale 

të peer review-s. Shihni, për shembull, http://www.intosaicbc.org për informacion 

mbi këto dhe të tjera materiale të zhvillimit të kapaciteteve. 

Prioriteti ndërsektorial 3: Mbështetja dhe koordinimi efektiv përmes përpjekjeve të 

INTOSAI-t 

 Anëtarësia e Kryesisë së Objektivave Strategjike të INTOSAI-t në Politikat e 

INTOSAI-t, Financat dhe Komitetin e Administrimit. 

 Rishikimet objektive, strategjia vjetore e INTOSAI-t që kanë nisur sipas këtij 

plani. 

 Forumi i Përbashkët, një bord i përhershëm i vendosjes së standardeve.  

 Komunitetet e Praktikës. 

 Forumi i Zhvillimit të kapaciteteve rajonale për të shkëmbyer përvojat e 

zhvillimit të kapaciteteve dhe informacione të tjera midis organizatave rajonale 

të INTOSAI-t. 

Tabela e mësipërme liston shembuj të diskutuar në të gjithë planin, të përpjekjeve të 

INTOSAI-t për t’u siguruar se iniciativat e tij janë koordinuar në mënyrë efektive dhe 

mbështetur reciprokisht. 

Prioriteti ndërsektorial 3: Iniciativa për Zhvillim e INTOSAI-t (IDI) 

IDI është një organ i INTOSAI-t që mbështet Institucionet Supreme të Auditimit në 

më shumë se 140 vende në zhvillim, në përpjekjet e tyre për të rritur në mënyrë të 

qëndrueshme performancën, pavarësinë dhe profesionalizmin.  

IDI punon në të gjitha fushat e objektivave të INTOSAI-t, duke përfshirë: 

 Zbatimin e standardeve ndërkombëtare, përfshirë këtu ISSAI-t; 

 Zhvillimin e kapaciteteve të stafit institucional, organizativ dhe profesional;  

 Shkëmbimin e njohurive dhe zbatimin e praktikave të mira; 

 Mbështetje më të madhe dhe efektive për SAI-t përmes partneriteteve me palët 

e interesuara; 

Duke përdorur një qasje të përqendruar tek klienti, IDI lehtëson iniciativat e zhvillimit 

të SAI-t në nivel global, rajonal dhe lokal, duke përfshirë mbështetje dypalëshe të 

kufizuar në bazë të nevojave.  

http://www.intosaicbc.org/
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IDI drejtohet nga Zyra e Audituesit të Përgjithshëm të Norvegjisë dhe ka rreth 30 

anëtarë të stafit të IDI-t që përfaqësojnë 20 kombësi të ndryshme. IDI mbështetet në 

natyrë nga një sërë partnerësh zhvillimi nga radhët e komunitetit të SAI-t.  

Përveç se është organizmi i INTOSAI-t për zbatimin global të zhvillimit të 

kapaciteteve, IDI, gjithashtu, drejton sekretariatin për bashkëpunimin INTOSAI-

Donator dhe funksionimin e mbështetjes së SAI-t për PMF. 

Siç shihet në tabelën më lart, Iniciativa për Zhvillim e INTOSAI-t (IDI) është një 

mekanizëm thelbësor i tij për të dhënë "në terren" mbështetje për zbatimin e 

standardeve profesionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe shkëmbimin e njohurive, të 

gjitha këto në bazë të vëmendjes ndaj pesë prioriteteve ndërsektoriale 

Prioriteti ndërsektorial 3: Bashkëpunimi INTOSAI-Donator 

Bashkëpunimi INTOSAI-Donator u krijua në vitin 2009 përmes nënshkrimit të një 

Marrëveshjeje Bashkëpunimi (MOU) ndërmjet INTOSAI-t dhe Komuniteteve 

Donatore, duke njohur qëllimet e tyre të përbashkëta të sigurimit të llogaridhënies, 

transparencës, mirëqeverisjes dhe përdorimit të shëndoshë të fondeve publike në 

vendet partnere. Ajo krijoi disa parime për të siguruar që, në të ardhmen, mbështetja 

ndaj SAI-ve do të nxisë pavarësinë e SAI-ve, do të bazohet në plane strategjike të SAI-

ve, të vendeve udhëheqëse, do të shpërndahet në një mënyrë të harmonizuar dhe të 

koordinuar, do të lehtësojë mbështetjen nga kolegët, si dhe do të lejojë një 

shumëllojshmëri mekanizmash financimi të donatorëve. Memorandumi i 

Mirëkuptimit/MOU ka njohur parimet në vijim, duke nënvizuar përkrahjen e 

donatorëve ndaj komunitetit të SAI-ve: 

 Komuniteti i SAI-ve do të përpiqet të zhvillojë plane strategjike individuale të 

udhëhequra nga vendi dhe plane veprimi zhvillimi që janë gjithëpërfshirëse, 

realiste dhe prioritare. 

 INTOSAI do të përpiqet të arrijë qëllimet strategjike të përcaktuara në Planin 

Strategjik të INTOSAI-t 

 Bashkësia e donatorëve deklaron angazhimin e tij për të respektuar lidershipin/ 

udhëheqjen kombëtare të SAI-ve, pavarësinë dhe autonominë në zhvillimin dhe 

zbatimin e planeve strategjike dhe planeve të veprimit e zhvillimit të SAI-ve. 

 Komuniteti i Donatorëve do të përpiqet të mobilizojë burime shtesë në 

përputhje me rregullat, ligjet dhe procedurat përkatëse, për të zhvilluar dhe 

zbatuar plane strategjike të SAI-ve dhe plane veprimi e zhvillimi, të përgatitura 
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nga SAI-t, si dhe të japë mbështetjen e saj në një mënyrë të pajtueshme me 

parimet e kësaj Marrëveshjeje (MOU). 

 Komuniteti i Donatorëve deklaron angazhimin e tij në përputhje me rregullat 

përkatëse, ligjet, dhe procedurat, për të zhvilluar dhe zbatuar plane strategjike 

të SAI-ve dhe plane veprimi e zhvillimi, për të dhënë mbështetje financiare, ose 

të një tjetër lloji, për auditimet e programeve për ngritjen e kapaciteteve, në 

auditimin e jashtëm qeveritar, në një mënyrë të harmonizuar dhe të koordinuar 

për të shmangur dublikimin e padëshiruar të përpjekjeve për ndërtimin e 

kapaciteteve. 

Bashkëpunimi qeveriset nga një Komitet Drejtues, me bashkë-kryetarët dhe bashkë-

zëvendëskryetarët e Donatorëve dhe të INTOSAI-t, i cili bashkon Komunitetin e 

INTOSAI-t dhe të Donatorëve për të: 

 siguruar udhëzime strategjike për punën e Bashkëpunimit INTOSAI-Donator. 

 lehtësuar diskutimin midis komuniteteve të INTOSAI-t dhe Donatorëve në 

çështjet strategjike dhe emergjente me interes të përbashkët. 

Po ashtu, INTOSAI dhe Komuniteti i Donatorëve kanë krijuar një partneritet për të 

rritur kapacitetin dhe performancën e SAI-ve në vendet në zhvillim.3 

PRIORITETI NDËRSEKTORIAL 4. Krijimi i një INTOSAI strategjik dhe elastik, reaktiv 

dhe të aftë për t’u përgjigjur ndaj  rreziqeve ndërkombëtare emergjente 

INTOSAI përballet me mundësi që mund t’i arrijë dhe rreziqe organizative që duhet të 

monitorohen dhe menaxhohen. Menaxhimi i Riskut të Ndërmarrjeve (ERM) është një 

element thelbësor i qeverisjes së mirë organizative dhe llogaridhënies. Kjo është një 

                                                           
3
Që nga viti 2016, anëtarët Donatorë të Komitetit Drejtues INTOSAI-Donatorë ishin: Banka Afrikane për 

Zhvillim, Banka Aziatike për Zhvillim, Agjencia Australiane për Zhvillim Ndërkombëtar, Austria (Agjencia 

Austriake për Zhvillim), Belgjika (Ministria Belge e Punëve të Jashtme, Tregtisë së Jashtme dhe 

Bashkëpunimit për Zhvillim), Kanadaja (GAC-Global Affairs Canada), Komisioni Evropian, Franca 

(Ministria e Punëve të Jashtme), Aleanca GAVI (Aleanca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin), Fondi 

Global për Luftën kundër Aids, Tuberkulozit dhe Malaries, Banka Ndër-Amerikane për Zhvillim, Fondi 

Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IFAD), Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), Irlanda, Banka 

Islamike për Zhvillim, Holanda, Norvegjia (Norad), OECD-Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe 

Zhvillim, Suedia (Sida - Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim), Zvicra (SECO-

Sekretariati ShtetërorPër Çështjet Ekonomike-SECO Bashkëpunimi Ekonomik dhe për Zhvillim SECO), 

Mbretëria e Bashkuar (Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar), Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

(USAID: Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar), si dhe Banka Botërore. 
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qasje sistematike për organizatat që mbështet arritjen e qëllimeve dhe objektivave 

strategjike duke identifikuar, vlerësuar, vlerësuar, prioritizuar dhe menaxhuar risqet 

për arritjen e atyre qëllimeve dhe objektivave përmes organizatave. 

Komisioni Mbikëqyrës për Çështjet Emergjente i INTOSAI-t është përgjegjës për 

udhëheqjen e procesit ERM të INTOSAI-t. Komiteti i raporton Bordit Drejtues dhe 

ofron njohuri dhe sugjerime për çështjet që përfshijnë risqet e ndërmarrjeve. Për 

shembull, një risk që INTOSAI duhet të monitorojë dhe menaxhojë nga afër, është 

nevoja për t’u siguruar që ambiciet e INTOSAI-t për të ardhmen të bazohen në 

pritshmëri realiste mbi burime financiare dhe jo vetëm, që janë në dispozicion për 

zbatimin e planit. 

Komiteti Mbikëqyrës mbi Çështjet në Zhvillim i INTOSAI-t punon ngushtë me 

organizatat rajonale të INTOSAI-t, Sekretariatin e Përgjithshëm, organe të tjera të 

brendshme të INTOSAI-t, si dhe entitete të jashtme, për të qenë të vëmendshëm ndaj 

çështjeve emergjente që kanë implikime rajonale dhe si çështjet globale, të tilla si 

ndryshimi i klimës dhe zhvillimet financiare globale, mund të shfaqen në mënyra të 

ndryshme në pjesë të ndryshme të botës. Komiteti, gjithashtu, do të mbajë një fokus 

të vazhdueshëm për t’u siguruar që prioritetet ndërsektoriale të INTOSAI-t të 

integrohen vazhdimisht dhe tërësisht në strategjitë dhe programet e ndryshme të 

INTOSAI-t, sipas qëllimeve të tij strategjike. 

PRIORITETI NDËRSEKTORIAL 5. Krijimi, përdorimi dhe lehtësimi i bashkëpunimit 

dhe profesionalizmit midis organizatave rajonale të INTOSAI-t 

7 organizatat rajonale të INTOSAI-t ofrojnë një mjet thelbësor për përmbushjen e 

objektivave të INTOSAI-t përmes konteksteve të ndryshme kulturore dhe gjeografike. 

Po aq i rëndësishëm sa kjo, është fakti se përvojat e organizatave rajonale sigurojnë 

një perspektivë thelbësore reciprokisht të dobishme që shërben për të informuar dhe 

udhëzuar përpjekjet e INTOSAI-t. Kështu, ky plan strategjik kërkon të përdorë dhe 

lehtësojë bashkëpunimin dhe profesionalizmin midis organizatave rajonale të 

INTOSAI-t. Si shembull, plani njeh krijimin e Forumit Rajonal për Zhvillim të 

Kapaciteteve si një forum për organizatat rajonale për të shkëmbyer midis tyre 

informacione dhe për t’i adresuar çështjet e zhvillimit rajonal në një nivel ndër-

rajonal dhe strategjik. Organizatat rajonale të INTOSAI-t janë të mirë pozicionuara 

për të luajtur rol qendror në ndihmesën ndaj SAI-ve në ndjekjen dhe rishikimin e 

Axhendës së vitit 2030 për Zhvillim, si dhe të përpjekjeve të lidhura me zhvillimin e 

qëndrueshëm kombëtar. 
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Figura 5: Organizatat rajonale të INTOSAI-t dhe anëtarësitë e tyre 

 

1. Organizata Afrikane e Institucioneve Supreme të Auditimit  

2. Organizata Arabe e Institucioneve Supreme të Auditimit  

3. Organizata Aziatike e Institucioneve Supreme të Auditimit  

4. Organizata e Karaibeve e Institucioneve Supreme të Auditimit  

5. Organizata Europiane e Institucioneve Supreme të Auditimit  

6. Organizata e Amerikës Latine dhe Karaibeve e Institucioneve Supreme të Auditimit  

7. Shoqata e Paqësorit e Institucioneve Supreme të Auditimit  

Shënim: Vendet me ngjyrë gri nuk janë pjesë e organizatave rajonale dhe anëtarësisë 

së tyre. Përveç kësaj, disa SAI marrin pjesë në më shumë se një organizatë rajonale. 

Hijezimi i figurës bazohet në Deklaratat e Grupit të Lartë të SAI-ve. 

 

Dy tabelat e mëposhtme tregojnë disa mënyra të tjera se si organizatat rajonale të 

INTOSAI-t janë duke punuar së bashku për të shkëmbyer idetë dhe përvojat dhe për 

të ndërtuar kapacitetet. 
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Prioriteti ndërsektorial 5: Shembuj të Organizatave Rajonale të INTOSAI-t duke 

punuar së bashku: 

 Partneritete në kryerjen e seminareve ndër-rajonale të trajnimit; 

 Ndarja e produkteve të auditimit dhe mjeteve të lidhura me to; 

 Përdorimi i ekspertëve nga organizata të tjera rajonale; 

 Peer review/Rishikim nga kolegët  të organizatave rajonale nga organizata të 

tjera rajonale ose nga SAI-t. 

Prioriteti ndërsektorial 5:  Shembuj të aktiviteteve dhe mbështetjes që u është 

ofruar SAI-ve nga organizata rajonale të INTOSAI-t 

 Mbështetja e profesionalizimit, mundësisht duke përfshirë kualifikime dhe 

certifikime të audituesit; 

 Komunitete të praktikës dhe shkëmbim i praktikave të mira; 

 Auditime bashkëpunuese ndërmjet SAI-ve; 

 Iniciativa për trajnim dhe zhvillim; 

 Asistimi i SAI-ve në forcimin e pavarësisë së tyre duke shkëmbyer praktikat e 

mira; 

 Mbështetja (p.sh. financimi, kuadri i kontabilitetit, standardet e auditimit dhe 

lufta kundër korrupsionit); 

 Peer review/Rishikim nga kolegët  midis SAI-ve për të forcuar SAI të veçanta dhe 

identifikuar praktika të mira; 

 Mbështetje metodologjike për auditime me tema të përbashkëta. 

IDI është partner me të gjitha organizatat e INTOSAI-t dhe me vetë INTOSAI-n, për të 

identifikuar portofolin e nevojave të SAI-t për zhvillim të kapaciteteve dhe për të 

hartuar dhe ofruar programe që adresojnë këto nevoja.  

INTOSAI, gjithashtu, do të rrisë suksesin e përpjekjeve të SAI-ve për zhvillimin e 

kapaciteteve peer-to-peer/ndërmjet kolegëve . INTOSAI do të vazhdojë të shqyrtojë 

mundësi për auditime bashkëpunuese mbi çështjet kufitare midis SAI-ve në të njëjtin 

rajon,si p.sh. pandemitë e shëndetit publik. Më poshtë jepen vetëm dy nga shumë 

shembuj të mundshëm: 

 Shoqata e Paqësorit e Institucioneve Supreme të Auditimit (PASAI) po ndërmerr 

një program për Auditime të Përbashkëta të Performancës brenda rajonit dhe po 

krijon reputacion në të gjithë komunitetin ndërkombëtar të auditimit për 
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standardin dhe cilësinë e auditimeve të përbashkëta të performancës. Deri më 

sot, fokusi i auditimeve të përbashkëta të performancës kanë qenë çështjet 

mjedisore, të tilla si menaxhimi i qëndrueshëm i peshkimit, siguria e ujit të 

pijshëm dhe menaxhimi i mbetjeve të ngurta. Auditimet e përbashkëta, që 

përfshijnë një sërë zyrash audituese të Ishujve të Paqësorit, janë një mjet i 

fuqishëm për të vlerësuar ndikimet mjedisore rajonale Programi i Auditimeve të 

Përbashkëta të Performancës, gjithashtu, ka si qëllim të qartë ndërtimin e 

kapaciteteve audituese të performancës përmes zyrave audituese të anëtarëve të 

PASAI-t. 

 SAI nga organizata të ndryshme rajonale morën pjesë në një Auditim Paralel të 

Sistemeve të Informacionit mbi Menaxhimin e Borxhit Publik. Çdo SAI përfundoi 

një studim paraprak të sistemeve të informacionit mbi menaxhimin e borxhit 

publik në nivelet përkatëse kombëtare. Në vitin 2014, ata kryen një studim 

kryesor për të testuar sistemet kombëtare të informacionit. Më pas, SAI-t 

përfunduan Raportin e Auditimit Paralel të Përbashkët, duke përmbledhur të 

gjitha gjetjet. 

 

Objektivat Strategjike të INTOSAI-t 2017-2022 

Qytetarët, qeveritë, legjislaturat kombëtare, organizatat e qeverisë civile, si dhe 

komuniteti ndërkombëtar, shohin drejt SAI-t për t’u ndihmuar në mënyrë që të 

sigurohet mbledhja dhe përdorimi i duhur i fondeve dhe aseteve publike, mbikëqyrja 

e duhur e programeve të qeverisë, si dhe pjesëmarrja aktive në zbatimin efektiv, 

ndjekjen dhe rishikimin e Axhendës për vitin 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. 

Katër objektivat strategjike të INTOSAI-t dhe katër qëllimet strategjike të 

përmendura më poshtë, janë përqendruar për të udhëzuar INTOSAI-n dhe SAI-t e saj 

anëtare në promovimin e llogaridhënies, transparencës dhe mirëqeverisjes. 
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Figura 6: Katër Qëllimet Strategjike të INTOSAI-t 

 

 

Të gjitha organizmat e INTOSAI-t ndajnë bashkërisht përgjegjësinë për të punuar 

vazhdimisht së bashku për zbatimin e prioriteteve ndërsektoriale dhe strategjive të 

INTOSAI-t për të arritur rezultatet e synuara. Për shembull, zhvillimi, mirëmbajtja dhe 

zbatimi i ISSAI-ve kërkon angazhim aktiv të të gjithë Komiteteve të Objektivave të 

INTOSAI-t, organizatave rajonale, IDI-t, SAI-ve etj., për t’u siguruar që standardet 

profesionale të INTOSAI-t të jenë në përputhje me nevojat specifike të SAI-ve. 

Ashtu si me të gjitha organizatat e tjera, disponueshmëria dhe qëndrueshmëria e 

burimeve financiare dhe në natyrë do të përbëjnë bazën e përpjekjeve të INTOSAI-t 

dhe të asaj çka mund të arrihet me zbatimin e planit. 

 

QËLLIMI STRATEGJIK 1: Standardet profesionale 

PROMOVIMI I FORTË, I PAVARUR I SAI-VE MULTIDISIPLINORE, SI DHE NXITJA E 

MIRËQEVERISJES, DUKE: (1) MBËSHTETUR, OFRUAR DHE MIRËMBAJTUR 

STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË INSTITUCIONEVE SUPREME TË AUDITIMIT (ISSAI); 

DHE (2) KONTRIBUAR NË ZHVILLIMIN DHE MIRATIMIN E STANDARDEVE 

PROFESIONALE EFEKTIVE 

Që nga viti 2004, INTOSAI ka punuar për të ndërtuar kapacitetet dhe strukturat e 

nevojshme për të siguruar një grup gjerësisht të njohur të standardeve 

ndërkombëtare profesionale për auditimin e sektorit publik. Këto përpjekje do të 

intensifikohen gjatë viteve 2017-2022. ISSAI 1, Deklarata e Limës, si dhe ISSAI 10, 
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Deklarata e Meksikos mbi pavarësinë e SAI-ve, theksuan rëndësinë e mbështetjes së 

SAI-ve në përpjekjet e tyre për të kryer auditime të pavarura. ISSAI 100, parimet 

themelore të Auditimit të Sektorit Publik, përcakton parimet dhe konceptet bazë të 

auditimit të sektorit publik, si dhe tre llojet kryesore të auditimit: financiar, i 

performancës dhe i përputhshmërisë. Me miratimin e këtyre parimeve, INTOSAI 

krijoi një bazë të përbashkët për vazhdimin e zhvillimit të ISSAI-ve dhe të standardeve 

kombëtare përkatëse për auditimin e sektorit publik. 

Nën udhëheqjen e Komitetit të Standardeve Profesionale (PSC), INTOSAI po forcon 

përpjekjet e veta për të ofruar standarde të qarta, profesionale dhe të rëndësishme, 

që shtojnë besueshmërinë në punën e audituesit dhe të raporteve të auditimit. 

Përmes ISSAI-ve dhe bashkëpunimit me vendosës të tjerë të standardeve, INTOSAI 

kërkon të sigurojë auditim të pavarur të sektorit publik të cilësisë më të lartë dhe 

promovimin e transparencës, llogaridhënies dhe efektivitetit në qeveri. 

Standardet profesionale të INTOSAI-t mbështeten në dijet që janë akumuluar përmes 

zhvillimit të njohurive të SAI-ve dhe shkëmbimit të këtyre njohurive. Të gjitha ISSAI-t 

dhe udhëzimet për to janë zhvilluar në pajtueshmëri me Procesin e Rregullt për 

Forumin për Publikimet Profesionale të INTOSAI-t (FIPP) dhe janë vënë në dispozicion 

të publikut në faqen e internetit  www.issai.org. 

Forumi për Publikimet Profesionale të INTOSAI-t (FIPP) 

Ekspertët teknikë të FIPP adresojnë çështjet e krijimit të standardeve. Nën drejtimin 

e PSC, CBC dhe KSC, Forumi për Publikimet Profesionale është përgjegjës për 

përmbajtjen dhe cilësinë e standardeve profesionale të INTOSAI-t, përfshirë ISSAI-et 

si dhe publikimet e tjera përmes faqes së internetit www.issai.org.  

FIPP siguron një përfshirje të njëtrajtshme në kornizën e ISSAI-ve dhe ndjek një 

proces unik miratimi për ISSAI-t dhe çdo publikim tjetër që përfshihet në Kornizën e 

INTOSAI-t për Publikimet Profesionale. 

FIPP e forcon INTOSAI-n si një “ligjvënës” të standardeve ndërkombëtare dhe 

kontribuon në zhvillimin e standardeve të duhura për auditimin në sektorin publik. 

FIPP angazhohet në procesin e zhvillimit të standardeve dhe përcakton nivelin e 

përshtatshëm të kërkesave për auditim në sektorin publik. FIPP ndjek zhvillimin e 

projekt-propozimeve, siguron cilësinë dhe konsistencën e tyre teknike, si dhe miraton 

përfshirjen e tyre në Kornizën ISSAI. 

 

http://www.issai.org/
http://www.issai.org/
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Tabela 2: Objektivat Strategjike për Qëllimin  1 

1.1 Sigurimi i një kuadri të fortë organizativ për të mbështetur standard-vendosjen e INTOSAI-t duke 

përfshirë një bord të përhershëm të vendosjes së standardeve (FIPP), me funksione si 

mbështetës teknik dhe këshilltar i pavarur.  

1.2 Të sigurohet që ISSAI-et të jenë mjaftueshmërisht të qarta, relevante dhe të përshtatshme 

për të qenë zgjidhja e preferuar për anëtarët e INTOSAI-t. ISSAI-et duhet të njihen gjerësisht 

nga të gjithë aktorët si korniza autoritare për auditimin në sektorin publik. 

1.3 Promovimi i ISSAI-ve si një burim për zhvillimin e profesionalizmit të audituesve dhe të 

programeve të certifikimit, si dhe të standardeve të arsimimit dhe trajnimit. 

1.4 Garantimi i zhvillimit dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme të Kornizës së INTOSAI-t për 

Publikimet Profesionale. 

1.5 Monitorimi i zbatimit dhe miratimit të standardeve dhe adresimi i problemeve përgjatë 

procesit të krijimit të standardeve për të siguruar dobishmërinë dhe rëndësinë e tyre.  

 

STRATEGJITË KRYESORE PER ARRITJEN E QËLLIMIT 1 DHE OBJEKTIVAVE 

STRATEGJIKE 

1. Zhvillimi dhe ruajtja e Forumit të INTOSAI-t për Publikimet Profesionale që përdor 

ekspertizën e INTOSAI-t në standard-vendosjen, që funksionon si një bord 

përcaktues i standardeve për Kornizën e INTOSAI-t të Publikimeve Profesionale 

dhe që përfaqëson pikëpamjet e bordit mbi anëtarët e INTOSAI-t dhe çështjet e 

standard-vendosjes. 

2. Forcimin e strukturës menaxhuese të standard-vendosjes për të rritur besimin e 

anëtarëve të INTOSAI-t, donatorëve dhe palëve të tjera të interesit në procesin e 

krijimit të standardeve dhe sigurimin e koordinimit mes udhëzuesve të rinj dhe të 

çdo iniciative të INTOSAI-t për të mbështetur implementimin e ISSAI-ve dhe të 

praktikave më të mira profesionale.  

3. Ofrimin e një mbështetjeje teknike për të siguruar efiçiencë dhe cilësi të lartë në 

hartimin e standardeve, si dhe për të promovuar njohje, pranim dhe zbatim të 

gjithanshëm. 
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4. Krijimin dhe ruajtjen e një grupi këshillimor, përfshirë monitoruesit aktual të PSC-

së si dhe përfaqësuesit e përdoruesve, organizatave ndërkombëtare të auditimit 

dhe palëve të interesit.  

5. Monitorimin e aktiviteteve të standard-vendosjes së INTOSAI-t për të siguruar se 

procesi i Kornizës së INTOSAI-t të Publikimeve Profesionale ndiqet dhe lehtëson 

zhvillime dhe përmirësime të mëtejshme, sipas rastit. 

6. Zhvillimin e mëtejshëm të faqes së internetit/ website-t të ISSAI-ve për të siguruar 

një rritje të qëndrueshme të numrit të vizituesve, saktësisë dhe dobishmërisë. 

7. Implementimin e sistemit të monitorimit për të marrë “feedback”/ informacion 

nga SAI-t mbi implementimin e ISSAI-ve si dhe mbi eksperiencën praktike të tyre 

në përdorimin e ISSAI-ve në auditime, ose si bazë për standardet kombëtare, si 

dhe për ta përfshirë këtë informacion si input / burim në procesin e standard-

vendosjes.  

8. Bashkëpunim i ngushtë për të zhvilluar një kornizë kompetente dhe një program 

certifikimi të ngritur sipas Qëllimit 2. 

9. Bashkëpunim i ngushtë mbi iniciativa të ndërmarra sipas Qëllimit 2 për të 

promovuar shkëmbimin e njohurive dhe zhvillimin e ekspertizës që mund të 

shërbejë si levë në zhvillimin e Publikimeve Profesionale të INTOSAI-t. 

10. Bashkëpunim i ngushtë me IDI-n ose organizma të tjera të INTOSAI-t, standard-

vendosës të tjerë ndërkombëtarë dhe partnerë që ndajnë të njëjtin objektiv për 

promovimin e SAI-ve të forta, të pavarura dhe shumëdisiplinore, duke inkurajuar 

mirëqeverisjen.   

 

QËLLIMI STRATEGJIK 2:  Zhvillimi Kapaciteteve 

MBËSHTETJA E SAI-VE NË ZHVILLIMIN E KAPACITETEVE PËR TË MAKSIMIZUAR VLERAT 

DHE PËRFITIMETE TYRE PËR SHOQËRINË NGA: 1) PROMOVIMI I ZHVILLIMIT TË 

AFTËSIVE DHE KAPACITETEVE PROFESIONALE TË ORGANIZATAVE TË PAVARURA 

RAJONALE DHE TË SAI-VE; 2) INFORMIMI I VENDIMMARRJES SË INTOSAI-T MBI 

ÇËSHTJET E ZHVILLIMIT TË KAPACITETEVE TË SAI-VE DHE 3) BASHKËPUNIMI ME 

DONATORËT, PARTNERËT E RËNDËSISHËM DHE PALËT E INTERESUARA. 

Çdo SAI i veçantë ka përgjegjësinë parësore për identifikimin dhe adresimin e 

nevojave të veta për zhvillim kapacitetesh bazuar në planet përkatëse strategjikë dhe 



KLSH                                                                                                                                                                      Botimem 

138                                                                                                                                         Botime 

të zhvillimit. Këto plane strategjike dhe zhvillimi mund të furnizohen me informacion 

nga një vlerësim i Kornizës së Matjes së Performancës për SAI-n (SAI PMF/ KMP SAI-

t), Vetëvlerësimi i Integritetit të SAI-t (IntoSAINT)), rezultatet e vlerësimit nga kolegët 

(peer – review), reagimet nga klientët dhe palët e interesit, dëshira për të 

mbështetur më efektivisht zhvillimin e institucioneve kombëtare llogaridhënëse 

(OZHQ16 ) dhe kontributi për të ndjekur dhe vlerësuar iniciativat kombëtare për 

zhvillim të qëndrueshëm, në pajtueshmëri me Axhendën për Zhvillim të 

Qëndrueshëm 2030.  

INTOSAI synon të sigurojë që çdo SAI anëtar i INTOSAI-t të përfitojë nga iniciativat e 

zhvillimit të kapaciteteve në përshtatje me nevojat e secilit. Komiteti Ndërtimit të 

Kapaciteteve(KBK/CBC) udhëheq përpjekjet e INTOSAI-t nën këtë qëllim dhe për këtë 

punon ngushtësisht me qëllimet e tjera të INTOSAI-t, Sekretariatin e Përgjithshëm, 

IDI, Bashkëpunimin e Donatoreve të INTOSAI-t, organizatat rajonale të INTOSAI-t dhe 

të tjera për të folur dhe vepruar në unitet në interes të përpjekjeve të të zhvillimit të 

kapaciteteve të SAI-ve të INTOSAI-t. Komiteti i Ndërtimit të Kapaciteteve luan një rol 

aktiv integrues duke siguruar që propozimet për zhvillimin e kapaciteteve të 

plotësojnë përpjekjet e mëparshme dhe në vazhdim.  

 

Tabela 3. Objektivat  strategjike për Qëllimin  2  
 

2.1 Të identifikohen sfidat dhe mundësitë e zhvillimit të kapaciteteve në mënyrë 
që të thjeshtohet qasja kundrejt zgjidhjeve duke përfshirë qasjen ndaj 
Bashkëpunimit INTOSAI-Donator.  
 

2.2 Forcimi i zhvillimit të strukturuar profesional të INTOSAI-t si një spirancë për 
zhvillimin e  kapaciteteve profesionale dhe profesionalizimin potencial të 
audituesit.  
 

2.3 Mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve në nivel SAI-sh dhe rajonal, si dhe 
ruajtja dhe rritja e dobishmërisë dhe përdorimit të PMF-së (Korniza e Matjes 
së Performancës) së SAI-ve.  

2.4 Shkëmbimi i njohurive mbi zhvillimin e kapaciteteve dhe sigurimi i 
reagueshmërisë ndaj nevojave të SAI-ve përmes bashkësive të praktikave. 
 

2.5 Angazhimi strategjik me komunitetin e gjerë ndërkombëtar në interes të 
zhvillimit të kapaciteteve të SAI-ve 
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Korniza e matjes së performancës së SAI-t (SAI PMF) 

SAI PMF është një kuadër për vlerësimin e vetes, kolegëve, apo vlerësimin e jashtëm 

të performancës ndaj ISSAI-ve dhe praktikave të tjera të mira të INTOSAI. Ai siguron 

një bazë të fortë për vlerësimin e nevojave për të promovuar planet strategjike të 

SAI-t dhe zhvillimin e kapaciteteve, pasi fokusohet si në veprimtarinë audituese të 

SAI-t, ashtu edhe funksionet jo-audituese në lidhje me mjedisin e tij. 

SAI nga të gjitha organizatat rajonale të INTOSAI-t po ndërmarrin vlerësime. Përvojat 

konfirmojnë dobinë e këtij kuadri për zhvillimin e SAI-ve të veçanta, duke përfshirë 

ndjekjen e progresit përgjatë kohës. Në të ardhmen, vlerësimet mund të përdoren 

gjithashtu për të identifikuar nevojat e përbashkëta të SAI-ve në çdo rajon të INTOSAI 

dhe për të ndihmuar në monitorimin e zbatimit të planeve strategjike rajonale dhe 

planit strategjik të INTOSAI-t. 

Kuadri i SAI PMF u zhvillua nga INTOSAI me ndihmën financiare të organizatave 

donatore nën kujdesin e ‘Bashkëpunimit INTOSAI-Donator’. Zbatimi i kornizës së SAI 

PMF është mbështetur nga organizatat rajonale të INTOSAI-t, një rrjet në rritje i 

vlerësuesve dhe personave nga SAI-t homologe dhe IDI. 

STRATEGJITË KRYESORE PËR ARRITJEN E QËLLIMIT 2 DHE OBJEKTIVAVE 

STRATEGJIKE 

1. Lehtësimi i zhvillimit të standardeve dhe udhëzimeve për shqyrtim nga forumi i 

përbashkët në lidhje me edukimin, trajnimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të 

audituesit dhe inicimi i proceseve dhe strukturave të ardhshme për profesionalizmin 

e auditorit (p.sh. një kuadër bazë i kompetencës) bazuar në rezultatet e punës së 

Grupit të Punës për Certifikimin e Audituesit të INTOSAI. 

2. Sigurimi i një komuniteti rajonal të praktikës - Forumi Rajonal për Zhvillimin e 

Kapaciteteve - për të shkëmbyer dhe trajtuar çështjet që lidhen me zhvillimin e 

kapaciteteve dhe profesionalizmit rajonal në nivel ndër-rajonal dhe strategjik. 

3. Vazhdimi i promovimit të ‘peer review’/ rishikimit nga kolegët dhe auditimeve të 

përbashkëta si mjete për zhvillimin e kapaciteteve dhe lehtësimin e shkëmbimit të 

praktikave më të mira dhe qasjes në komunitetet përkatëse të praktikës. 

4. Sigurimi i drejtimit strategjik dhe mbikëqyrja e zbatimit, mirëmbajtjes, përdorimit 

dhe rëndësisë së Kornizës së Matjes së Performancës së SAI. 
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5. Shkëmbimi i njohurive dhe përvojave në fushën e zhvillimit të kapaciteteve 

përmes, për shembull, faqes së internetit të CBC-së, Revistës Ndërkombëtare të 

Auditimit, dokumenteve të rastit dhe konferencave ndërkombëtare. 

6. Të përkrahet dhe inkurajohet përdorimi i instrumentit të integritetit IntoSAINT për 

të mbështetur SAI-t si modele të integritetit, transparencës dhe llogaridhënies. 

7. Fokusimi i vëmendjes ndaj SAI-ve në situata delikate me rëndësi të veçantë mbi 

ndikimin e Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm në nevojat e zhvillimit të 

kapaciteteve të tyre. 

8. Të angazhohet strategjikisht me platformat e komunitetit ndërkombëtar të 

zhvillimit me qëllim promovimin e nevojave për zhvillim të kapaciteteve të SAI-ve, 

duke theksuar përfitimin dhe vlerën e tyre. 

9. Mbështetja dhe promovimi i bashkëpunimit afatmesëm dhe afatgjatë ndërmjet 

SAI-ve në mbështetje të zhvillimit të kapaciteteve institucionale. 

Mjeti i vetë-vlerësimit IntoSAINT 

IntoSAINT është një instrument vetëvlerësimi që të gjitha SAI-t mund ta përdorin për 

të analizuar rreziqet e integritetit të tyre dhe për të vlerësuar pjekurinë e sistemeve 

të tyre të menaxhimit të integritetit. Vetëvlerësimi kryhet gjatë një workshop-i të 

strukturuar 2-ditor të moderuar nga një person i trajnuar. Ky mjet synon 

parandalimin e korrupsionit dhe gjeneron një listë rekomandimesh të menaxhimit 

për mbështetjen e integritetit të organizatës në fjalë. Ky është një mjet menaxhimi, i 

cili i mundëson përdoruesit të hartojë një politikë të integruar dhe në të njëjtën kohë 

të rrisë ndërgjegjësimin për integritetin brenda stafit. 

Në vijim jepet një përmbledhje e roleve dhe përgjegjësive për zhvillimin e 

kapaciteteve të SAI: 

SAI-t 

Identifikimi dhe prioritarizimi i nevojave për zhvillimin e kapaciteteve bazuar në 

planet strategjike të SAI-ve dhe planet zhvillimore të tjera, të cilat informohen nga: 

 Aplikimi i SAI PMF; 

 Vetëvlerësimi i Integritetit të SAI-t (IntoSAINT); 

 Rezultatet e ‘peer review’ / “rishikimit nga kolegët”; 
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 Reagimet nga palët e interesit; 

 Dëshira për të mbështetur më efektivisht zhvillimin e institucioneve të 

përgjegjshme kombëtare (qëllimi 16 i SDG) dhe për të kontribuar në përcjelljen 

dhe shqyrtimin e iniciativave kombëtare të zhvillimit të qëndrueshëm, në 

përputhje me Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm; 

 Mjete dhe vlerësime shtesë; 

 Kërkimi dhe zbatimi i nismave për zhvillimin e kapaciteteve; 

 Sigurimi i koordinimit dhe transparencës efektive të përpjekjeve për zhvillimin e 

kapaciteteve të SAI-t në nivel kombëtar; 

 Kërkesa për mbështetje nga SAI të tjera dhe organizata rajonale; 

 Kërkesa për financim dhe mbështetje nga donatorët; 

 Ndërgjegjësimi mbi Memorandumin e Mirëkuptimit (MOU) të Bashkëpunimit 

INTOSAI-Donator, natyrën e mbështetjes, prioritetet për zhvillimin e kapaciteteve 

të SAI-t, si dhe qasjen në asistencë dhe raportimin mbi rezultatet.  

Memorandumi i Mirëkuptimit përmbante një sërë parimesh bazë që theksojnë 

mbështetjen e donatorëve për komunitetin e SAI-ve si më poshtë: 

1. Komuniteti i SAI do të përpiqet të zhvillojë plane strategjike individuale të 

drejtuara nga shtetet përkatëse dhe plane zhvillimore që janë gjithëpërfshirëse, 

realiste dhe me përparësi. 

2. INTOSAI do të përpiqet të arrijë qëllimet strategjike të përcaktuara në Planin 

Strategjik të INTOSAI-t. 

3. Bashkësia e donatorëve deklaron angazhimin e saj për të respektuar drejtimin, 

pavarësinë dhe autonominë e shtetit të SAI-t në hartimin dhe zbatimin e planeve 

strategjike dhe planeve të zhvillimit. 

4. Bashkësia e donatorëve do të përpiqet të mobilizojë burime shtesë, në përputhje 

me rregullat, ligjet dhe procedurat përkatëse, për të zhvilluar dhe zbatuar planet 

strategjike dhe planet për zhvillim të SAI-ve, të përgatitura nga vetë ata dhe për të 

ofruar mbështetjen e tyre në përputhje me parimet e këtij Memorandumi 

Mirëkuptimi. 
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5. Bashkësia e donatorëve deklaron angazhimin e saj, në përputhje me rregullat, 

ligjet dhe procedurat përkatëse, për të dhënë mbështetje financiare ose mbështetje 

për programet e ndërtimit të kapaciteteve në auditimin e jashtëm qeveritar në një 

mënyrë të harmonizuar dhe të koordinuar për të shmangur përpjekjet e dyfishta të 

zhvillimit të kapaciteteve". 

 Angazhimi në ndjekjen dhe raportimin e progresit dhe përdorimin e fondeve të 

jashtme për të mbështetur zhvillimin e kapaciteteve; 

 Dorëzimi i të gjitha informacioneve në bazën e të dhënave të SAI për Zhvillimin e 

Kapaciteteve dhe mbajtja e saj e përditësuar; 

 Kontributi në përpjekjet e tjera të SAI për zhvillimin e kapaciteteve (në masën e 

zbatueshme); 

 Marrja pjesë në përpjekjet për zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve 

homologe; 

 Ndarja e njohurive me kolegët nga përvojat e zhvillimit të kapaciteteve; 

 Marrja pjesë në shqyrtimet ‘peer review’/ “rishikim nga kolegët”, sipas rastit; 

 Angazhimi në komitetet INTOSAI, grupet e punës, task forcat dhe komunitetet e 

praktikës për të rritur shkëmbimin e njohurive dhe për të fituar përvojë praktike; 

 Marrja pjesë, kontributi dhe shkëmbimi i njohurive dhe praktikave më të mira me 

organizatat rajonale; 

ORGANIZATAT RAJONALE TË INTOSAI-t 

 Të shërbejnë si sistem i "paralajmërimit të hershëm" për kërcënime ndaj 

pavarësisë së SAI-ve të veçanta; 

 Asistojnë SAI-t në identifikimin e nevojave për zhvillim të kapaciteteve dhe 

marrjen e ndihmës së nevojshme duke përdorur mekanizmin optimal të 

shpërndarjes për një nevojë dhe kontekst të caktuar; 

 Sigurimi i koordinimit, monitorimit dhe transparencës efektive të përpjekjeve për 

zhvillimin e kapaciteteve në nivel rajonal; 

 Rritja e ndërgjegjësimit midis SAI-ve të Bashkëpunimit INTOSAI-Donatorë dhe si të 

arrihet bashkëpunimi për të përmirësuar kapacitetin dhe për të shërbyer si 

kampion i parimeve të MOU; 
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 Komunikimi i nevojave parësore për zhvillimin dhe problemet e kapaciteteve 

rajonale, si dhe praktikat udhëheqëse në CBC; 

 Mbështetje rajonale e zhvillimit të kapaciteteve dhe profesionalizimit, siç janë 

auditimet e përbashkëta, trajnimi dhe shkëmbimi i njohurive brenda kontekstit të 

mandateve individuale të SAI-ve; 

 Partneriteti me IDI në vlerësimin e nevojave të SAI-ve në rajon, në përcaktimin e 

portofolit të programeve IDI dhe në planifikimin dhe shpërndarjen e të gjithë 

programeve të zhvillimit të kapaciteteve IDI; 

 Lehtësimi i shkëmbimit të njohurive midis kolegëve dhe zhvillimi i kapaciteteve; 

 Përpilimi dhe ndarja e njohurive në zhvillimin e kapaciteteve, në të gjithë rajonin 

dhe në INTOSAI në përgjithësi; 

 Përgatitja e raporteve rajonale për Donatorët që mund të kërkohen nga 

marrëveshjet e Donatorëve; 

 Identifikimi, dhënia prioritet dhe nxjerrja e çështjeve rajonale në INTOSAI, dhe 

përfaqësimi i interesave të rajonit me pjesëmarrje aktive në INTOSAI (përfshirë 

aktivitetet përkatëse të Qëllimit 2 dhe Bashkëpunimit INTOSAI-Donator). 

KOMITETET E QËLLIMEVE TË INTOSAI-t 

Komiteti i Politikave, Financave dhe Administrimit (PFAC): 

 Organizon, mban dhe administron Bashkëpunimin INTOSAI-Donator;  

 Siguron drejtimin e politikave të INTOSAI-t në Bashkëpunimin INTOSAI-Donator 

Rritja e ndërgjegjësimit ndërmjet SAI-ve të Bashkëpunimit INTOSAI-Donator dhe 

arritja e bashkëpunimit për të përmirësuar kapacitetin dhe për të shërbyer si 

kampion i parimeve të MOU-së (së bashku me subjektet e tjera); 

 Monitorimi i zbatimit të planit strategjik të INTOSAI dhe kuadrit të menaxhimit të 

performancës dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në mbështetjen e përpjekjeve 

për zhvillimin e kapaciteteve 

CBC 

 Të udhëheqë strategjinë e përgjithshme të INTOSAI për zhvillimin e kapaciteteve 

dhe përpjekjet e profesionalizimit të SAI, bazuar në kontributin e organizatave 

rajonale, IDI dhe SAI; 
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 Identifikimi dhe prioritizimi i përpjekjeve për zhvillimin e kapaciteteve të SAI për 

Bashkëpunimit INTOSAI-Donator dhe financuesve e ofruesve të tjerë të zhvillimit 

të kapaciteteve; 

 Të shërbejë si ndërlidhës kryesor midis INTOSAI dhe subjekteve t tjera që japin 

mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve, në bashkëpunim të ngushtë me IDI; 

 Të shërbejë si kujdestar i PMF-së së SAI-ve dhe të nxisë përdorimin e tij nga ana e 

tyre. 

Të gjitha Komitetet e Qëllimeve të INTOSAI-t 

 Zhvillimi dhe mirëmbajtja e ISSAI-ve, produkteve të tjera të INTOSAI (duke 

përfshirë zhvillimin e kapaciteteve dhe mjetet dhe teknikat e profesionalizimit) 

dhe komuniteteve aktuale të praktikës; 

 Rritja e ndërgjegjësimit ndërmjet SAI-ve të Bashkëpunimit INTOSAI-Donator dhe si 

të arrihet bashkëpunimi për të përmirësuar kapacitetin dhe për të shërbyer si 

kampion i parimeve të MOU/MM-së (së bashku me subjektet e tjera); 

 Duke punuar me CBC-në, KSC-ja mbledh dhe shpërndan njohuritë ndërsektoriale 

të rezultateve individuale të ‘peer review’ “rishikimit nga kolegët” dhe të 

vlerësimit të SAI PMF. 

IDI 

 Shërben si organi kryesor zbatues i INTOSAI-t që mbështet SAI-t e vendeve në 

zhvillim, në përpjekjet e tyre për të përmirësuar në mënyrë të qëndrueshme 

performancën, pavarësinë dhe profesionalizmin; 

 Bashkëpunimi me partnerët në iniciativat globale dhe rajonale për të mbështetur 

SAI-t, duke lehtësuar zbatimin e standardeve ndërkombëtare, duke përfshirë 

ISSAI-t; 

 Avancon zhvillimin e kapaciteteve institucionale, organizative dhe profesionale të 

stafit; 

 Lehtëson ndarjen e njohurive dhe zbatimin e praktikave të mira; 

 Në nivel të kufizuar, ofron mbështetje dypalëshe për SAI-t kur janë shteruar të 

gjitha mjetet e tjera; 
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 Në një nivel të kufizuar, ofron mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve të SAI në 

bazë të rimëkëmbjes së kostos (duke përfshirë SAI-t nga vendet në zhvillim); 

 Punon në të gjitha komitetet e objektivave të INTOSAI për të lehtësuar zhvillimin e 

kapaciteteve të koordinuara; 

 Në bashkëpunim me komitetet e objektivave dhe organizatat rajonale, ndërmerr 

vlerësime periodike globale të performancës së SAI, nevojave për zhvillimin e 

kapaciteteve, ndihmës së ofruar dhe mekanizmave të shpërndarjes, si dhe 

rezultatet e asaj mbështetjeje; 

 Mirëpret Sekretariatin në INTOSAI-Donor Cooperation dhe mbështet SAI PMF. 

SEKRETARIATI I PËRGJITHSHËM INTOSAI-t 

 Punon ngushtë me PFAC dhe entitetet e tjera të INTOSAI-t për t'i dhënë përparësi 

elementeve të veprimit që lidhen me zhvillimin e kapaciteteve, për t'u marrë në 

konsideratë nga drejtuesit; 

 Koordinon dhe lehtëson marrëdhëniet e INTOSAI me organizata të tjera dhe në 

këtë mënyrë kontribuon në identifikimin e mundësive për të bashkëpunuar dhe 

për të nxitur përpjekjet e lidhura me zhvillimin e kapaciteteve; 

 Komunikon në mënyrë aktive parimet e ngritjes së kapaciteteve të INTOSAI-t dhe 

përkrah këto iniciativa nëpërmjet INTOSAI-t dhe me forume të përshtatshme 

ndërkombëtare; 

 Mbështet përpjekjet dhe iniciativat për zhvillimin e kapaciteteve të SAI dhe 

thekson rëndësinë e ngritjes së kapaciteteve të SAI përpara Kombeve të 

Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare; 

 Organizon aktivitete të nivelit të lartë të ndërtimit të kapaciteteve globale. 

BASHKËPUNIMI INTOSAI-DONATOR 

 Bashkëpunimi INTOSAI-Donator, i mbështetur nga Sekretariati i Donatorëve, 

fokusohet në fushat në vijim në të cilat INTOSAI dhe komunitetet e Donatorëve 

ndajnë interesa të përbashkëta, si mjete për të përmirësuar dhe përforcuar 

mbështetjen e SAI-ve në vendet në zhvillim: 

1. Promovimi dhe mbështetja e SAI PMF si një kornizë për të lehtësuar vlerësimin më 

të mirë të nevojave që çojnë drejt planeve strategjike dhe zhvillimore të drejtuara 

nga SAI dhe monitorimin më të mirë të performancës së tij; 
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2. Mobilizimi i burimeve shtesë për zhvillimin e kapaciteteve të SAI, në nivel shteti, 

rajonal dhe global, përmes mekanizmave të tillë si Thirrja Globale për Propozime dhe 

Fondi për Zhvillimin e Kapaciteteve të SAI (Administruar nga Banka Botërore); 

3. Forcimi i koordinimit të mbështetjes për SAI-t, përmes nxitjes së vazhdueshme për 

ndryshimin e sjelljes ndërmjet SAI-ve dhe donatorëve, duke lehtësuar përputhjen e 

projekteve dhe ndarjen e informacionit mbi mbështetjen aktuale dhe të planifikuar, 

nëpërmjet bazës së të dhënave të SAI për Zhvillimin e Kapaciteteve; dhe 

4. Ndërgjegjësimi i mëtejshëm i parimeve të MOU dhe ndryshimi i sjelljes, sidomos 

lidhur me drejtuesit e SAI-t, harmonizimi dhe koordinimi i mbështetjes për zhvillimin 

e kapaciteteve, përmes trajnimit për donatorët mbi punën me SAI-t dhe mbështetjen 

e tyre në zhvillimin e propozimeve për financim të bazuar në nevoja. 

 Demonstrimi i rezultateve të bashkëpunimit, për të ruajtur mbështetjen për 

punën e tij ndërmjet palëve të interesit. 

 Komiteti Drejtues i Bashkëpunimit INTOSAI-Donator: 

1. Ofron udhëzime strategjike për punën e Bashkëpunimit INTOSAI-Donator; dhe 

2. Lehtëson diskutimin midis INTOSAI-t dhe bashkësive të donatorëve për çështjet 

strategjike dhe ato aktuale me interes të ndërsjellë. 

 

QËLLIMI STRATEGJIK 3: Shkëmbimi i njohurive 

INKURAJIMI I BASHKËPUNIMIT DHE PËRMIRËSIMIT TË VAZHDUESHËM TË SAI-t 

PËRMES ZHVILLIMIT, SHKËMBIMIT DHE SHËRBIMEVE TË NJOHURIVE, DUKE 

PËRFSHIRË: (1) PRODHIMIN DHE RISHIKIMIN E PRODUKTEVE TË INTOSAI; (2) OFRIMIN 

E KRITEREVE VLERËSUESE DHE OPERIMIN E PORTALIT TË KOMUNITETIT; DHE (3) 

STUDIMIN E PRAKTIKËS MË TË MIRË DHE HULUMTIMIN MBI ÇËSHTJET E INTERESIT TË 

PËRBASHKËT. 

Qëllimi i tretë strategjik i INTOSAI-t bazohet në tiparet thelbësore të shkëmbimit dhe 

bashkëpunimit që kanë qenë shenjë dalluese e INTOSAI-t përgjatë viteve. Ky qëllim 

është thelbësor për përpjekjet e INTOSAI-t për të shpërndarë njohuritë mbi 

përpjekjet e SAI-ve për të mbështetur dhe kontribuar në ndjekjen dhe shqyrtimin e 

SDG-ve, brenda kontekstit të mandateve, kapaciteteve dhe prioriteteve të SAI-ve. 

Udhëhequr nga Komiteti i Shkëmbimit të Njohurive (KSC), ky objektiv përfshin 
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objektivat e mëposhtme strategjike për të mbështetur një profesionalizëm më të 

madh dhe përmirësim të vazhdueshëm të SAI-ve: 

Tabela 4: Objektivat Strategjike për Qëllimin 3 

3.1 Zhvillimi dhe mbajtja e ekspertizës në fushat e ndryshme të auditimit të sektorit 

publik dhe ndihmesa për të siguruar përmbajtje në Kuadrin e INTOSAI për 

Prononcimet Profesionale. 

3.2 Mundësimi i shkëmbimit të gjerë të njohurive dhe përvojës ndërmjet anëtarëve 

të INTOSAI. 

3.3 Puna me CBC, IDI, dhe entitete të tjera të INTOSAI, lehtësojnë përmirësimin e 

vazhdueshëm të SAI-ve përmes shkëmbimit të njohurive ndërsektoriale të nxjerra 

nga rezultatet e ‘peer review’-ve dhe SAI PMF. 

 

STRATEGJITË KRYESORE PËR ARRITJEN E QËLLIMIT 3 DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKË 

1. Përgatitja e produkteve të reja dhe linjave të prodhimit INTOSAI: KSC, në 

bashkëpunim me entitetet e tjera të INTOSAI, ka plane pune dhe pika kyçe për 

zhvillimin e standardeve të reja dhe udhëzimeve për shqyrtim nga forumi i 

përbashkët, si edhe produkte të tjera gjatë 2017-2022. KSK punon ngushtë me palët 

e interesit për të zhvilluar produkte mbi përpjekjet e INTOSAI-t për të mbështetur 

zbatimin aty ku është e përshtatshme dhe për të kontribuar në përcjelljen dhe 

shqyrtimin e SDG-ve. 

2. Rishikimi i produkteve ISSAI: Synimet vjetore për azhurnimin dhe rishikimin e 

standardeve ekzistuese përcaktohen për periudhën 2017-2022. Kjo punë është bërë 

në bashkëpunim të ngushtë me PSC dhe FIPP. 

3. Portal i Komunitetit INTOSAI KSC-IDI: Në bashkëpunim të ngushtë me IDI, është 

formuar një platformë për ndarjen e njohurive për të shërbyer si qendër për 

shkëmbimin e tyre. Platforma përfshin Komunitetet e praktikës (COP), Bloge, 

Sondazhe Online, Wiki, takime virtuale dhe mekanizma të tjerë që mbledhin shpejt 

dhe në mënyrë efikase pikëpamjet dhe përvojat. 

4. Projektet e kërkimit shkencor: KSC udhëheq zhvillimin e një skeme për inkurajimin 

e projekteve të brendshme (për INTOSAI) dhe hulumtimet e jashtme në auditimin 
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publik. KSC gjithashtu lehtëson angazhimin e INTOSAI-t me botën akademike për 

çështje dhe shqetësime me interes të ndërsjellë. 

5. Angazhimi i palëve të interesit: KSC, komitetet e tjera të objektivit strategjik, IDI, 

organizatat rajonale të INTOSAI-t, Komiteti Mbikëqyrës për Çështjet në Zhvillim dhe 

Sekretariati i Përgjithshëm i INTOSAI-t punojnë së bashku për të shmangur dyfishimin 

e punës dhe për sinergji më të madhe. 

6. Lehtësimi i përmirësimit të vazhdueshëm: Duke punuar me CBC-në, IDI-n dhe 

entitete të tjera të INTOSAI, KSK mbledh dhe shpërndan mësimet ndërsektoriale të 

nxjerra nga rezultatet individuale të ‘peer review’ “rishikimit nga kolegët” dhe të 

vlerësimit të SAI PMF. 

7. Bashkëpunon me dhe nxit përpjekjet e Revistës Ndërkombëtare të Auditimit të 

Qeverisë dhe Sekretariatit të Përgjithshëm për të zgjeruar përdorimin e mediave 

sociale, videove dhe mjeteve interaktive për të siguruar komunikim "në kohë reale" 

në të gjithë INTOSAI-n, partnerët e saj dhe me të tjera palë të interesuara. 

8. Përdorimi i grupeve të punës, task forcave dhe komuniteteve e praktikës të hapur 

për të gjitha SAI-t e interesuara, si mjete për gjenerimin dhe shpërndarjen e 

njohurive dhe përvojave. 

Një Program Gjithëpërfshirës për Zhvillimin e Kapaciteteve 

Gjatë vitit 2016-2019, KSC dhe IDI po bashkëpunojnë në hartimin dhe shpërndarjen e 

një programi gjithëpërfshirës të zhvillimit të kapaciteteve për zbatimin e auditimit të 

SDG-ve. Programi ka një proces prej katër hapash. 

Së pari, COP për Auditimin e zbatimit të SDG-ve: COP-i, web-faqja e Portalit të 

Komunitetit KSC-IDI, do të mbledhë informacion dhe do të shkëmbejë ide dhe 

përvoja rreth zbatimit të auditimit të SDG-ve. 

Së dyti, Udhëzues për Auditimin e Përgatitjeve Kombëtare për Zbatimin e SDG: Një 

ekip global nga të gjitha rajonet e INTOSAI do të zhvillojë udhëzime për auditimin e 

përgatitjeve kombëtare për zbatimin e SDG-ve. 

Së treti, Auditimet të përbashkëta mbi Auditimin e Përgatitjeve Kombëtare për 

Zbatimin e SDG: Auditimet e përbashkëta do të lehtësohen nga IDI duke përdorur 

modelin e auditimit të bashkëpunimit të rishikuar. Kjo përfshin hartimin dhe 

zhvillimin e një kursi online për SDG-të, shpërndarjen e leksioneve për grupet e 
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auditimit të SAI-ve, seminaret e planifikimit të auditimit, një seminar për rishikimin e 

tij dhe mbështetje gjatë auditimit dhe sigurimit të cilësisë bazuar në ISSAI. 

Së fundi, mësimet e nxjerra do të dokumentohen dhe publikohen në një përmbledhje 

të gjetjeve të auditimit nga pjesëmarrësit në COP. 

 

QËLLIMI STRATEGJIK 4: Maksimizimi vlerës së INTOSAI si Organizatë 

Ndërkombëtare 

TË ORGANIZOHET DHE UDHËHIQET INTOSAI NË MËNYRË QË TË MBËSHTESË 

PRAKTIKAT EKONOMIKE, EFIKASE DHE EFEKTIVE TË PUNËS, VENDIMMARRJEN NË 

KOHËN E DUHUR DHE PRAKTIKAT DREJTUESE EFEKTIVE, DUKE MARRË NË TË NJËJTËN 

KOHË NË KONSIDERATË AUTONOMINË, EKUJLIBRIN, MODELET DHE QASJET E 

NDRYSHME TË ANËTARËVE TË SAI-t. 

INTOSAI beson se është thelbësore të udhëheqësh duke dhënë shembull. Objektivi 

16 i Agjendës për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030 i bën thirrje çdo kombi të 

"promovojë shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, të 

sigurojë qasje në drejtësi për të gjithë dhe të ndërtojë institucione efektive, të 

përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet". INTOSAI beson se gjithashtu 

ka nevojë të jetë një organizatë ndërkombëtare efektive, llogaridhënëse dhe 

gjithëpërfshirëse. 

Ky angazhim është reflektuar në objektivin e katërt strategjik të INTOSAI: përpjekja të 

maksimizuar vlerën e INTOSAI si për SAI-t e tij anëtare, ashtu edhe si një organizatë 

ndërkombëtare. Si i tillë, qëllimi 4 ndryshon në thelb dhe natyrë nga qëllimet e tjerë 

të INTOSAI-t, të cilat përqendrohen në rritjen e standardeve profesionale, në 

zhvillimin e kapaciteteve dhe në lehtësimin e shkëmbimit të njohurive midis 

anëtarëve. Qëllimi 4 synon të harmonizojë organizimin dhe operacionet e INTOSAI 

me objektivat e tjerë. Maksimizimi i vlerës së INTOSAI-t është jetësor, si brenda për 

të siguruar që organizata të funksionojë si duhet, ashtu edhe jashtë, pasi do të 

ndihmojë në rritjen e vlerës dhe përfitimeve të siguruara nga SAI-t në nxitjen e 

qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit. 

Qëllimi 4, i cili përfshin sigurimin e ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit të 

operacioneve të vetë INTOSAI-t, dhe se organizata po vepron brenda buxhetit të saj 

dhe projeksioneve realiste të burimeve në dispozicion, është themelore për arritjen e 

planit strategjik të INTOSAI-t. Komiteti i Politikave, Financave dhe Administrimit 
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(PFAC) ndihmon Bordin Drejtues në udhëheqjen e përpjekjeve të INTOSAI-t në 

kuadër të Qëllimit 4 dhe punon në bashkëpunim të ngushtë me Sekretariatin e 

Përgjithshëm. Duke marrë parasysh rëndësinë e PFAC në ndihmën që i jep Bordit 

Drejtues për drejtimin e INTOSAI, PFAC kryesohet nga Zëvendëskryetari i dytë i Bordit 

Drejtues të INTOSAI. Anëtarësimi në PFAC përfshin shumë nga udhëheqësit 

organizative të INTOSAI-t, ndër të tjerë edhe kryesuesit e PSC, CBC dhe KSC. 

Përfshirja e gjerë e udhëheqjes në PFAC avancon integrimin e përpjekjeve të INTOSAI 

në të gjithë prioritetet, qëllimet, objektivat dhe iniciativat ndërsektoriale. 

Tabela 5: Objektivat strategjike për Qëllimin 4 

4.1 Monitorimi i zbatimit të Planit Strategjik të INTOSAI-t duke përfshirë përpjekjet e 

INTOSAI-t për menaxhimin e performancës dhe kontributet në ndjekjen dhe 

shqyrtimin e SDG-ve; 

4.2 Menaxhimi dhe mbikëqyrja e burimeve të INTOSAI-t për të kryer detyrat e 

përshkruara në Planin Strategjik në mënyrën më të mirë të mundshme; 

4.3 Mbështetja dhe zhvillimi i mëtejshëm i përpjekjeve të bashkëpunimit INTOSAI 

Donor; 

4.4 Të sigurohet që struktura organizative e INTOSAI-t, kontaktet, komunikimet dhe 

proceset e vendimmarrjes të funksionojnë në mënyrë efikase, efektive dhe 

ekonomike, për maksimizimin e përfitimit të SAI-t. 

 

STRATEGJITË KRYESORE PËR ARRITJEN E QËLLIMIT 4 DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE 

1. Angazhimi i INTOSAI-t për të vlerësuar performancën e vet: 

Organizatat udhëheqëse menaxhojnë në bazë të strategjive dhe synimeve të 

përcaktuara që lidhen me rezultatet që duhet të arrihen. Rishikimi sistematik i 

performancës i lejon këto organizata të ndjekin progresin që po bëjnë drejt qëllimeve 

të tyre dhe u jep udhëheqësve informacion të rëndësishëm mbi të cilin mund të 

bazohen vendimet e tyre organizative dhe menaxheriale. 
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Për të vlerësuar performancën e saj, INTOSAI do të zbatojë shqyrtimet vjetore të 

progresit drejt çdo objektivi strategjik të përfshirë në këtë plan. Organizata do të 

përdorë rezultatet e këtyre shqyrtimeve për të: 

 informuar mbi strategjinë afatgjatë; 

 informuar mbi planifikimin dhe formulimin e buxhetit; 

 identifikuar mundësitë për përmirësim të vazhdueshëm, përfshirë menaxhimin e 

riskut; 

 përmirësuar kohën e reagimit të vendimmarrjes; 

 forcuar bashkëpunimin në të gjithë organizatën;dhe 

 përmirësuar transparencën. 

Shqyrtimi e objektivave strategjikë vjetorë fillon me drejtuesit, të cilët do të 

udhëheqin vlerësimet e progresit drejt çdo qëllimi sipas objektivit të tyre strategjik, 

duke punuar në bashkëpunim të ngushtë me drejtuesit e tjerë dhe me Sekretariatin e 

Përgjithshëm. Këto vlerësime objektive individuale do të përfshijnë SAI-t anëtare nga 

komisionet e INTOSAI-t, organizatat rajonale, grupet e punës, task forcat dhe 

komunitetet e praktikës që kontribuojnë në objektiv. Do të merret parasysh edhe 

perspektiva e palëve të jashtme, siç është bashkësia e donatorëve, që në mënyrë të 

konsiderueshme kontribuon në këtë objektiv. 

Secili drejtues i objektivave dhe kontribuesit përkatës - duke përfshirë organizatat 

rajonale - do të shqyrtojnë rezultatet e arritura për secilin objektiv në bazë të 

standardeve të miratuara, siç janë performanca e matur kundrejt objektivave të 

përcaktuara dhe përfundimi i detyrave të rëndësishme apo produkteve. Vëmendje e 

veçantë do t'i kushtohet progresit të bërë në përmirësimin e prioriteteve 

ndërsektoriale të INTOSAI-t. Ata që përfshihen në rishikim do të përcaktojnë se cilat 

veprime dhe hapa të ardhshëm, nëse ka, janë më së shumti të nevojshëm për 

përparimin e vazhdueshëm drejt çdo objektivi. 

Pasi të jetë vlerësuar çdo objektiv, secili drejtues i objektivave do të shqyrtojë 

rezultatet në të gjitha objektivat brenda qëllimit strategjik përkatës dhe do të 

përcaktojë prioritetet për veprimet e ndryshme dhe hapat e mëtejshëm që janë 

identifikuar. Duke pasur parasysh burimet e fundme, kjo qasje synon të sigurojë që 

vëmendja të përqendrohet në veprimet që nevojiten për të vazhduar progresin, për 

të përmirësuar performancën, ose për të menaxhuar rreziqet. 

Në çdo mbledhje të Bordit Drejtues, drejtuesit e objektivave do të raportojnë 

rezultatet e shqyrtimeve të tyre vjetore dhe prioritetin e veprimeve. Bordi Drejtues, 
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bazuar në këto raporte, do të vendosë për vlerësimin përfundimtar për çdo objektiv, 

si dhe cilat pika veprimi duhet të ndërmerren. Para takimit të Bordit Drejtues, 

drejtuesit e objektivave do të japin rezultate përmbledhëse të rishikimeve të tyre 

strategjike dhe propozimet e tyre për hapat e ardhshëm në PFAC, për të ndihmuar në 

informimin e procesit të formulimit të buxhetit të INTOSAI-t. 

PFAC, duke punuar me Sekretariatin e Përgjithshëm të INTOSAI, do të shqyrtojë 

rezultatet e përgjithshme për të identifikuar temat e përbashkëta dhe për të 

përcaktuar nëse veprimet shtesë mund të jenë të nevojshme për ato çështje që 

prekin objektiva të shumëfishtë. PFAC, duke punuar me drejtuesit e objektivave, 

Komitetin Mbikëqyrës për Çështjet në Zhvillim dhe Sekretariatin e Përgjithshëm, do 

të shqyrtojë përpjekjet e gjera të INTOSAI-t që mund të jenë të nevojshme për të 

çuar përpara zbatimin e prioriteteve ndërsektoriale. Bazuar në rishikimin e tij, PFAC 

dhe Sekretariati i Përgjithshëm - në bashkëpunim të ngushtë me drejtuesit, do të 

zhvillojnë një prioritet të propozuar për të gjithë organizatën të elementeve të 

veprimit të identifikuara nga ata, për shqyrtim nga Bordi Drejtues. 

Për të promovuar transparencën, rezultatet përmbledhëse të këtyre rishikimeve do 

të përpilohen nga Sekretariati i Përgjithshëm në bashkëpunim të ngushtë me PFAC në 

një raport performance dhe llogaridhënieje çdo vit. Ky raport do t'i ofrohet çdo 

anëtari të INTOSAI-t dhe aktorëve të jashtëm, të publikuar në Revistën 

Ndërkombëtare të Auditimit të Qeverisë dhe do të bëhet publik në faqen e internetit 

të INTOSAI-t. 

2. Financimi dhe Burimet: 

Ambiciet e INTOSAI-t duhet të jenë në përputhje me pritshmërinë e arsyeshme për 

burimet në dispozicion dhe realitetet financiare të SAI-ve anëtare. INTOSAI do të 

vazhdojë të përmirësojë qasjen e tij për financimin e aktiviteteve dhe do të ndikojë 

në shumë zhvillime të arritura gjatë periudhës 2011-2016, duke përfshirë indeksimin 

e detyrimeve të SAI për inflacionin, pranimin e kontributeve vullnetare për projekte 

të veçanta dhe sqarimin e pritshmërive për SAI-t pritës të aktivitete të INTOSAI. 

Të gjitha aktivitetet e INTOSAI-t varen nga nivelet e qëndrueshme të burimeve. 

Kontributet në natyrë mbeten elementi thelbësor i aftësisë së INTOSAI-t për të 

ndërmarrë strategjitë e tij dhe për të arritur rezultate. Prandaj, komisionet e 

INTOSAI-t, grupet e punës, komunitetet e praktikës dhe iniciativat e tjera duhet të 

marrin në konsideratë si burimet në natyrë ashtu edhe ato financiare, të nevojshme 

për të përmbushur përgjegjësitë e tyre. Më tej, planifikimi financiar i gjithë 
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organizatës INTOSAI llogaritet për indeksimin e detyrimeve të saj ndaj inflacionit dhe 

çdo kontributi vullnetar sipas statuteve të INTOSAI-t në lidhje me financimin për 

projekte të veçanta. 

Udhëheqësit e komisioneve të INTOSAI-t, grupet e punës, komunitetet e praktikës 

dhe iniciativat e tjera pritet që të krijojnë siguri sa më shumë të jetë e mundur, nga 

ato SAI që angazhohen për të kryer punën e INTOSAI-t dhe që kanë burime për të 

zbatuar aktivitetet e miratuara. Garanci të tilla duhet të përfshijnë, nëse është e 

mundur, një vlerësim të burimeve kolektive në dispozicion të tyre (kontributet 

financiare, kontributet në natyrë dhe burimet e jashtme financiare që disponojnë 

SAI-t përkatëse). Mënyra se si udhëheqësit e INTOSAI-t marrin garanci të tilla është 

në kompetencën e tyre, bazuar në marrëdhëniet dhe njohjen e SAI-ve që janë zotuar 

të përmbushin ambiciet e përpjekjeve të INTOSAI. Drejtuesit e organizatës janë 

përgjegjës për ofrimin me shkrim të sigurisë së mjaftueshme të burimeve për 

drejtuesit e objektivave dhe Sekretariatit të Përgjithshëm të INTOSAI-t për t’u 

dorëzuar në PFAC. Kjo siguri është një element i rëndësishëm në konfirmimin se 

INTOSAI ka pritshmëri realiste për arritjen e objektivave në planin strategjik dhe 

përmbushjen e ambicieve të organizatës. 

3. Drejtimi i politikave në Bashkëpunimin INTOSAI-Donator: 

Siç është përmendur edhe më herët në këtë plan, Bashkëpunimi INTOSAI-Donator 

është një element thelbësor i mbështetjes për zhvillimin e kapaciteteve të SAI. PFAC 

ka një përgjegjësi të madhe brenda INTOSAI-t për rregullimin, mbajtjen dhe 

administrimin e tij. Në këtë mënyrë, PFAC drejton politikat e INTOSAI-t në të. 

Gjithashtu synon të rrisë ndërgjegjësimin e SAI-ve të Bashkëpunimit INTOSAI-Donator 

dhe si të arrihet bashkëpunimi për të përmirësuar kapacitetet dhe në përgjithësi, 

duke shërbyer si kampion i parimeve të vendosura në Memorandumin e 

Mirëkuptimit 2009 ndërmjet INTOSAI dhe Bashkëpunimit të Donatorëve. 

4. Menaxhimi i Riskut të Ndërmarrjeve: 

INTOSAI është duke u mbështetur në përpjekjet e tij të vazhdueshme për të 

identifikuar dhe adresuar çështjet e reja duke krijuar një kapacitet të fuqishëm të 

Menaxhimit të Riskut të Ndërmarrjeve (ERM) për të udhëhequr përpjekjet për 

identifikimin dhe menaxhimin e riskut. Përgjigjja ndaj mundësive dhe rreziqeve të 

reja kërkon një qasje strategjike, si dhe shkathtësi organizative në mënyrë që 

INTOSAI të jetë i pozicionuar në mënyrë që të përgjigjet në kohë ndaj çështjeve në 

zhvillim global dhe rajonal. 
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Bordi Drejtues, në përputhje me praktikat më të mira në sektorin publik dhe privat, 

është përgjegjës për rregullimin e ‘oreksit’ që ka INTOSAI për riskun dhe pajtimin e 

një strategjie të menaxhimit të tij. Bazuar në raportet e Komitetit Mbikëqyrës për 

Çështjet në Zhvillim, Bordi Drejtues jep udhëzime për çështjet që kërkojnë veprim të 

INTOSAI për përpjekjet e menaxhimit të rrezikut. 

Kuadri i menaxhimit të rrezikut të ndërmarrjeve do të përfshijë të gjitha elementet 

që gjenden zakonisht në kornizat e ndryshme të pranuara gjerësisht, siç tregohet në 

Figurën 7.  

Figura 7: Përmbledhje e Nivelit të Lartë të Qasjes së INTOSAI-t ndaj Menaxhimit të 

Riskut të Ndërmarrjeve. 

Njoftimi i palëve të interesuara mbi rreziqet dhe raportimi mbi statusin e adresimit të 

riskut. 

Menaxhimi efektiv i rrezikut do të ndihmojë INTOSAI-n të identifikojë, vlerësojë dhe 

menaxhojë rreziqet për organizatën. Si pjesë e përpjekjeve për udhëheqjen e 

menaxhimit të rrezikut të ndërmarrjeve, Komiteti Mbikëqyrës për Çështjet në 

Zhvillim do të monitorojë prioritetet ndërsektoriale të INTOSAI-t për të siguruar që 
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ato të integrohen në mënyrë të qëndrueshme dhe tërësore në strategjitë dhe 

programet e ndryshme të INTOSAI-t sipas qëllimeve të saj strategjike. 

5. Bashkëpunimi me organizata të tjera: 

INTOSAI, nën udhëheqjen e Sekretariatit të Përgjithshëm, bashkëpunon me Kombet e 

Bashkuara në promovimin e administratës publike efikase, të përgjegjshme, efektive 

dhe transparente, si dhe ndjekjen e shqyrtimin efektiv të SDG-ve, promovimin e 

qeverisjes së mirë dhe luftimin e korrupsionit. 

INTOSAI gjithashtu bashkëpunon me organizata të tjera, përfshirë komunitetin e 

donatorëve, Bashkimin Ndër-parlamentar (IPU), Federatën Ndërkombëtare të 

Kontabilistëve (IFAC), Institutin e Auditorëve të Brendshëm (IIA), Bankën Botërore, 

Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), Programin e Kombeve të Bashkuara për 

Mjedisin (UNEP) dhe Organizatën për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD). 

6. Komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm: 

INTOSAI lehtëson komunikimin në kohë, të saktë, dhe transparent, si të brendshëm 

ashtu dhe të jashtëm për të përmirësuar auditimin e qeverive në të gjithë botën. Siç 

u përmend më lart, në frymën e transparencës, INTOSAI është e angazhuar për të 

raportuar publikisht rezultatet e shqyrtimeve vjetore të objektivave strategjikë dhe 

rregullimet e tij programore dhe planet e përmirësimit për të shkuar përpara. 

Subjektet e INTOSAI-t do të vazhdojnë të rrisin të gjitha format e komunikimit brenda 

tij, me partnerët e jashtëm dhe me palët e interesit. Kjo do të përfshijë komunikimin 

e vlerës dhe përfitimeve të SAI-t dhe rezultatet e përpjekjeve të zhvillimit të 

kapaciteteve, veçanërisht ato të financuara nga jashtë. INTOSAI.org është një 

mekanizëm i rëndësishëm për komunikim si brenda, ashtu edhe ndërmjet anëtarëve. 

Gjithashtu INTOSAI mund të ndajë informacione me partnerët e jashtëm, publikun 

dhe palët e interesuara. INTOSAI ka zgjeruar përdorimin e mediave sociale për të 

sjellë informacion kyç për një audiencë më të gjerë. Në mënyrë të ngjashme, 

aktivitetet e Revistës Ndërkombëtare të Auditimit të Qeverisë do të vazhdojnë të 

zhvillohen dhe të përfshijnë një strategji aktive për mediat sociale. Kjo përfshin 

përdorimin e mediave sociale, videove, dhe mjete interaktive. 
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SHTOJCA I: INTOSAI dhe organizimi i tij 

INTOSAI është organizatë profesionale e Institucioneve Supreme të Auditimit (SAI). 

SAI-t e vendeve që i përkasin Kombeve të Bashkuara (OKB) ose agjencive të saj të 

specializuara mund të jenë anëtare të plota të INTOSAI. Ky i fundit është organi i 

njohur ndërkombëtar që përfaqëson SAI-t. Secili anëtar i plotë ka një votë, dhe asnjë 

anëtar nuk ka të drejtën e vetos. 

Kongresi Ndërkombëtar i Institucioneve Supreme të Auditimit (INCOSAI) 

Organizuar nga një SAI anëtar, Kongresi tre-vjeçar i ofron të gjithë anëtarëve të 

INTOSAI një mundësi unike për t’u mbledhur në të njëjtën kohë, në një vend të 

caktuar për të ndarë përvojat, diskutuar çështje, dhe shkëmbyer rekomandime që 

synojnë përmirësimin e llogaridhënies qeveritare në mbarë botën. Pjesëmarrja si 

vëzhgues në Kongreset e OKB, Bankës Botërore, dhe organizatave të tjera 

ndërkombëtare dhe profesionale pasqyron marrëdhëniet e INTOSAI-t me këto 

organe botërore. 

INTOSAI përfshin tri kategori anëtarësie: 

Anëtarë të plotë: 

Institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare të auditimit suprem që plotësojnë 

kriteret e caktuara dhe kanë të gjitha të drejtat e anëtarësimit e përshkruara në 

statutet INTOSAI. SAI-t janë të lejuara të bashkohen me disa organizata rajonale, por 

ato duhet të deklarojnë vetëm një organizatë rajonale që do të jetë grupi i tyre 

"mëmë", në lidhje me çështje të INTOSAI, të tilla si ndarja e vendeve të Bordit 

drejtues, financimi për programet rajonale IDI, si dhe trajnime e çështje të tjera. 

Anëtarë të asociuar (në perspektivë): 

Organizatat ndërkombëtare apo profesionale që ndajnë objektivat e INTOSAI-t, siç 

përshkruhet në statutet e INTOSAI-t. Anëtarët e asociuar nuk kanë privilegje votimi, 

por marrin pjesë në eventet dhe programet e INTOSAI-t dhe përfitojnë nga 

mundësitë e tij (p.sh., qasje në botimet dhe shkëmbimin e njohurive). Kur organizatat 

aplikojnë për Bordin Drejtues për anëtarësim të asociuar, Bordi do të konsultohet me 

SAI-n që përfaqëson vendin nga i cili vjen aplikimi; Ai do të kërkojë t’i japë peshë të 

madhe pikëpamjeve të këtij SAI anëtar në lidhje me çdo kërkesë. 
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Anëtarë të atashuar: 

Kanë të drejta të barabarta me ato të anëtarëve të asociuar, për të përfshirë 

territoret në varësi të vendeve anëtare të INTOSAI-it. Territoret në varësi mund të 

shihen si një degë e një anëtari të plotë të INTOSAI-t. SAI-t që janë anëtarë të 

atashuar do të jenë të mirëpritur në aktivitete të INTOSAI-t dhe mund të përfitojnë 

nga programet e shkëmbimit të njohurive; por ata nuk do të lejohen të votojnë në 

INCOSAI. Kjo kategori anëtarësimi nuk zbatohet për autoritetet nën-nacionale të 

auditimit. Kualifikimet që një SAI të jetë anëtar i atashuar përfshijnë: 

 Duhet të jetë anëtar i një organizate rajonale të INTOSAI-t, 

 Duhet të jetë SAI i një territori në varësi të një anëtari të INTOSAI, 

 Duhet të ketë autoritet të pavarur auditimi mbi territorin në fjalë, dhe 

 Duhet të ketë miratim nga SAI i vendit anëtar për t'u bashkuar në INTOSAI. 

Bordi Drejtues 

Bordi drejtues mblidhet çdo vit për të siguruar udhëheqjen strategjike, 

administrimin, dhe vazhdimësinë midis Kongreseve. Bordi Drejtues e pranon dhe 

sipas rastit, vepron në rishikimin vjetor strategjik dhe raporte të tjera nga ente të 

INTOSAI-t, duke përfshirë Komisionet e objektivave, Sekretariatin e Përgjithshëm, IDI-n, 

Gazetën e Auditimit të Qeverisë dhe organizatat rajonale. 

Bordi Drejtues përfshin: përfaqësimin e shtatë organizatave rajonale të INTOSAI-t për 

të siguruar ekuilibër midis të gjitha vendeve anëtare, katër Drejtuesit e objektivave, 

Nënkryetarin e parë dhe të dytë të INTOSAI, Sekretarin e Përgjithshëm, IDI-n, dhe 

Gazetën e Auditimit të Qeverisë INTOSAI. Kryetari i Bordit është kreu i SAI-t që 

organizoi Kongresin e fundit. 

Zyra e Kryetarit (BOC) është një takim joformal i drejtuesve të Bordit për të 

koordinuar dhe planifikuar procedurat e tij. BOC është bërë me kalimin e kohës një 

mekanizëm i Kryetarit për të ndihmuar në vendosjen e agjendave, qartësimin e 

detyrave, dhe për të siguruar që toni dhe fryma e takimeve të INTOSAI-t është në 

përputhje me vlerat e tij, moton dhe qëllimin më të lartë. BOC zakonisht mblidhet 

përpara mbledhjeve të Bordit Drejtues dhe herë pas here mblidhet para takimeve të 

tjera të Komisionit INTOSAI. 

Sekretariati i Përgjithshëm 

I vendosur në Vjenë, Austri, Sekretariati i Përgjithshëm siguron mbështetje 

administrative strategjike dhe qendrore për INTOSAI-n, menaxhon financat e tij, 
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pasqyrat financiare, dhe buxhetin; ndihmon Bordin dhe Kongreset; lehtëson 

komunikimin midis anëtarëve; dhe organizon simpoziume dhe studime të veçanta. 

Sekretari i Përgjithshëm është kryetari i Gjykatës së Auditimit të Republikës së 

Austrisë. 

Komiteti Mbikëqyrës për Çështjet në Zhvillim 

Komiteti i raporton Bordit Drejtues dhe ofron sugjerime për çështje të reja, përfshirë 

rreziqet e ndërmarrjeve. 

Komiteti Mbikëqyrës i INTOSAI mbi çështjet në zhvillim punon ngushtë me 

organizatat rajonale INTOSAI, Sekretariatin e Përgjithshëm, organet e tjera të 

brendshme të INTOSAI, dhe entet e jashtme, për të qenë vigjilent për çështjet e reja 

që kanë implikime rajonale, dhe se si çështjet globale, të tilla si ndryshimi i klimës 

dhe zhvillimet financiare, mund të kenë pasoja shumë të ndryshme në pjesë të 

ndryshme të botës. Komisioni gjithashtu do të ketë në fokus të vazhdueshëm 

sigurimin e prioriteteve ndërsektoriale të INTOSAI-t, në mënyrë që të jenë 

vazhdimisht dhe plotësisht të integruara në strategjitë dhe programet e ndryshme të 

INTOSAI-t në bazë të objektivave strategjikë. 

Organizatat Rajonale 

Shtatë organizatat rajonale promovojnë INTOSAI-n duke u shërbyer nevojave të 

anëtarëve të tyre nëpërmjet nismave rajonale. Si organizata autonome, ato 

financohen veçmas nga INTOSAI; nxjerrin planet e tyre strategjike me misionet dhe 

objektivat e tyre; miratojnë statutet dhe rregulloret e tyre. Shkëmbimi i përvojave, 

informacionit dhe praktikave të mira në të gjithë organizatat rajonale është një nga 

faktorët kyç në suksesin e INTOSAI-t. 

Komitetet e objektivave, nën komitetet, grupet e punës, task forcat dhe 

komunitetet e praktikës 

Shumica e punës teknike të INTOSAI-t bëhet nga komitetet, nën komitetet, grupet e 

punës, task forcat, dhe komunitetet e praktikës që janë të vendosur për të çuar 

përpara profesionin duke zhvilluar dhe nxjerrë standarde profesionale, udhëzime për 

auditimin, dhe materiale të tjera praktike referuese të punës. Këto subjekte nxisin 

transferimin dhe aplikimin e njohurive dhe aftësive në lidhje me organizimin e SAI-ve 

dhe përmirësimin e aftësive të tyre për të kryer funksionet përmes zhvillimit të 

kapaciteteve dhe shkëmbimit të njohurive. 

 



INTOSAI                                                                                                                               Plani Strategjik 2017-2022     

KLSH 2018                                                                                                                                                                 159 

Objektivi 1: Komiteti i Standardeve Profesionale (PSC) 

 Forumi për Deklarimet Profesionale INTOSAI; 

 Nën-komiteti i auditimit Financiar dhe Kontabilitetit; 

 Nën-komiteti i Auditimit të Performancës; 

 Nën-komiteti i Auditimit të Përputhshmërisë; 

 Nën-komiteti Standardeve të Kontrollit të Brendshëm. 

Objektivi 2: Komiteti i Ndërtimit të Kapaciteteve (CBC) 

Operon me një strukturë elastike të rrjedhës së punës, kryesisht duke ngritur për çdo 

projekt grupe për qëllime specifike me afate të përcaktuara. Puna e CBC që nga 2017, 

mbulon fushat e mëposhtme: 

 Zhvillimi i kapaciteteve rajonale; 

 Auditimet e përbashkëta; 

 ‘Peer Review’; 

 IntoSAINT; 

 SAI PMF; 

 Mbështetje për SAI-t në situata të brishta; 

 Udhëzimet e CBC; 

Kryesuesi i CBC gjithashtu udhëheq Grupin e Punës për Certifikimin e Audituesve 

INTOSAI (nën patronazhin e PFAC). 

Objektivi 3: Komiteti i Shkëmbimit të Njohurive (KSC) 

 Grupi i Punës për Borxhin Publik; 

 Grupi i Punës për Auditimin IT; 

 Grupi i Punës për Auditimin e Mjedisit; 

 Grupi i Punës për Luftën kundër Korrupsionit dhe Pastrimit të Parave; 

 Grupi i Punës për Treguesit e Rëndësishëm Kombëtar; 

 Grupi i Punës për Vlerat dhe Përfitimet e SAI-ve; 

 Grupi i Punës për Modernizimin Financiar dhe Reformën Rregullatore; 

 Grupi i Punës për Auditimin e Industrive Nxjerrëse; 

 Grupi i Punës për Vlerësimin e Programit; 

 Task Force për Auditimin e Prokurimit Publik. 

Objektivi 4: Komiteti i Politikave, Financave dhe Administrimit (PFAC) 

 Komiteti Drejtues i Bashkëpunimit INTOSAI-Donatorë; 
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 Task Force për Planifikimin Strategjik; 

 Task Grup PFAC për Certifikimin e Audituesve INTOSAI; 

 Task Force për Parashikimin Financiar. 

Forumi për deklaratat profesionale INTOSAI (FIPP) 

FIPP është një forum ekspertësh teknikë që adreson çështjet e vendosjes së 

standardit. FIPP, nën drejtimin e PSC, CBC, dhe KSC, ka përgjegjësitë e përgjithshme 

për përmbajtjen dhe cilësinë e standardeve profesionale INTOSAI, përfshirë ISSAI si 

dhe çdo kategori tjetër udhëzimesh të ofruara përmes www.issai.org. FIPP siguron 

një hyrje të vetme në kuadrin ISSAI dhe një proces më uniform për miratimin e tyre, 

si dhe çdo deklarate tjetër të përfshirë në Kuadrin e deklarimeve profesionale ISSAI. 

FIPP forcon INTOSAI-n si përcaktues standardesh ndërkombëtare dhe kontribuon në 

zhvillimin e standardeve të përshtatshme për auditimin e sektorit publik. FIPP 

angazhohet në mënyrë aktive në procesin e zhvillimit të standardeve dhe përcakton 

nivelin e duhur të kërkesave për auditimin e sektorit publik. FIPP ndjek zhvillimin e 

projekt propozimeve, siguron cilësinë dhe qëndrueshmërinë e tyre teknike, si dhe 

miraton përfshirjen e tyre në Kuadrin ISSAI. 

Iniciativa e Zhvillimit INTOSAI (IDI) 

IDI është një organ i INTOSAI që mbështet SAI-t e vendeve në zhvillim për të rritur në 

mënyrë të qëndrueshme performancën, pavarësinë dhe profesionalizmin. IDI punon 

në bashkëpunim me organizatat rajonale të INTOSAI-t; Komitetet e INTOSAI-t, Grupet 

e punës, Komunitetet e praktikës; udhëheqës të tjerë të INTOSAI-t; SAI-t; partnerët e 

zhvillimit dhe aktorët e tjerë për të përmbushur nevojat ekzistuese dhe të 

mëvonshme për zhvillimin e kapaciteteve. IDI gjithashtu pret Sekretariatin e 

Donatorëve INTOSAI dhe funksionin mbështetës SAI PMF. 

IDI është organizuar si një entitet i veçantë juridik në Norvegji dhe është vendosur në 

Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të Norvegjisë. Përveç Bordit të IDI, ai i raporton 

Bordit Drejtues të INTOSAI-t dhe Kongresit të INTOSAI-t i cili gjithashtu miraton 

mandatin dhe planin strategjik të IDI-t. IDI punon zyrtarisht në katër gjuhë të 

INTOSAI-t (arabisht, frëngjisht, anglisht, dhe spanjisht) nëpër të gjitha rajonet e 

INTOSAI, duke mbështetur më shumë se 140 SAI në zhvillimin e kapaciteteve dhe 

performancës së tyre. 

 

http://www.issai.org/


INTOSAI                                                                                                                               Plani Strategjik 2017-2022     

KLSH 2018                                                                                                                                                                 161 

Revista Ndërkombëtare e Auditimit të Qeverisë 

Revista Ndërkombëtare e Auditimit të Qeverisë është mjet kryesor komunikimi i 

INTOSAI-t, dedikuar përmirësimit të procedurave dhe teknikave të auditimit të 

qeverisë. Gazeta është gjithashtu një mjet zhvillimi i kapaciteteve. Artikujt 

përqendrohen në aspektet pragmatike të auditimit dhe rastet studimore të sektorit 

publik. Publikohet çdo tre muaj në pesë gjuhët zyrtare të INTOSAI-t. Revista botohet 

nga SAI i Shteteve të Bashkuara (GAO). 
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Figura 8: Organigrama e Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit 
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Shtojca II: Metodologjia për Planin Strategjik, 2017-2022 

Metodologjia për zhvillimin e këtij plani strategjik u bazua në praktikat kryesore të 

identifikuara gjatë zhvillimit dy planeve të para strategjike të INTOSAI-t dhe në linjë 

me parimet e konsultimit dhe konsensusit të INTOSAI-t. Komiteti i Financave dhe 

Administratës themeloi një Task Forcë për Planifikim Strategjik i kryesuar nga SAI i 

SHBA dhe i përbërë nga Kryetari i Bordit drejtues, Financave dhe anëtarë të 

Komisionit të Administrimit dhe Financave, Sekretari i Përgjithshëm, katër drejtues 

objektivash, IDI, Drejtor i Planifikimit Strategjik në INTOSAI, dhe drejtuesit e shtatë 

organizatave rajonale. 

Puna fillestare e Task Forcës përfshinte një studim të brendshëm të të gjithë 

anëtarëve të INTOSAI-t (duke rezultuar në 124 anketa të kryera me një nivel 

përgjigjeje 63 për qind), intervista të jashtme me më shumë se 20 organizata, 

intervista të strukturuara me më shumë se 20 organizata homologe të angazhuara në 

tema me rëndësi ndërkombëtare, intervista të strukturuara me udhëheqësit e 

INTOSAI-t, dhe një shqyrtim i iniciativave të vazhdueshme të tij, planeve, dhe 

raporteve të jashtme në çështjet relevante. Një pjesë e rëndësishme në këtë proces 

shërbente për t’i dhënë të gjithë SAI-ve anëtare mundësinë për të shqyrtuar dhe 

komentuar planin, përpara se të paraqitej për miratim në INCOSAI XXII në Abu Dhabi, 

dhjetor 2016. 

Në maj 2014, Task Force zhvilloi pyetësor online për të 192 SAI-t anëtarë dhe 5 

anëtarët e asociuar, me pyetje bazuar në pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe 

kërcënimet (SWOT) e menaxhimit dhe planifikimit strategjik - një qasje standarde e 

përdorur në planifikimin strategjik, përfshirë edhe nga shumë SAI në zhvillimin e 

planeve të tyre strategjike. Përveç pyetjeve SWOT, anketa përmbante gjithashtu 

pyetje në lidhje me qëllimet strategjike të INTOSAI-t dhe iniciativat e orientuara në 

drejtim të Planit Strategjik 2017-2022. Kur u pyetën nëse secili prej qëllimeve 

strategjike të INTOSAI-t duhet të mbetej i njëjtë, të paktën 81 për qind e SAI-ve të 

anketuar mbështetën ruajtjen e qëllimeve aktuale. 

Në zhvillimin e pyetësorit të brendshëm, Task Forca mbajti telekonferenca për të 

marrë pikëpamjet e ndryshme për sa i përket pyetjeve në lidhje me pikat e forta të 

INTOSAI-t, sfidat e brendshme dhe të jashtme, çështjet e reja, dhe çfarë duhej 

ndryshuar nëse ishte e nevojshme në qëllimet strategjike, misionin dhe aktivitetet e 

INTOSAI-t. Anëtarët paraqitën komente të shkruara para dhe pas takimeve mbi 

qasjen e propozuar, materialet mbështetëse, përmbledhjet e rishikuara të takimeve 
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dhe marrëveshjet në lidhje me hapat e ardhshëm. Siç u diskutua më sipër, Task Force 

ka marrë 124 pyetësorë të kompletuar me një normë përgjigje 63 përqind, duke 

përfaqësuar një gamë të larmishme të përgjigjeve nga vende të të shtatë 

organizatave rajonale të INTOSAI-t. Task Forca analizoi përgjigjet e pyetjeve të 

mbyllura dhe të hapura duke pasur dy rishikues që analizonin çdo përgjigje dhe binin 

dakord mbi një temë që karakterizonte përgjigjen, (p.sh., pavarësia e SAI ose 

trajnimet). Temat e identifikuara nga intervistat e brendshme janë përmbledhur në 

një raport që iu shpërnda të gjithë anëtarëve të Task Forcës në një takim në janar 

2015 në Uashington, DC. 

Përveç pyetësorit të brendshëm, Task Force gjithashtu intervistoi drejtuesit aktualë 

dhe ata të mëparshëm të INTOSAI. Anëtarët e Task Force shqyrtuan një listë me 

propozime për të intervistuar. Gjashtë drejtuesit e INTOSAI përfituan nga intervistat 

e brendshme, të cilat përfshinin pyetje të strukturuara të ngjashme me ato që u 

kërkuan në pyetësorin e brendshëm, për të siguruar informacion shtesë mbi planin 

strategjik nga perspektiva e tyre si udhëheqës të INTOSAI-t. Disa drejtues aktualë të 

INTOSAI-t iu përgjigjën intervistës duke thënë se pikëpamjet e tyre janë paraqitur në 

pyetësorin e brendshëm. 

Së bashku me të, pyetësori i jashtëm shërbeu si një pjesë integrale e procesit të 

planifikimit strategjik të INTOSAI-t. Nëpërmjet kësaj praktike të mirë, Task Forca ka 

vlerësuar pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet e INTOSAI-t me anë të 

pyetjeve të intervistës drejtuar aktorëve të jashtëm të INTOSAI-t, përfshirë 

donatorët, anëtarët e asociuar, dhe subjektet e tjera të lidhura me INTOSAI-n që 

japin ekspertizë për të dhe anëtarët e tij. 

Në një fazë të hershme të pyetësorit të jashtëm, Task Forca intervistoi gjithashtu 

subjektet që nuk kishin asnjë marrëdhënie me INTOSAI-t, për të fituar një 

perspektivë të re në çështje të rëndësishme të politikave me të cilat përballen 

organizatat ndërkombëtare sot, dhe për të ndihmuar në përzgjedhjen e pyetjeve të 

intervistës. Për të arritur në mostrën e aktorëve të jashtëm që do të intervistoheshin, 

Task Forca kërkoi të dhëna nga anëtarët e tjerë dhe ekspertë të fushës të SAI-ve të 

përzgjedhur. Gjithashtu u morën në konsideratë organizatat donatore, anëtarët e 

asociuar, dhe organizatat e sektorit privat, misionet e të cilave përfshinin një fokus 

për çështjet ndërkombëtare të politikave kyçe të INTOSAI dhe anëtarëve të saj. 

Task Forca kreu intervista të jashtme me më shumë se 20 organizata. Pasi u 

vendosën një sërë temash të përbashkëta, Task Forca përcaktoi se informacioni i 
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marrë është i mjaftueshëm dhe se zgjerimi i mostrës nuk ishte i nevojshëm. Ajo e 

inkurajoi pjesëmarrjen e anëtarëve të INTOSAI në intervista. Madje transkriptimi i 

intervistës u plotësua nga anëtarët e Task Forcës. Pasi u analizuan përgjigjet e 

pyetjeve të intervistës duke pasur dy rishikues që kontrollonin çdo përgjigje dhe ranë 

dakord mbi një temë që karakterizonte përgjigjen, (p.sh., ngritja e kapaciteteve dhe 

vendosja e standardeve). Temat e identifikuara nga intervistat e jashtme janë 

përmbledhur në një raport që u nda me të gjithë anëtarët e Task Forcës në 

mbledhjen e janarit 2015. 

Për të lajmëruar përditësimin e këtij plani dhe për të vlerësuar përqasjen e 

subjekteve të INTOSAI-t me objektivat më të gjera strategjike të tij, Task Forca i 

shqyrtoi dhe vlerësoi këto plane. Në mënyrë të veçantë, ajo ka vlerësuar planet 

strategjike të shtatë organizatave rajonale të INTOSAI-t, si dhe subjekteve të tjera që 

kanë plane strategjike të miratuara, duke përfshirë IDI, PSC, CBC, dhe INTOSAI-Donor 

Cooperation. 

Task Forca i dha Bordit Drejtues një kuadër të detajuar për planin, për t’u shqyrtuar 

në mbledhjen e tij të vitit 2015 në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe. Bazuar në 

reagimet e Bordit drejtues dhe të dhënat e mëtejshme nga anëtarët e Task Forcës, u 

paraqit një projekt-plan për koment për të gjithë SAI-t anëtarë në vitin 2016. Drafti 

është dërguar për komente tek partnerët kyç të jashtëm dhe palët e interesuara dhe 

u vendos në dispozicion të publikut në faqen e internetit të INTOSAI-t. Bazuar në të 

gjitha reagimet e marra, Task Forca i siguroi INTOSAI-t një draft përfundimtar 

konsensual për shqyrtim dhe miratim në INCOSAI 2016 në Abu Dhabi. 

Anëtarët e Task Forcës për planifikimin strategjik 2017-2022 përfshijnë: 

Drejtuesi i Objektivit 1: Danimarka 

Drejtuesi i Objektivit 2: Afrika e Jugut, Suedia 

Drejtuesi i Objektivit 3: India 

Drejtuesi i Objektivit 4: Arabia Saudite 

Anëtarët e FAC jo të përfshirë në Task Force: Ekuadori 

Drejtuesi i INTOSAI: Kina 

IDI: Norvegjia 

IJGA: SHBA (Kryetar i Task Forcës) 

Sekretariatet e Organizatave Rajonale: 

Organizata Arabe e Institucioneve Supreme të Auditimit (ARABOSAI) -Tunizia 
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Organizata Aziatike e Institucioneve Supreme të Auditimit (ASOSAI) -Republika e 

Koresë 

Organizata Afrikane e Institucioneve Supreme të Auditimit (AFROSAI) -Kameruni 

Organizata Evropiane e Institucioneve Supreme të Auditimit (EUROSAI) -Spanja 

Shoqata e Institucioneve Supreme të Auditimit të Paqësorit (PASAI) –Zelanda e Re 

Organizata e Institucioneve Supreme të Auditimit të Karaibeve (CAROSAI) –St.Lucia 

Organizata e Institucioneve Supreme të Auditimit të Amerikës Latine dhe Karaibeve 

(OLACEFS) -Kili 

Drejtues të Organizatave Rajonale / Ish-Drejtues: 

ARABOSAI-Kuvajti dhe Arabia Saudite 

ASOSAI-Malajzia dhe India 

AFROSAI-Egjipti dhe Gaboni 

EUROSAI-Turqia dhe Holanda 

PASAI-Vanuatu dhe Samoa 

CAROSAI-Trinidad & Tobago 

OLACEFS-Meksika dhe Brazili 

Kryetari i ardhshëm i INTOSAI dhe pritës i INCOSAI 2016: Emiratet e Bashkuara Arabe 

Sekretariati i Përgjithshëm INTOSAI: Austria 

Drejtor i Planifikimit Strategjik INTOSAI: Austria 
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Foreword by the Chairman of the Supreme Audit Institution 

The Strategy for the Development 

of the ALSAI defines the main direc-

tions of the activity of the public 

supreme audit institution, in fulfil-

ment of its constitutional mission. 

The philosophy of this institution - 

as a supervisor of public funds and 

with a consolidated profile as a 

watchdog and the citizen’s observ-

ing eye - aims to ensure the value 

of public money spent, i.e. its effec-

tive, efficient and economic use to 

provide the best services to Albanian citizens and taxpayers. 

Upholding its constitutional and legal mission, the Supreme Audit Institution of Alba-

nia guarantees the citizen, the public and the Assembly of the level of responsibility 

with which the Albanian Government and the local government units manage public 

money and maintain their assets, and ensures the accountability and transparency of 

these funds. 

ALSAI has grown in these transformation years in Albania, through the development 

and implementation of strategies, starting with the first strategic document for the 

period 2008-2012, completed in 2012, followed by the Strategic Plan 2013-2017 that 

constitutes the first strategy of change and deep institutional reform in ALSAI. 

We embarked on a journey of multidimensional growth that enables us to present 

the Development Strategy 2018-2022, based on the Constitution of Albania, the pro-

visions of the Law no. 154/2014 “On the organisation and functioning of ALSAI”, the 

implementing legislation and best practices of counterpart/partner institutions, in 

line with the international standards of public auditing. 

Our Strategic Mind-set is rooted in the mottos United in ambition and determination 

and Auditing to the service of the citizen of INCOSAI XXII Congress in December 2016 

in Abu Dhabi, as well as How to help SAIs restore citizens’ trust in public government 

of EUROSAI X Congress that took place in May 2017 in Istanbul, Turkey. 
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The Strategy addresses the requirements of INTOSAI International Standards (ISSAIs) 

and is supported by the methodological guidelines published for this purpose by in-

ternational professional organisations and INTOSAI’s Development Initiative (IDI). 

INTOSAI Strategic Plan 2017-2022 and EUROSAI Strategic Plans 2018-2023 adopted in 

the above-cited Congresses served as roadmaps in drafting this Development Strate-

gy for the next five years. 

With the Vision to fulfil its Mission in this Strategy, ALSAI seeks to live up to present 

challenges and demands, upgrading itself to respond and adapt to the changes in the 

surrounding environment, changes with which the public sector faces. Simultaneous-

ly, ALSAI invests in the required and indispensable know-how in various fields such as 

digital developments, sustainability of public finance, effectiveness and efficiency in 

managing government programmes, mainly in public-private partnerships. 

Through its audits, ALSAI aims to bring added value to the services provided to citi-

zens, to the Assembly and to public entities it audits. This implies ensuring that all the 

ALSAI auditors and supporting staff possess the best professional skills and 

knowledge on international standards in this field, through joint work, following one 

of the principles of ISAI 12 - leading by example. 

Furthermore, the philosophy underlying this strategic document embodies the rec-

ommendations made in the reports and assessments of international organisations 

such as DG-Budget through the European Commission’s Annual Progress Report for 

Albania; SIGMA’s assessments through the monitoring reports; Peer Review report 

made by the experts of the Austrian Court of Audit in 2016; expert mission reports of 

the Polish National Auditing Office (NIK) and the Croatian State Auditing Office in the 

framework of the twinning project under IPA 2013 Strengthening of external auditing 

capacities in Albania; and the recommendations of advanced SAIs in Europe, GAO (US 

Government Accountability Office) and ECA (European Court of Auditors). These 

were translated and are being implemented by our institution as primary tasks and 

objectives for ALSAI’s present and future strategic development  

ALSAI Strategy 2018-2022, based on the achievements of the previous Strategic Plan 

2013-2017, outlines the strategic and professional mind-set, defining objectives and 

action plans following the conduct of deep analysis on practices and forests, respond-

ing to the changes in the dynamic environment ALSAI operate in, leading to success-

ful management of challenges and risks. This process is implemented by preserving 

the values and principles of a supreme audit institution sanctioned in the Lima Decla-
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ration, the SAIs Magna Carta, and in the Constitution of the Republic of Albania. 

Moreover, this document has been drafted and submitted to the SIGMA Program's 

expert comments, who have consistently contributed to the modernization of the 

ALSAI. 

Strategy implementation performance will be measured against clear goals, detailed 

objectives and activities, and well-defined indicators, aiming at the maximum impact 

in addressing the recommendations and advices given to audited entities to the ben-

efit of accountability and information towards the citizen and the Assembly concern-

ing the use of public funds with effectiveness, efficiency and economy. 

 

 

PhD Bujar LESKAJ 

CHAIRMAN OF ALSAI 

 

 

 

 

 

December 2017 
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I. DEVELOPMENTS AND CONSIDERATIONS IN HISTORICAL DYNAMICS 

From its establishment in 1925, the constitutional institution of the High State Audit 

has evolved in form and content during these 92 years of its existence, reflecting the 

history and progress of the Albanian State. ALSAI activity development passed 

through three clearly separate periods 

I.1. External public auditing in Albania in 1925-1990 

Following the adoption of the Fundamental Statute of Albania, the President of the 

Republic Ahmet Zogu decreed the Law “On establishment of the Controlling Council” 

on 20 May 1925 which became effective on 26 May 1925, upon its adoption by the 

Parliament. This date is considered the date of establishment of the High State Audit, 

back then called the Controlling Council. It was set up as a constitutional body subor-

dinate to no ministry. In 1928-1939, Albania was ruled by an institutional monarchy. 

The organisation and functioning of this institution - named State Control – was sanc-

tioned by a special law which defined also reporting to Parliament and relations with 

the Government and the King.  

ALSAI reverently recalls figures and personalities who led this institution during that 

period, as they contributed by introducing the best practices of the time on financial 

control and inspection from developed countries around us, namely Mr. Fejzi Alizoti, 

Mr. Kol Thaçi, Mr. Lac Gera, Mr. Llambi Aleksi, Mr. Lame Kareco, Mr. Eqerem 

Libohova, Mr. Xhafer Ypi, Mr. Rrok Gera and Mr. Izedin Beshiri amongst others. 

In August 1946, a complete reshuffling of the controlling bodies took place, both in 

form and content. By special law, the People’s Assembly established the State Con-

trol Commission within the government set-up and under its full authority (under the 

executive and the party-State), thus losing independence and serving the politics of 

the totalitarian government. In 1982, with the country's economic collapse, the par-

ty-state government abolished the previous structure and established the State In-

spectorate. But, in 1987, the People's Assembly reinstated the State Control Commis-

sion with the attributes of a ministry and it remained part of the executive until the 

establishment of the democratic system in the country. 

The State Control Commission has been a formal member of INTOSAI since 1984 and 

an active member since 19921. 

                                                           
1
Source: “History of High State Audit 1925-2012”, ALSAI Publications 09/2012, pg.98-99 
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I.2. High State Audit during the transition in Albania and the Institutional Reform 

With the establishment of pluralism in Albania, the Assembly adopted the draft law 

“On State Audit Service” on 31 August 1992, drafted with EU assistance. This law 

sanctioned that the State Audit Service was the supreme economic-financial control 

body, independent of the government. Full independence, de-politicization and 

departization of the supreme audit body were accomplished with the adoption of 

Law no. 8270, dated 23.12.1997 "On High State Audit" and later on sanctioned in the 

Constitution of the Republic of Albania (21.10.1998), Section XIV, “High State Audit”, 

Articles 162-165. During this period, ALSAI has acted independently, strengthening its 

identity and cooperating with counterpart institutions and international partners. In 

1993, ALSAI became one of the 50 members of EUROSAI - the European Organization 

of Supreme Audit Institutions. 

On 27 November 2014, the Albanian Assembly adopted the new ALSAI Law no. 

154/2014, "On the organisation and functioning of ALSAI", which entered into force 

in February 2015. This act legally marked a turning point for the institution, from a 

structure mainly engaged in financial inspection during 1992-2011, to an institution 

that enjoys a high degree of independence, as the underlying principle of a supreme 

audit institution. 

ALSAI performs not only compliance and financial audits, but also performance and IT 

audits. Another novelty of the law is that it empowers the High State Audit to audit 

public fund users provided by the European Union or other international organiza-

tions. Besides, the new law also has clear provisions guaranteeing the functional and 

organizational independence of the institution. It exhausts all the problems that 

ALSAI has had with regard to access to information and documentation at audited 

entities. 

This law profiled ALSAI as a modern European supreme public audit institution that 

supports its activity completely on INTOSAI’s ISSAI international standards. 

Institutional reform 

ALSAI is mandated by the Albanian Constitution and guided by the INTOSAI’s interna-

tional auditing standards and practices, embodied in the Law no. 154/2014 "On the 

organisation and functioning of the High State Audit” aims towards continuous per-

fection, by restructuring the way ALSAI provides services and outputs, increasing effi-
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ciency and effectiveness, improving auditing approaches and ensuring better use of 

the inter-governmental perspective. 

 

 

 

 

 

As a professional and independent body - in fulfilment of the orientations given at 

the XXII Congress in Abu Dhabi - ALSAI focuses its institutional activity on sustainable 

development in line with INTOSAI’s International Standards of Auditing of INTOSAI, 

GAO, and the recommendations of the EC Progress Reports for Albania. 

ALSAI drafted its first Strategy 2008 -2012 with the support of EU and SIGMA experts. 

The effects of the institutional reform required the revision of this Development Plan 

in 2012, reflecting both the changes and the new strategic vision for the future and 

laying the foundations for the new Strategic Development Plan 2013-2017. 

The 2012-2017 period embodied the innovative philosophy of the institutional re-

form platform presented by Dr.Bujar Leskaj, a candidate for ALSAI Head in December 

2011, who stated before the Economy and Finance Committee that: "ALSAI will for-

mat and organise its work according to the principles of the INTOSAI statements of 

Mexico (2007) and Johannesburg (2010), according to the best practices of counter-

part institutions in the most advanced European Union countries and fully in line with 

the constitutional and legal framework of the country”.2 

The ALSAI Strategic Plan 2013-2017 was developed with the assistance of SIG-

MA/OECD Programme experts. Based on International Standards on Auditing, im-

plementation of the Strategic Plan 2013-2017 steered ALSAI towards developments 

that would place this institution alongside counterpart institutions in the region. Also, 

the strategy for the next period aimed to put ALSAI at a similar footing with SAIs of 

EU member states. 

                                                           
2
Project Ideasubmitted to the Economyand Finance Committee by Dr. Bujar Leskaj, 14 December 2011. “ 

ALSAI AnnualAnalysis 2011”, Series: Publications ALSAI: 01/2012, pg.6 

“Citizens are the main beneficiaries of public auditing. It is the duty of Su-

preme Audit Institutions to perform quality audits that offer citizens reports 

that support transparency, accountability and trust in governance. Only good 

professional auditing work can make real change in their lives”1. 
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I.3 Assessment of the Strategic Plan 2013-2017 implementation 

The ALSAI Development Strategy for the period 2013-2017 defined 6 Strategic Goals 

covering the most important dimensions of institutional growth, based on a thorough 

and professional analysis of the institution's status for needs assessment, but mostly 

with a clear focus on what this institution seeks to achieve in the next 5-year span. 

INTOSAI's and EUROSAI's Strategic Objectives were integrated into the Strategic Plan 

fully coherently, materialising key objectives such as: develop ALSAI institutional ca-

pacities; increase audit capacities and auditing quality; improve the quality and num-

ber of performance audits; develop and consolidate IT audits and use IT in auditing; 

enhance ALSAI's contribution to good governance through the fight against corrup-

tion, and; increase the impact of ALSAI's role through communication and coopera-

tion. 

ALSAI focused on institutional development efforts by establishing as the first strate-

gic goal the strengthening of independence and the implementation of the basic au-

dit principles of the Lima Declaration and Mexico Declaration, by amending the ALSAI 

regulatory basis in accordance with International Standards on Auditing and Europe-

an good practices. The institution's activity with regard to this objective has been as-

sessed by the Austrian Court of Auditors through a Peer Review process. These find-

ings were presented by the INTOSAI Secretary General at the Conference on the oc-

casion of the 40th anniversary of the Lima Declaration on Independence of SAIs in 

LIMA, Peru on 5 December 2017, confirming the evaluation opinion that “... the inde-

pendence, mandate and organisation of ALSAI are legally de facto established and 

protected by the Constitution and the ALSAI Law. The entry into force of the ALSAI 

Law in 2015 brought significant improvements in ALSAI independence, compared with 

the previous law projections. .... the legal framework in place is appropriate and ef-

fective and complies with the Mexico Declaration”. 3 

Development of auditing approach and methodological evaluation processes consti-

tute the basis for proper institutional functioning. The High State Audit is at the stage 

of consolidating the operating procedures and auditing methodology. These devel-

opments have covered fulfilment of three main objectives. 

                                                           
3
Final Reportof the PeerReviewon ALSAI Independence, by the AustrianCourtofAudit, June 2017, Journal 

“PublicAuditing”, no. 16/2017, Series: Publications ALSAI- 06/2017/73, pg. 66 para. 1.3.  
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 Implement the legislative framework and ISSAI standards on auditing; 

 Further implement the auditing methodology and auditing capacities; 

 Strengthen institutional capacities and improve auditing impact.  

The key development instruments were the key strategies developed and imple-

mented during the period: 

 ALSAI Development Strategy, 2013-2017, revised 

 Risk Management Strategy 

 ISSAI Audit Standards Implementation Strategy 

 ALSAI Communication Strategy 2017 -2019 

The annual systematic monitoring and revision every two years of the ALSAI Devel-

opment Strategy 2013-2017 served ALSAI to measure and evaluate the progress 

made against planned activities, and to obtain assurances that progress is on the 

tracks of strategic objectives. 

The new Law no.154/2014 "On the organisation and functioning of the High State 

Audit" provided the basis for the institution to exercise its activity in accordance 

with the requirements of International Standards on Auditing and the globally 

acknowledged best practices. The implementing acts of the Law, the internal admin-

istrative and organizational framework together with the Manuals and specific 

guidelines for the adoption of ISSAI Standards constitute a consolidated legislative 

and procedural infrastructure for ALSAI, upon which it will continue to support the 

audit activity. 

Since early 2012, implementing acts, internal rules, manuals and procedural guide-

lines on auditing were developed and approved, on the basis of which ALSAI is or-

ganised and conducts its institutional activity. For smooth conduct of audits, rele-

vant Manuals were prepared for each type of audit: Performance Audit Manual, 

supported by Performance Indicators; IT Audit Manual, supported by the Control 

Objectives of Information Technology, COBIT 4.1; Financial Audit Manual, and; the 

Compliance Audit Manual. Drafting and adoption of Audit Manuals by type harmo-

nised all the elements necessary for the development of audit procedures in accord-

ance with the respective ISSAIs. 
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For the fulfilment of the strategic objective on development of national auditing 

standards, ALSAI translated and published updated ISSAIs during 2012-2017, as an 

important basis for the development of standards by ALSAI itself, specifically: ISSAI 

100 – Fundamental Principles of Public Sector Auditing; ISSAI 200 – Fundamental 

Principles of Financial Auditing; ISSAI 300 – Fundamental Principles of Performance 

Auditing; ISSAI 400 – Fundamental Principles of Compliance Auditing. 

Also, the INTOSAINT Integrity Audit Package launched in 2012 by the Netherlands 

Court of Audit has been published and applied successfully since 2014, and its results 

were part of the Annual Institutional Performance Analysis. This process has contin-

ued in the following years. 

Specific guidelines and orders covering more technical issues have been continuously 

prepared and implemented, supporting the activity of the entire auditing body, in-

cluding: institutional performance measurement indicators; guidance on procedures 

for tracking and documenting the work on auditing the verification of implementation 

of recommendations; guidance on increasing auditing quality and capacities; annual 

audit planning methodology; human resource policy document; revision and updating 

of the performance manual; development of the IT auditing interactive manual and 

standard training modules for IT auditing; developing methodologies for quality con-

trol and assurance, etc. 

ALSAI philosophy in the fulfilment of the second strategic objective - increase the 

auditing capacities and quality is guided by the best international practices and prin-

ciples, placing the methodological and professional development of human re-

sources on two main pillars: create a high professional profile of external public au-

ditors, and; ensure that audits are conducted in full compliance with the external 

public auditing standards and best practices in this area, as materialised in the audit-

ing manuals, regulations and procedures, as well as improving reporting and trans-

parency and continuous training of the auditing staff. 

INTOSAI XXII Congress in Abu Dhabi encouraged SAIs to use the Professional Compe-

tences Framework to form the present and future group of senior level auditors of 

the public sector. 

ALSAI proactive approach to really integrate these into practice is shown by the pro-

gress made in capacity development, where the auditing human resources are 

evolved in size and content, as indicated in the chart below: 
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Chart 1: Auditors by profession 

 

 

 

 

Chart 2: Changed female vs male ratio (audi-
tors) 

Chart 3: Changed female vs male ration in 
the composition of auditing body over years 
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Besides the professional background of human resources, the 6-year period saw 

positive changes also in the average age of staff, which fell to 42 years old by the 

end 2017, while the average wage until 2011 was 50 years old.  

The changed female-male ratio, according to which women auditors constitute 40% 

of the auditing staff, against 33.5% in 2011, shows the cautious approach towards 

gender equality in the institution. HSA policy to support career advancement for 

women is reflected in the significant number of women in management positions, 

10 out of 21, including: Secretary General, General Director, Director of Department, 

Director of Directorate, and Chief Auditor. 

ALSAI organisational set-up and organisation are seen not as a static element, but in 

dynamic development and responsive to the growingly dynamic environment. Atten-

tion has been paid to adequate solutions at both tactical and strategic level. 

Building the ALSAI set-up and organisation aimed at effective institutional manage-

ment, a clear structure with optimal stratification, with well-defined responsibilities 

and duties for both primary auditing functions and supporting ones, in order to have 

a proper hierarchy and clear reporting lines. Furthermore, the requirements of the 

COSO Model were reflected in the five components to ensure effective internal con-

trol systems, thus forming an integrated system that responds dynamically to chang-

ing conditions. 

Establishment of the Performance Audit Department in October 2012 marked an im-

portant turning point towards modernisation of the institution, anticipating the new 

auditing approaches. Establishment of the Audit Policy Department in 2015 as a 

methodological guidance and professional development ensured the simultaneous 

link among the three basic elements of professional development: research-

methodology-training. In 2017, this Department was reorganized and upgraded to 

department level, namely the Audit Methodology and Strategy Department, adapting 

better to the growing demand for a modern auditing institution as ALSAI intends to 

become. 

In the context of ALSAI objective to make IT Audits part of its auditing activity, the IT 

Auditing Directorate was established in 2014, which laid the foundations for conduct-

ing audits of IT systems, as an indispensable auditing in the era of digital systems. 

Also, structures within existing departments have been improved, such as the Legal 

and Standards Implementation Department, within which the Quality Control and 

 

Financiers 

 

Kontabilistë 

 

Ekonomistë të 

ndryshëm 

 

Juristë 

 

Inxhinierë 

 

Profesione të 

tjera 

 

 

 

 

 

Financierë 

 

Kontabilistë 

 

Ekonomistë të 

ndryshëm 

 

Juristë 

 

Inxhinierë 

 

Profesione të 

tjera 

 

 



ALSAI Development Strategy                                                                                                                      2018-2022  

ALSAI 2018                                                                                                                                                                    17    

Standards Implementation Department operates; and, in compliance with the re-

quirements of ISSAI 40 - Quality Assurance, a Quality Control Sector was established. 

 

During 2012-2017, the ALSAI auditors developed mainly in terms of creating a high 

professional profile with auditors possessing knowledge, skills and integrity. In order 

to improve performance and acquire new knowledge and techniques, some auditors 

completed university studies in another major or obtained professional certificates 

recognised at national and international level, specifically: 2 senior-level Managers 

have the title "Professor" and "Associate Professor"; 6 Managers/Auditors have the 

title "Doctor of Science"; 18 (10%) auditors have a second degree: 15 in Law, 4 in Fi-

nance and 1 in other. Also, 2 auditors have an International Accounting and Auditing 

Degree (CIPFA); 5 auditors have the Certified Accounting Certificate and 2 auditors 

have the Certificate of Accounting Expert; 22 auditors have a Certificate of Internal 

Auditor; 11 auditors have the Certificate of Real Estate Validators. Likewise 9 auditors 

have certificates of online training courses from IDI4, etc. 

In line with the professional development policy, based on agreements and relations 

with international auditing bodies, ALSAI benefited 4-5 month internship pro-

grammes, specifically 12 auditors at the European Court of Auditors (ECA) in Luxem-

burg, and 5 auditors at the US Government Accountability Office (GAO). This experi-

ence continues to be applied successfully.  

The continuous training process works effectively since 2012 and has continued to 

improve until it now has become a consolidated system that reflects the message of 

INTOSAI XXII Congress, December 2016, in Abu Dhabi, where 192 member SAIs 

agreed "…to define professionalism as a continuous process by which SAI auditors and 

their organizations provide high-level expertise, competence, ethical behaviour and 

quality, based on professional standards (ISSAIs)". 

As a result of a clearly defined human resource professional development policy in 

the last five years, ALSAI managed to significantly increase the number of training 

days per auditor in annual terms. So, during the last six years (2012-2017), each audi-

tor received an average of 25 training days per year, compared to only 2.1 training 

                                                           
4
IDI-INTOSAI’s Development Initiative. 
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days in 2002-2011, or roughly 13 times less than what ALSAI offers to each auditor 

today. 

Chart 4: Average training days/year per auditor during 2009-2017 

 

During the implementation of Strategy 2012-2017, accomplishing the commitment 

for the rigorous recognition and implementation of ISSAIs, special attention has been 

paid to the content of the trainings. The analysis process of training needs has ena-

bled the training program to be based on demand and to be oriented by the out-

come, including a wide range of topics. Trainings in the field of auditing methodolo-

gy, including INOTSAI International Auditing Standards, Auditing Manuals (of perfor-

mance, finance, compliance and regularity, and IT) and specific guidelines of audit 

approaches and techniques have accounted for 39% of total trainings; 35% is com-

posed from trainings in the field of general regulatory and legislative framework at 

national and institutional level related to auditing activity as well as others that influ-

ence the work of SAI; and, 26% of trainings on specific audit issues through work-

shops and study visits to counterpart SAIs, as best international field practices.  

In the implementation of the training programme, activities are provided at 53% by 

experts inside ALSAI, 23% by external experts from strategic partners of the institu-

tions outside the country and 24 % of trainings are organized inside the country by 

experts outside ALSAI or through remote "e-learning".  

Institutional development and modernization is strongly connected with the creation 

of auditing capacities and then with their development and perfection. As a conse-

quence of this implemented policy, the number of overall audits has been significant-

ly increased and their structure has been changed, taking advantage of new audit 
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approaches such as performance, information technology and financial auditing. Sta-

tistics shows that have been conducted averagely 157 audits during the period 2012-

2017, meanwhile that during 10-year period 2002-2011, are conducted 151/year. The 

conducted audits structure during the implementation of Strategic Plan is presented 

in the following chart: 

Chart 5: Audit structure over years for the period 2012 - 2017 

 

The audit directions have aimed to achieve a full coverage of the state budget im-

plementation through audited entities by using appropriate approaches and kinds of 

audits that at the same time would ensure increasing efficacy of ALSAI auditing work. 

Profitability by ALSAI audits has been a significant indicator of the money value that 

this institution aims to bring to the benefit of citizens and the country. 

 

 

During the 6 (six) years 2012-2017 results that for each 1 (one) ALL spent for ALSAI 

Chart 6: ALSAI usefulness indicator  
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institution, is required to compensate 108.7 ALL, from 21.1 ALL required during the 

10-year period 2002-2011, thus 5.2 times more. ALSAI aims to increase productivity 

and efficacy of auditing work by increasingly using risk-based approach and by sup-

porting its work in new processes and technologies. 

Economic damage dynamic identified through auditing activity over years, presented 

in the following chart shows that during the implementation strategy 2012-2017, av-

erage values of economic damage discovered are clearly higher than those of the 

period 2002-2011. This fact affirms increasing of auditing capacities to identify dis-

covering of cases of public funds misuse. 

 

Chart 7: Audit effectiveness indicator during 15 years, 2002 - 2017 

 

Increasing performance for ALSAI means multidimensional activities, including in-

creasing audits by providing at the same time satisfying level of quality through cor-

rect implementation of most advanced methods and approaches, thus giving the 

ALSAI the features of a modern audit institution at the same level with the Supreme 

Audit Institutions of the EU member states. 

Professional developments and increasing audit capacities strongly supported en-

gagements committed under the third strategic objective, improvement of the 
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quality and increasing number of performance audits. In December 2011, the nomi-

nated candidate for Head of ALSAI, Dr. Bujar Leskaj would state that: ... ALSAI is in 

front of a strong challenge to concentrate its work on performance audits, because 

its serves to the assessment of public responsibility. Focusing the attention on per-

formance audit will be one of main pillars of new strategic plan. 5, this idea was con-

cretized in one of the strategic goals of Development Plan for the period 2013-2017.  

Chart 8: Progress of performance audits conducted over years 

Through adoption of Law 154/2014, ALSAI 

has been mandated to conduct performance 

audits in an explicit and specific way, with 

unlimited access, to entities and to infor-

mation, as well as to the right to report indi-

vidual performance audits to the Assembly. 

This act is followed and detailed by Manual 

of Performance Audits and by Performance 

measurement indicators, published by HSA 

in April 2015. 

Chart 9: Progress of performance audits conducted over years  

During the period 2012-2017 

are performed 58 performance 

audits or 5 times more audits 

than the entire previous 10-

year period 2002-2011. These 

audits highlighted the variety 

and sensitivity of issues that 

covered economic, social and 

cultural reforms, energy and 

environmental issues, macro 

and micro aspects of Albanian 

reality, thus serving the value 

                                                           
5
 “ 4 years of Public External Audit”, Bujar Leskaj, Series: HSA publishing 11/2016/62, 2016 p.21 
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chain, from the need of the citizen to the decision-making of the executive and then 

to the implementation of the respective structures. 

Increasing demand by the Albanian Parliament for recognizing reports of perfor-

mance audits, as well as their impact on the publication in print media, academic en-

vironments, professional social networks, or the use of reports of these audits by 

foreign collaborators is assessed as a positive indicator of these audits. 

In the past 5 years, Performance Audit Department collaborated successfully in paral-

lel audits piloted by foreign experts, engaged experts in the fields of environment, 

sport, journalism, energy, sociology and the economy, organized workshops and con-

ferences with academics, professors and researchers, set up joint working groups 

with auditors of other departments and initiated and completed joint audits with 

regional SAIs.  

In the development strategy 2013 -2017, HSA presented for the first time the ambi-

tions objective of audit developments in the information technology systems, by 

creating Auditing Directory of IT in December 2014. Developments occurred during 

the last decade in international environment of public audit related to information 

technology, were implemented in the Law no. 154/2014, dated 27.11.2014 of ALSAI. 

This law defined information technology audit as a special kind of audit, through 

which, ALSAI collect and asses evidences, to define if the computerized system pro-

tects assets, preserve data integrity, allows for effectively achieving of goals of audit-

ed entity goals by using sources in an efficient way. Requirements of International 

Standards and Practices related to IT audit have been reflected in the Manual of IT 

audit and COBIT 4.1 framework “Objectives of IT control“. IT audit stranded based on 

this as a special part and kind of audit in ALSAI since 2015 and on-going. 

Also, CAAT, IDEA techniques and information technology concepts are being used in 

auditing process by all ALSAI departments. In order to consolidate the gained experi-

ence during the usage of these techniques under the motto “Experentia mutua 

omnimus prodest/all benefit from common experience, peer review process or Peer 

Review has been developed by ID Directory of SAI in Switzerland.  

During its two-years of history, IT auditing body, even though with lack of capacities 

and experience, has conducted IT audits in which are identified significant results on 

a not previously explored field as Information Technology Systems. However, acquir-

ing IT audit techniques on a higher degree by auditing body remains a continuous 
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challenge insofar as integrated systems of information are being widely used in the 

public administration. 

In order to accomplish the fifth strategic objective, ALSAI has increased its contribu-

tion on good governance, through fight against corruption. Taking actions against 

corruption, to improve accountability and transparency, has been subjected to new 

dimensions over years. One of the most important aspects of ALSAI role in fight 

against corruption is the contribution to increasing integrity of public institutions, 

which within themselves are components of national integrity system. In the view of 

implementation of INTOSAI Fundamental Principles and Standards for development 

of a structured approach of drafting and implementation of integrity institutional pol-

icies, ALSAI has applied the instrument of INTOSAINT integrity self-assessment.  

In the context of institutional management, these developments were reflected in 

the process of analysing the ALSAI activity during 2014, which constituted innovation 

not only in form, but above all in its content, since for the first time the annual analy-

sis was conducted by using a constructive and beneficial instrument of self-

assessment INTOSAINT integrity. The entire process was characterized by two basic 

elements for Supreme Audit Institution: transparency and participation. Through 

self-assessment mechanism has been ensured all staff inclusion, where auditors and 

supporting staff reported and shared their ideas through consulting, dialogue, sup-

port and positivism approach. Usage of INTOSAINT instrument has placed ALSAI as a 

promoter of this initiative and of extension of integrity assessment over all units and 

public entities, by achieving the goal of “leading by example"  

In order to accomplish its mission, High State Audit has made the level of accounta-

bility of governmental and public institutions transparent. During 2012-2017, the 

amount of economic damage discovered by the Albanian public external audit insti-

tution has exceeded 1 billion USD, in an economy with annual GDP of approximately 

10 billion USD. Only for 2017, ALSAI discovered economic damages, irregularities and 

financial violations (to public revenues and expenses incurred) to the amount of 11.5 

billion ALL or 85.8 million Euro. Violation of the financial discipline negatively impact-

ing the performance of the audited entities, has cost to the country a damage in the 

total amount of 99.05 billion ALL, approximately 739.7 million Euro from which: 92.7 

billion ALL in revenue, approximately 692.1 million Euro and 6.3 billion ALL approxi-

mately 47.8 million Euro, in the field of non-efficient expenses and public sector 
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budget. Overall, there have been stated violations to the amount of 110.5 billion ALL 

or approximately 825, 6 million Euro6. 

ALSAI has taken actions and recommended remedy and penalizing measures for any 

identified case of financial fraud and corruption, aiming at combating corruption as a 

phenomenon at the root of the system, rather than representing individual sporadic 

cases. On the other hand, organisation of awareness-raising events since 2012 sought 

to bring to the attention of the broad public and lawmakers the fact that fight 

against corruption is a joint re-

sponsibility that benefits any citi-

zen. 

ALSAI institutional engagement 

against corruption generated a 

significant contribution in this 

fight from 2012 to late 2017, with 

266 criminal suits lodged with the 

Prosecution Office, involving 847 

employees and former employees of the public administration. 

ALSAI commitment in the fight against corruption in the last six years showed the 

sustained determination laid down in the ALSAI Development Platform launched by 

late 2011, stating that "...fight against corruption and HSA's preventive role against 

corruptive and abusive actions with State-owned property will be the central policy 

and duty in the HSA Development Strategy.7 In the last six years (2012-2017), ALSAI 

has referred a criminal suit each week to the Prosecution Office against officials of 

low, medium and high level, found in serious breach by ALSAI audits; or otherwise 1 

criminal suit for any 3 audits. 

The criminal suits that ALSAI refers to the Prosecution Office are not a purpose in 

itself, but confirm the serious institutional commitment in combating corruption, 

particularly the impunity culture. This requires upholding a certain legal and moral 

standard not to tolerate and not to by-pass ascertained cases of corruption and 

abuse with office. 

                                                           
6
 HSA, Statistics Bulletin no.4, January – December 2017, published on January 2018.  

7
 Project Idea submitted to the Economy and Finance Committee by Dr. Bujar Leskaj, 14 December 2011, 

pg. 7, para 2. “4 Years External Public Auditing”, Series: Publications HSA: 11/2016/62, 2016  
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Under the sixth strategic objective of the SDP 2013-2017, ALSAI integrated modern 

communication elements and in 2017 approved the Communication Strategy 2017-

2019, seeking to be the interest and voice of citizens and public through audits and 

reports with findings and recommendations. Them communication strategy high-

lights the ALSAI relations with the public and the Assembly and involves also other 

partners at national and international level.  

 

Placing its activity in the service of the citizen, ALSAI put handling of complaints and 

letters by citizens at the focus of its communication policy. The importance that 

ALSAI attaches to this component during the implementation of SDP 2013-2017 is 

demonstrated by the number of letters and complaints addressed during the period 

of implementation of this Strategy. So, 623 letters were handled in 2017, against only 

67 in 2011, or 10 times more. During 2012-2017, ALSAI grew in many dimensions in 

the framework of its objective to increase transparency. Findings and audits were 

communicated through press releases in these six years, becoming the actual news 

for the TVs, radios and newspapers in the country.  

Chart 11: Handling of people’s letters, 2010- 2017 
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By late 2017, HSA featured in around 

100 television news and many times 

more in print media, increasing by six 

times its presence in the audio-visual 

media compared to 2010. ALSAI fea-

tured in 840 articles, notifications, 

editorials and analytical comments in 

the print media. For five years (2013-

2017), ALSAI auditors published 521 

articles, essays, editorials, analyses 

and profiles in print media, which 

were published in 9 volumes, building 

on a positive and innovative tradition started in 2013. 

An added value of ALSAI in the last six years (2012-2017) in the field of institutional 

communication and transparency is its series of publications, reaching 83 titles by 

late 2017, compared to 12 modest publications over the period 1992-2011. Each 

year, ALSAI publications increase by 10% and the aim is to have 100 books published 

from January 2012 to December 2018. 

Chart 13: HSA publications in years 

 

Chart 12: Presence of auditors in media 
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ALSAI's publications cover a wide range of topics and the amount of information in 

these publications confirm the fulfilment of international obligations that ALSAI has 

in the field of documentation publications to enable wider access to citizens. 

Communication with Parliament saw a new dimension since 2012. 2016 marked a 

very important moment for the development of ALSAI-Parliament relations in line 

with European best standards. The Assembly approved the Resolution on the ALSAI 

Activity Assessment 2015, assessing the progress achieved by ALSAI in aligning its 

audit work with international standards in the field. This Resolution expresses the 

Assembly's maximum engagement to improve cooperation and the possibility of es-

tablishing a Subcommittee - under the Economy and Finance Committee - to system-

atically monitor the activity of ALSAI, and particularly the implementation of ALSAI 

recommendations by the institutions of the executive. 

As a novelty in the field of communication, relations with international organizations 

and institutions, counterpart SAIs and professional organizations and civil society in 

Albania are institutionalized through the signing of cooperation agreements between 

ALSAI and them. Over the last six years were concluded 9 cooperation agreements 

with State institutions, 27 agreements with civil society organizations, universities 

and offices of international programmes, and 15 agreements with counterpart insti-

tutions in EU member states and the region. This approach pursued since early 2012 

confirms the transformation of HSA from a closed to an open institution sustainable 

along the years. 

Furthermore, ALSAI opened the doors to the general public through the organization 

of the "Open Week" for a period of 5 years (2012-2016), providing information, 

transparency and direct communication with the public. This experience was further 

developed in November 2017, when the institution offered Albanian citizens the 

"Open Month" with many activities, seminars and presentations to bring the ALSAI 

activity closer to the citizens. 

Scientific conferences were considered as research development tools, as they ad-

dress topics that embody the mottos of the INTOSAI and EUROSAI congresses. In 

2012, the topic of the first Conference "87 years ALSAI in 100 years of Albanian State" 

of historical nature marked set off the journey of research towards additional public 

audit areas tackled with professionalism in the following conferences: II Conference 

"SAI's role for responsible public management in present challenges", December 

2013; III Conference "National Auditing in the service of national government", Octo-
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ber 2014; IV Scientific Conference "Risk Analysis" in June 2016, and; V ALSAI Scientific 

Conference "Auditing for sustainability and development" organized in cooperation 

with the Faculty of Economy, University of Tirana and the Turkish Foundation "Aca-

demic Cooperation for Accounting". These scientific conferences proved to be im-

portant annual forums to establish direct communication, through significant media 

coverage, to transmit to citizens the achievements, challenges, problems and new 

ideas for a sound management of public finance, with the participation of experts, 

academia and civil society. 

The "Public Auditing" Journal initially published in 2012 upon the initiative of the 

ALSAI Head Bujar Leskaj was offered to readers and stakeholders, as a 4-month pub-

lication in the fields of research, science and information. This magazine in two lan-

guages, English and Albanian collects and reflects ideas and opinions in the field of 

auditing, accounting and public finance in general in Albania and other countries. 

Strategic institutional management has been guided by the international public in-

ternational auditing norms and principles, being in full convergence with the 

EUROSAI and INTOSAI Development Strategy and thus incorporating stakeholders' 

expectations over the entire period of strategy implementation. 

Experience in implementing the Strategic Development Plan 2013-2017 represents a 

consolidated basis for defining the strategic directions of institutional development 

for the next five years and a guarantee for the successful fulfillment of long-term ob-

jectives.  
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II. MISSION, VISION, VALUES AND PRINCIPLES  

The Mission requires ALSAI to be a leader and lead by example in the public sector, as 

a reliable, independent and competent institution. 

ALSAI has undertaken reforms in recent years (2012-2017) fostering improvement 

and development and introducing new auditing approaches, with the aim to modern-

ise the institution and bring its activity fully in line with ISSAI standards and the stra-

tegic goals of INTOSAI and EUROSAI, as well as to contribute to good governance 

through uncompromising fight against systemic corruption cases and its prevention. 

Addressing cases of fraud, theft and misuse of public funds by officials at every level 

of government and in law enforcement bodies have strengthened ALSAI profile to-

wards the Parliament and has created trust among Albanian citizens as an active link 

in corruption detection and prevention. 

ALSAI is committed to preserving and promoting values of open society and critical 

self-reflecting thinking. It aims at perfection in mastering auditing knowledge and 

skills, new know-how, professional development and to ensuring their application in 

auditing practice, particularly in cases of corruption and misuse of public funds. In 

fulfilment of its mission, ALSAI has developed and will develop dynamic instruments 

to improve its operation, through objective assessment of its own activities, 

achievements and gaps. 

ALSAI aims to be a new model for regional public auditing, a centre for studying con-

temporary auditing challenges in the economic, social and political areas based on 

analysis of the roots of cause-effect factors, as well as an institution that leads by ex-

ample to bring added value and positive impact in the life and dignity of citizens. 

The Mission represents the axis of the institutional identity that the High State Audit 

has created during its journey and will ensure sustainability in the future.  

Mission: ALSAI is an independent constitutional institution designed to serve the 

Albanian citizens and be an ‘agent’ of the Assembly and stakeholders, through con-

stant, impartial and complete information on how responsible the government and 

public entities are in using taxpayers’ money, and to contribute to better govern-

ance through the fight against corruption. 

In fulfilment of its mission and the Law no. 154/2014 “On the organisation and func-

tioning of the High State Audit”, ALSAI performs financial, compliance, regularity, 
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performance and IT audits, and conducts assessments of financial management and 

control systems and internal audit units in government structures and other public 

entities.  

Vision: ALSAI is a model institution that leads by example, encourages more re-

sponsibility, transparency and effective, efficient and economic use of public assets, 

by strengthening the integrity of public officials and public trust in the institution, 

in order to be an added value to society and bring change in the life of citizens. 

Our vision goes beyond the traditional approach limited to assessments and findings. 

Public external auditors not only conduct their audit work, but also collaborate with 

and advice audited public entities to address ALSAI recommendations, in order to 

maximize the value of public money.  

ALSAI will continue to act as an agent of change, in the service of citizens and good 

governance, reflecting the values and principles of a modern SAI, member of the 

INTOSAI community, and led by the motto “United in ambition and determination”8.  

Values and principles  

ALSAI values and principles are based on the International Standards on Auditing 

(ISA), ISSAI principles 12 "Value and Benefits of Supreme Audit Institutions – making 

a difference to the lives of citizens." These principles define how the institution 

should perform, in order to: strengthen accountability, transparency and integrity of 

the government and public sector units; highlight its constant importance to the citi-

zens, Parliament and other stakeholders, and; be a model organisation leading by 

example. 

The High State Audit delivers on its mission and conducts its activity in line with these 

principles and upholding the following values: 

Independence: Independence is the ‘heart’ of auditing and vital to winning the trust 

of the public and Parliament, and to providing them with objective and impartial in-

formation. ALSAI's independence presupposes that the entire process of auditing - 

planning, conducting and reporting - complies fully with the professional standards 

and is free of any influence. 

                                                           
8
XXII Congress of INTOSAIT in Abu d’Habi, “40-YEARS from Lima Declaration 1977-2017” Bujar Leskaj, 

Series, ALSAI publishing ALSAI-16/2017/83 
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Objectivity: All ALSAI reports on audit findings are impartial and unaffected by the 

interest groups. ALSAI outputs have the proper reliability and accuracy only if ALSAI 

auditors possess professional competence and ethical and moral values. 

Integrity: ALSAI is committed to cultivating the best ethical, professional and moral 

values, so that it may play a key role in combating corruption. Auditing activity is 

conducted without any conflict of interest, and professional development is sanc-

tioned as one of the key words in HAI's activity. 

Accountability: In their work, ALSAI auditors act to the public interest and are en-

gaged in assisting the Assembly check the government's accountability. So, ALSAI is 

responsible in seeking the government's accountability.  

Professionalism: In its auditing activity, ALSAI is led by the INTOSAI professional 

standards and best practices of EUROSAI member states, also characterised by pro-

fessional scepticism. 

Cooperation: In performing audits, ALSAI collaborates systematically and efficiently 

with the audited entities, internal audit units and other external auditors, manage-

ment levels of independent public institutions and professional organisations, aca-

demia, civil society and media. This way, ALSAI is an active part of the block prevent-

ing and combating corruption. 

Public interest: In conducting its auditing process, ALSAI acts only to the benefit of 

the general public interest. ALSAI auditing results are not affected by political, ethnic, 

religious or family preferences and ALSAI staff, but are guided by the principle of im-

proving the welfare of the Albanian citizens through good governance and enhanced 

efficiency, effectiveness and economy in the use of public funds. 

Transparency: ALSAI considers transparency in the auditing activities, and not only as 

an instrument that fosters accountability of public administrators. This principle im-

plies and refers to disclosure of audit reports to the broad public in line with rules 

governing this process, considering the citizen as the most trustworthy ally in the 

fight against corruption and irresponsibility of public employees. 

Clarity and coherence with INTOSAI standards in the Law 154/2014 "On the organisa-

tion and functioning of the High State Audit" and the entire ALSAI regulatory frame-

work enable a clear definition of the vision and principles underlining the operation 

of this institution. These constitute a solid platform in conducting the analysis of 
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strengths, weaknesses, opportunities and threats for all main aspects of its activity, 

and in defining the strategic directions of a modern institution that conduct external 

auditing of the public sector. 

 

III. STRATEGIC ENVIRONMENT AND SWOT ANALYSIS 

The environment in which High State Audit functions, operates and interacts is char-

acterized by a high degree of complexity, diversity and variability. The right study, 

analysis and perception of this environment, conditioned by internal and external 

factors, are considered substantial in drafting the Development Strategy, action plan 

or at decision making related to programming of any particular element or activity.  

III.1 Strategic Environment 

Strategic developments of the environment where ALSAI acts and collaborates are 

analyzed aiming to identify those changes  according to either  internal and/or exter-

nal factors and conditions that had, still have and could have  impact in the activity 

and audit results of the Supreme Audit Institution as public external audit in Albania.  

Government of Albania has adopted the, Public Finance Management (PMF ) Strategy 

for the period 2014 -2020, setting up as overall objective to achieve a better bal-

anced and sustainable budget with a reduced debt ratio through stronger financial 

management and control and audit processes and where budget execution is proper-

ly linked to Government policies.  

Under pillar 6 of the PMF Strategy, ALSAI has direct linkage with the goal of the 

Strategy for making more transparent to the Parliament, financial sector, business 

community, international partners and the broader public, the policies pursued and 

the efforts made by the Government to strengthen the PFM in the country.  

Compliance with the mid-term budget program is important for reducing the risk of 

unfinanced engagement and arrears. Even in the context of increased spending in the 

2018 budget, new planned projects are leaving less space for existing commitments. 

The Public Internal Financial Control ( PIFC) legal framework is defined in the law no 

114/2015 ”On the Internal Audit in Public Sector in Albania” and the Law of 2010 “On 

the Financial management and Control”, changed. Both laws provide the framework 

of three elements of PIFC: Financial management and Control, Internal Audit and a 
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central harmonization service (CHU) as guidance on the standards and methodolo-

gies relating to FMC and IA.  

The Ministry of Economy and Finance has the key role and responsibility for devel-

opment and implementation of the PIFC, which fulfills such role through the activity 

of the Central Harmonization Unit for Financial Management and Control, Internal 

Audit, Directory of Public Financial Inspection, in close collaboration with other public 

entities and budgetary spending units.  

However, the efforts of the Ministry of Finance and Economy to implement the strat-

egy for the finance management and control the role of FMC for a better perfor-

mance and to ensure more transparency, efficiency and effectiveness in relation to 

with the spending of public money is not yet fully understood by all public units  

There is still a low level of awareness, on the benefits of a sound internal control sys-

tem for managerial accountability, even from high management. Consequently, the 

ALSAI, plays an important role in the overall assessment of risk management pro-

cesses and the coordination of risk identification and risk assessment activities that 

can jeopardize the achievement of entity’s objectives and the establishment of a risk 

management system, in proportion to the size of its exposure to audited entities. 

ALSAI has recently renovated the memorandum of Understanding with the Ministry 

of Finance, thus promoting mutual co-operation in order to increase the effective-

ness of both external and internal audit institutions and by strengthening and high-

lighting their common role in the fight against corruption. This Agreement aims to 

carry out joint activities of common interest by maintaining and respecting the basic 

principle of auditing: the independence and compliance with INTOSAI standards on 

the use of internal audit work by external auditing.  

Key areas that require more attention, include: monitoring of non-budgetary units, 

managing public investment, better linkages between sectorial and budget strategies, 

systematic monitoring of liabilities, meeting external audit findings, and a more ro-

bust role Parliament as the main institution of accountability. Strengthening public 

finance management should be a priority for Albania. Achieving the best value of 
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money from public funds is also the most effective way to improve basic services for 

citizens.9 

Public investments through Public Private Partnerships are already more present in 

the Government's program, carrying significant fiscal and implementation risks. Eval-

uation and monitoring of PPPs projects are another challenge for the ALSAI activity in 

fulfilling its constitutional mission. 

Privatization of state property and in particular strategic privatizations carry signifi-

cant risks probably with significant impact on the state budget. The Supreme Audit 

Institution will observe step-by-step follow-up the process and through its reports, 

based on the results of the audits will provide reasonable assurance to the Assembly 

of Albania regarding cases of the abuses, irregularities, corruption or financial fraud 

that might have accompanied these processes. 

Debt management remains one of the most vulnerable areas of public finance man-

agement. Policies of the Ministry of Finance and Economy seem to have been unable 

to reduce the level of debt and, moreover, carry on foreign and domestic borrowing 

risks and underdeveloped conditions. Likewise, the settlement and prevention of 

overdue obligations has still lack of transparency. While some efforts were made to 

reduce the level of arrears, there is still no effective management to prevent the col-

lection of new obligations. ALSAI is expected to stimulate transparency and account-

ability in its budget planning process until its final execution. 

Electronic governance has brought significant changes in the communication envi-

ronment and services to citizens of Albania. The application of electronic systems in 

important areas such as public procurement, the treasury system in the Ministry of 

Finance and Economy, and those in customs and taxation necessitate the develop-

ment of ALSAI capacities in terms of the use of IT infrastructure and audit IT systems, 

as support for the effectiveness of other types of audit. 

The Law No.154/2014 defines the obligation of the ALSAI to give an opinion on the 

budget execution. Likewise, the need for audit of financial statements of public enti-

ties in accordance with International Public Accounting Standards requires that the 

                                                           
9
MaryamSalim, WorldBank representative in Albania, Final Statement of consultative Group according 

to the article IV, year 2017 
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focus of the audit work of the ALSAI should be in increasing the number and the qual-

ity of financial audits.  

The new law on self-government of local government units and the legal framework 

for local government financing includes new commitments for ALSAIs in terms of the 

type of audit to be applied to these entities. 

The Government of Albania has adopted the National Strategy on Fighting Corrup-

tion, which is based on three main components: raising awareness, prevention, and 

punishment. The Supreme Audit Institution is an important factor in the overall 

framework of the fight against corruption. Indicators of financial fraud and corrup-

tion detection reveal the active role and contribution that audit work have in identi-

fying corruptive cases and increasing accountability in the use of public funds. As a 

very important link in the chain of creation of an anti-corruption environment and 

culture, the ALSAI will continue to be fully and effectively engaged in this struggle not 

only with the detection but also in preventing corruption in every cell of government. 

III.2 SWOT Analysis  

ALSAI is aware that it is impossible to plan a successful future, without previously 

asses in an analytical manner the factors which help, inhibit and constrain the pro-

cess, from any perspective and point of view of all internal and external sources, but 

clearly focusing on midterm and long-term goals and objectives, as well as on chal-

lenges of the future.  

As a means for strategic planning, ALSAI has used SWOT Analysis to assess the 

strengths, weakness, opportunities and threats that are part of its activity, so what 

exists under current conditions and which have or may have a significant impact on 

aspirations and strategic goals of the institution. 

This analysis has enabled the ALSAI to establish a thorough and comprehensive un-

derstanding of all factors included in the strategic decision making process and that is 

documented in this Development Strategy for a 5 year period covering 2018-2022. 

SWOT Analysis is used as a traditional approach to explore and analyse positive and 

non-positive experiences, which enable identification of new alternatives and ways, 

safe for the development and modernization of institution in the near and long-term 

future. Findings of this analysis served to clearly define the strategic goals and objec-

tives laid down in the Development Strategy of ALSAI for 2018 -2022.  
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SWOT Analysis - Strategy 2018‐2022 

 
Strengths Weaknesses 

Le
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n
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p

e
ct

 

Adoption of INTOSAI /ISSAIs  Audit In-
ternational Standards (Law, regulations, 
audit manuals) 

Regulatory framework and audit manuals 
still under review 

Work processes and supporting activi-
ties described and detailed in strategic, 
tactical and operational documents. 

Reactive cycle of revisions and improve-
ments of regulations, manuals etc. 

Periodical adoption of SAI‐PMF through 
hybrid model to avoid deviations into 
self-esteem. 

Self assessment system for implementa-
tion of PMF not consolidated yet. 

O
rg

a
n

iz
a

ti
o

n
al

 A
sp

e
ct

 

Clear hierarchy on achieving institution-
al objectives, with three operational 
lines and one supporting line, as well as 
5 horizontal levels 

Hierarchical inefficiency on some if its 
links. 
 

Investments to increase overall auditing 
capacities for any kind of audit, focusing 
on performance and IT audits, as the 
most productive audit approaches to 
the actual challenges. 

 

Existence and usage of proper instru-
ments for improving integrity and audit-
ing staff ethics. 

Lack of human capacities (in quality and 
quantity) to audit all challenges the Alba-
nian situation offers. 

Support in a developed methodological 
means similar to that of the most de-
veloped counterpart institutions. 

Resistance to change, impact of inherited 
tradition in auditing practice. 

Leadership institutional culture in fa-
vour of healthy transparency and ac-
countability inside and outside ALSAI. 

Limitation to auditor's skills (mainly over 
40 years old) for communication and re-
porting in foreign languages. 

Policies on motivation and promotion of 
staff career growth based on meritocra-
cy and ability. 

 

 
Establishment of institutional structure 
based on continuous growth and im-
provement philosophy in all dimensions. 
Leading by example. 
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Managers with scientific titles, long in-
stitutional experience and deep 
knowledge in the audit field. 

Delegation of two or more parallel 
tasks to the dependents, causing dis-
traction from auditing work. 

Experienced auditors with diverse aca-
demic background. 

The stated discrepancy of trainings with 
auditors level and perspective. 

Periodical testing structured to refresh 
and enhance audit knowledge with a 
view to retain the actual job position 
and advancing in career. 

Difficulties in adoption and implementa-
tion of innovative auditing approaches.  

Fi
n

an
ci

al
 a

sp
e

ct
 

Normal budget to contract external ex-
pertise and to financially motivate the 
employees. 

Lacking of a financial motivation policy 
related to work performance. 

O
p

e
ra

ti
o

n
a

l a
sp

e
ct

 

Performing joint and parallel audits with 
experienced SAI in the field of perfor-
mance auditing etc. 

Difficulties at ISSAIs implementation. 

Structured mentoring of young auditors 
by experienced colleagues. 

Difficulties in implementation of ISSAIs at 
a detailed level. (fulfilment with every re-
quirement)  

Auditing work planned and controlled 
on time. 

Insufficient study of auditing documents 
and incomplete approach towards identi-
fied problems. 

 Significant impact on audited entities 
and stakeholders. 

Lack of risk-based audit application and 
lacks in audit methodology. 

Cooperation with internal audit struc-
tures at level of audited entities. 

Insufficient assurance and quality control. 

Cooperation with media, academics, 
experts and NGOs 

Lacks in the proper and clear drafting of 
findings, conclusions and recommenda-
tions. 

 
IPA Project  a tool for development of 
capacities in ALSAI 

Insufficient capacities for electronic data 
processing. 

Lacks in following up audits after re-
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porting 

Generalized audit plans. 

C
o

m
m

u
n

ic
a
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ve
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sp

e
ct

 

Quantitative and qualitative increase of 
professional publishing in the field of 
audit. 

Lack of a special unit for linguistic and 
graphic editing of materials for publishing. 

Full transparency of auditing reports, 
decisions of the Chairman and entities 
observations on official and social 
online platforms of ALSAI. 

Drafting of audit reports, inappropriate  in 
content by average citizen. 

Presentation of auditing reports in the 
EUROSAI database. 

Press releases for several non-technical 
cases at the target level. 

Organization and participations in con-
ferences, workshops, meetings, national 
and international fairs. 

 

Careful and professional treatment 
of letters from the people. 

 

Media presence with articles on con-
ducted audits. 

 

Opportunities 
Threats 

Le
ga

l a
n

d
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e
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e

ct
 

Clear and full legal and constitutional 
mandate (The new law 154/2014 
“On the organization and functioning 
of ALSAI") 

Legal inabilities for professional certifica-
tion of auditors. 

Full institutional independence in 
operational, organizational and fi-
nancial aspect. 

Financial dependency from the govern-
ment. 

Mandate to conduct all kinds of audits 
in all public entities. 

Indifference or obstacles from the execu-
tive for our auditing work. 

Unlimited access to information.  

Obligation to report directly to the 

Parliament either with integral re-

ports or by reserving the right to re-

port on particular case with specific 

reports. 

 

Opportunity to contract external ex-

perts with a view to increase auditing 
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quality. 

C
o
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Support by international bodies. 

Low interest outside the institution (in-

cluding even Members of Parliament) on 

our findings, conclusions and recommen-

dations. 

Excellent cooperation relations with 

counterpart institutions. 

Further consolidation of the impunity cul-

ture among high level officials. 

Increase of support and awareness 

from Members of Parliament and 

other stakeholders. 

Frequent amendments of legislation, of 

the organization way of public administra-

tion and state institutions. 

Unique perception of value chain in 

the public administration. 

Inappropriate perception by the media 

and public regarding the way the results 

of HSA auditing work should be used. 

IPA project. 

Non-professional and politically motivat-

ed confrontation against HSA, including 

even by Members of Parliament, for per-

sonal or political close interests or goals. 
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IV. MAIN STRATEGIC PARTNERS 

Interest groups play an important role for the ALSAI to accomplish the constitution-

al mission by strengthening all institutional aspects. Multi-dimensional and effective 

relation development is based on inviolate maintenance of independence, as the 

fundamental principle of Supreme Audit Institution. It is vital for the ALSAI to adopt 

and implement a Communication Strategy as a key factor in achieving its strategic 

development goals and objectives, and make successful progress in fulfilling its Con-

stitutional mission in the interest of the Albanian taxpayers. 

 

IV.1 Albanian citizens 

Citizens are the end users of the ALSAI products and the most important interest par-

ty in the landscape of the main players in the external ALSAI environment. 

The ALSAI follows the principle of “Partnership with the Citizens and Open Govern-

ance”. For purposes of its mission, the ALSAI aims at serving the citizens and taxpay-

ers both directly and indirectly by providing citizens with full opportunities and ac-

cess to contribute to achieving a shared goal, good governance. 

Through the results of its audits, the ALSAI aims at meeting citizens and taxpayers’ 

expectations for good governance and effective fight against corruption. Building 

public trust requires the ALSAI to have the qualities of a modern, transparent, and 

accountable SAI. 

ALSAI achieves these qualities through continuous professional growth, not only from 

the expertise point of view, but also the from audit infrastructure as well as being 

transparent with itself and with the public. The "Open Month" activity brings ALSAI 

closer to the Albanian public, and vice versa, being a connecting bridge, and as such 

will be organized every year of the forthcoming strategy. However, what we intend 

to achieve through transparency as an agent of the Assembly and citizens as a 

watchdog is to not only provide information about the activity of the institution and 

report on our audits, but to also promote citizens’ participation in public self-

governance. 
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IV.2 President of the Republic of Albania 

President of the Republic of Albania has an important role on ensuring the independ-

ence and functioning of the High State Audit. 

ALSAI relations with the Institution of the President are strengthened over years by 

establishing a sustainable basis to the protection of independence integrity of the 

Supreme Audit Institution. 

The institution of the President is an important part of multidimensional network of 

ALSAI relations, becoming often crucial in the initiatives for development of the ALSAI 

Institution. 

ALSAI acknowledge and appreciates, as of the utmost importance, the approval of 

Law No. 154, dated 27.11.204 "On the Organization and Functioning of the High State 

Control in the Republic of Albania" of the President of the Republic and the Speaker 

of the Albanian Parliament, enabling the ALSAI to be an institution whose activity 

relies on a contemporary law and paving the way for reform and modernization of 

the public audit function in Albania. 

Effective bilateral relationships go beyond raising awareness on the role and im-

portance that the external audit carried out by ALSAI has on the good governance of 

the country, in the demand for accountability and transparency in the use of national 

assets and public funds. 

By keeping the institutions accountable to the ALSAI, the President is a guarantee in 

the protection of the values and principles on which ALSAI functions; a moral and 

principled support for keeping ALSAI inviolate from different political or traditional 

approaches that influence institutional structures and accountability frameworks. 

IV.3 Assembly of Albania 

Fundamental principles defined in Lima Declaration (ISSAI 1) and Mexico Declaration 

(ISSAI 10), required the ALSAI to establish and maintain effective communication and 

relations with Assembly and its respective commissions. 

Particularly, ISSAI 20, state that "ALSAI shall maintain a strong relation with respec-

tive parliamentary commissions to help them better understand audit reports and 

conclusions and then to take appropriate actions". 
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Pursuant to these principles, ALSAI, during the recent years, has work toward 

strengthening of cooperation and collaboration with Assembly and especially with, 

Economic and Finance Commission, by drafting and implementing instruments and 

effective communication strategies. 

To increase auditing work efficacy and implementation of recommendations to sup-

port good governance, serving as key actors of transparency and accountability. 

The quality and reliability of ALSAI audit reports are increasingly referred to by par-

liamentary committees as it increases the Accountability Triangle (SAI-Parliament-

Executive) mechanism function, as audit findings and recommendations are directed 

precisely in terms of identifying and solving problems with public governance, 

strengthening thus good governance. 

The main reports to the Assembly, the one on the Actual State Budget for the previ-

ous year, and the ALSAI performance report in its role as an agent of the Assembly 

for ensuring the good management of public money recognised the depth of the au-

diting findings and arguments, and the usefulness of its recommendations for an im-

proved management of the public funds following orientations of ISSAI standards, 

making sure that such recommendations are directly and easily read by the Members 

of the Assembly. In these relations, ALSAI is supported and shall be supported by 

ISSAI 12, which state that "ALSAI should develop professional relations with respective 

commissions of legislative monitoring, management boards and boards of audited 

units to help them better understand audit reports and conclusions and to take ap-

propriate actions." 

IV.4 Civil society, Media and Professional Associations 

ALSAI considers civil society and media as very important factors and actors. Factors 

for promoting institution awareness and actors for increasing range of effects of au-

diting activities. They are an interactive part of the environment where the ALSAI op-

erates, which means reacting to changes in the environment in which it operates and 

to developing dangers. 

The civil society organizations, including professional associations, are valuable part-

ners of the ALSAI. Establishing bridges of communication on regular and frequent 

basis helps the ALSAI acquaint itself with the problems the citizens face, and identify 

where the services provided by the Government do not meet the citizens’ expecta-

tions, or where public funds are, or could be, at risk. 
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Such role continues also upon completion of the ALSAI audits, where these actors can 

have a significant impact on making sure that the ALSAI messages and recommenda-

tions are widely disseminated, and properly understood and implemented.  

By communicating effectively, ALSAI serves this actors as a reliable, independent, 

objective and consulting source to support necessary changes in the government and 

in the public sector entities. At the same time, civil society organizations (NGO) and 

other stakeholders as: media, research organizations and from private sector itself 

are known for their important role that play in promoting effective governance by 

promoting transparency and accountability of public institutions, and gradually en-

hancing this role through analysis, revisions and undertaking actions based on ALSAI 

products. 

ALSAI has used engagement mechanisms and instruments, making them part of dif-

ferent phases of audit cycle. ALSAI, supported by INTOSAI encouraging initiatives, has 

started applying already known and existing models of contribution, commitment 

and participation, of civil society and media representatives in different activities 

with mutual benefit. 

During 2012-2017, the ALSAI signed 27 Agreements of Cooperation with well-known 

civil society organizations and universities. Such partnership comes as a mutual need 

of parties for information. The ALSAI picks valuable information from the civil society 

and the media, which it may use for identifying potential auditees, while the media, 

on the other hand, being responsible for informing the citizens, gets information 

from the ALSAI about its auditing results. Such process of mutual benefits serves also 

to increase the public trust in the ALSAI and its monitoring by the public, and it also 

increase public trust in the Government. 

National Professional Associations are important partners for ALSAI, particularly the 

Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania (IACAA), the National Account-

ing Council (NAC) and various accountants associations, Approved Accounting Institu-

tion (AAI) Association of Certified Accountants and Auditors of Kosovo and Institute 

of Accounting, Auditing and Finance (IAAF). Conclusion of cooperation agreement 

with these organisations has enable organised events of mutual interest, where 

worth noting are organization of scientific conferences, trainings and joint discussion 

tables and peer reviews etc. 
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ALSAI institutionalised cooperation with academic institutions, especially with the 

public universities in Albania, such as the Universities of Vlora, Durrës, Elbasani, 

Shkodra, “Luarasi” University and “Mediterranean” University and surely the Univer-

sity of Tirana, particularly the Faculty of Economy and Faculty of Geology and Mining 

that proved to be very profitable to both institutions. 

IV.5 Counterpart SAI-s and International Auditing Organizations – Twinning with 

Polish NIK 

ALSAI is a member of INTOSAI since 1984 and membership in this organization means 

that its standards must be complied with and be developed in line with the condi-

tions of our country. Since 1993, ALSAI is also a member of the European Organisa-

tion of Supreme Audit Institutions (EUROSAI). After 2012, these memberships ena-

bled extensive participation of ALSAI in congresses, conferences, seminars and work-

ing meetings of INTOSAI and EUROSAI. 

ALSAI is represented through active participation of its auditors in the working 

groups of INTOSAI and EUROSAI, where ALSAI experts have been contributing for 

many years, specifically: 

 Task Force on Auditing and Ethics; 

 Task Force on Municipality Auditing (TFMA); 

 Task Force on Environmental Auditing 

 EUROSAI’s Working Group auditing funds allocated for disasters; EUROSAI Pro-

ject Group on role of SAIs in spreading integrity culture; 

 EUROSAI Project Group on Strategic Goal 1: Supporting effective, innovative 

and relevant audits by promoting and brokering professional cooperation; 

 EUROSAI Project Group on Strategic Goal 2: Identify capacity development 

challenges and opportunities in order to facilitate access to solutions;  

 Working Group on IT Auditing. 

Furthermore, ALSAI through bilateral agreements with partner SAIs in Europe en-

sured intensive training of its staff, enhancing audit capacities and cooperating espe-

cially in the last two years in conducting parallel and joint performance audits with 

the advanced European SAIs and SAIs of the region. 
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During the period 2012-2017, the High State Audit (ALSAI) has signed 14 cooperation 

agreements with counterpart SAIs of Austria, Poland, Croatia, Slovenia, Turkey, Koso-

vo, Bulgaria, Czech Republic, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Ku-

wait, Hungary and Cyprus, successfully completed the regional map signing coopera-

tion agreements with virtually all SAIs of the regional countries where the first 

agreement signed was the one with the Kosovo National Auditing Office. 

These partnership agreements were materialised in fields such as sharing of infor-

mation, training, joint regional auditing exercises, etc. 

IPA 2013 Twinning Project "Strengthening external auditing capacities" generated 

audit-specific and technical assistance benefits to ALSAI. It was enabled through an 

experienced SAI such as the Polish NIK and other experts in SAI development and 

modernisation. Implementation of this Twinning Project for two years focused on 

several main objectives covering these areas:  

 Improving the legal framework on auditing; 

 Developing auditing methodologies and reporting capacities; 

 Strengthening institutional capacity and improve the impact of auditing outputs. 

The project will continue in 2018 and based on the experience of the partners of the 

Twinning Project, the Polish and Croatian SAIs, the Project's outputs will strengthen 

implementation of our recommendations as an essential tool for influencing public 

good governance. The core principle of the twinning programme is already included 

in the ALSAI agenda, i.e. conduct joint projects between ALSAI (beneficiary) and SAIs 

of member states in order to further develop institutional capacity based on real co-

operation. This mode of cooperation is an effective tool to modernise the institution. 

 

IV. 6 US Government Accountability Office and the European Court of Auditors 

A valuable contribution to the modernization of the High State Audit has been made 

by the European Court of Auditors (ECA), and by the US Government Accountability 

Office (GAO), through the provision of long-term internship programmes for several 

months. 

Owing to this assistance, ALSAI is building up a new generation of auditors with quali-

fications comparable to their European counterparts. By the end of 2017, 10 auditors 

have participated and two others have been approved. Internships at the European 
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Court of Auditors in Luxemburg are a very important tool to auditors of SAIs in coun-

tries aspiring to join the EU, as they obtain insight into the auditing of EU funds.  

Relationships with the US Government Accountability Office resumed in 2013 after a 

few years break, becoming one of the most productive collaborations for ALSAI. The 

5-month study programme with GAO's Excellence Centre designed to strengthen SAIs 

capacities and increase accountability and good governance is a source of audit ca-

pacity development for ALSAI. So far, 3 ALSAI auditors attended the programme, and 

2 auditors will complete this programme in the first half of 2018. Participants have 

the opportunity to get acquainted with the US audit experience in order to develop 

auditing techniques and methodologies according to GAO's best practices for change 

and use their gained knowledge in the SAIs in their respective countries. 

In this context, the implementation of the Government Auditing Standards (Yellow 

Book) and the Standards for Internal Control in the Federal Government (Green 

Book) translated and adopted by the ALSAI will be part of the standard framework 

underlying the work of public auditors.  

 

IV.7 EU Delegation in Albania, General Directorate of Budget of European Commis-

sion, SIGMA Programme and United States Agency for International Development, 

USAID 

The European Union and SIGMA are two very important partners of ALSAI.DG-Budget 

provided valuable contribution in the adoption of the new ALSAI Law by the Assem-

bly of Albania. The EU Delegation in Albania contributed and supported the IPA 2013 

Project "Strengthening external auditing capacities in Albania", actually under im-

plementation at ALSAI in cooperation with the Polish SAI (NIK) and the Croatian SAI. 

SIGMA is one of ALSAI's key and most important partners, both for its contribution in 

monitoring and assessing the ALSAI annual activity as from 2000, and for the funda-

mental support during the process of adoption of the new ALSAI Law in 2014; it also 

delivered quality training in performance, financial, compliance, and IT audits. 

ALSAI will continue this intensive cooperation with SIGMA over the period 2017-2019 

and beyond. SIGMA is undoubtedly a safeguard for ALSAI in its quality upgrading of 

audit capacities and transparency. 

The Memorandum of Understanding between ALSAI, People's Advocate and the High 



ALSAI Development Strategy                                                                                                                      2018-2022  

ALSAI 2018                                                                                                                                                                    47    

Inspectorate for Declaration and Audit of Assets and Prevention of Conflict of Inter-

est and USAID ranks the US Agency for International Development among the active 

partners of ALSAI. 

USAID provides assistance to ALSAI through the Project "Transparency in the Health 

System" which aims to improve health services for Albanian citizens focusing on 

fighting corruption by relying on two pillars: improving transparency for government 

functions and fostering co-operation between independent institutions, civil society 

organizations (CSOs) and the media to seek a more responsible governance in the 

health sector. 

By establishing effective communication bridges among various institutions, the pro-

ject aims to improve cross-agency coordination and increase co-operation with civil 

society and the media to raise awareness about the degree of corruption in the 

health system and need for reforms to increase transparency . 

This concrete cooperation with USAID is a useful experience for continuing coopera-

tion in other areas, in accordance with best international practices and mainly GAO’s. 
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V. STRATEGIC FOCUS OF ALSAI –STRATEGIC GOALS AND OBJECTIVES FOR 2018 – 

2022 

The High State Audit has established its strategic development focus guided by the 

concepts and principles laid down in the two important Resolutions of the General 

Assembly, which acknowledged and highlighted that “...the role of Supreme Audit 

Institutions in promoting an effective and accountable public administration, condu-

cive to the fulfilment of the development priorities. They play a critical role in combat-

ing financial fraud and corruption practices.” Similarly, the motto of the INTOSAI’s XXI 

Congress "National Auditing to the Service of Good National Governance”10 repre-

sents the core of ALSAI’s strategic goals and development objectives over the period 

2018-2020. 

ALSAI, as an active partner in the international network of supreme audit institutions 

has incorporated, in its strategic development framework, the messages delivered at 

the XXI Congress: "Supreme Audit Institutions to the service of citizens" and "United in 

ambition and determination." 

 

"ALSAI is the citizen’s servant" will be the motto of the ALSAI development strategy 

for the period 2018-2022. 

 

This motto is the expression of the experience built during the implementation of the 

Strategic Plan during the past five years and an encouragement to consolidate our 

activity across all dimensions in 2018-2022, by informing the public and the Assembly 

on the accountability of the central and local governments and other public units in 

spending public money with economy, effectiveness and efficiency, in line with the 

EU best practices and INTOSAI international standards, contributing to good govern-

ance through the fight against corruption. 

Monitoring of the implementation of the Development Strategy for the previous 

period identified important experiences in recent years. This monitoring also con-

firmed that ALSAI has shown professionalism, both in the targets of its strategic de-

                                                           
10

Declaration of the XXI Congress of INCOSAI, Beijing, October 2013, Bujar Leskaj, “40-YEARS, LIMA 

Declaration 1977-2017” Publication Series ALSAI-16/2017/83 
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velopment and in their successful implementation. It assessed the progress made in 

the background of the set objectives, as well as the effectiveness of policies adopt-

ed to achieve the vision and mission underlying the constitutional mandate and role 

of ALSAI over the five years. The Monitoring Report of the ALSAI Strategic Develop-

ment Plan 2012-2017 found that, overall, the performance indicators set out in the 

Action Plan where achieved both in terms of content and time frames, i.e. 85% of 

the objectives. 

The progress report affirmed primarily the institutional upgrade that the reform and 

the implementation of the 2012-2017 Strategy brought to the High State Audit; this 

upgrade may be measured with figures and facts published and evaluated by the 

supervisors of the Assembly, EU Commission assessing structures, SIGMA, citizens 

and INTOSAI community, EUROSAI, counterparts of other countries and professional 

associations. 

There is a direct link between the conclusions drawn by the development analysis 

and achievements in the implementation of the Strategic Plan 2013-2017 and the 

forecasts of the development strategy focus for the next five years. ALSAI has al-

ready established a solid basis for the development of the strategy for the future; 

this represents how change will be managed, from actual achievements to expecta-

tions. Developments for the next period are designed based on assessments and 

analyses, referring to what has been achieved so far and what is aimed to be 

achieved by ALSAI, always with the focus on delivering on its mission and vision and 

upholding and developing our values and principles. 

The third objective of ISSAI 12 "Being a model organisation leading by example" is 

the axis on which the ALSAI Development Strategy is designed. It intends to ensure 

the proper transparency and accountability; good governance; compliance with the 

Code of Ethics; capacity building by promoting learning and sharing of knowledge. 

This vision is materialised in three strategic goals in which ALSAI will focus its activity 

over the period 2018-2022, specifically: 

This motto is the expression of the experience built during the implementation of the 

Strategic Plan during the past five years and an encouragement to consolidate our 

activity across all dimensions in 2018-2022, by informing the public and the Assembly 

on the accountability of the central and local governments and other public units in 

spending public money with economy, effectiveness and efficiency, in line with the 
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EU best practices and INTOSAI international standards, contributing to good govern-

ance through the fight against corruption. 

Monitoring of the implementation of the Development Strategy for the previous 

period identified important experiences in recent years. This monitoring also con-

firmed that ALSAI has shown professionalism, both in the targets of its strategic de-

velopment and in their successful implementation. It assessed the progress made in 

the background of the set objectives, as well as the effectiveness of policies adopt-

ed to achieve the vision and mission underlying the constitutional mandate and role 

of ALSAI over the five years. The Monitoring Report of the ALSAI Strategic Develop-

ment Plan 2012-2017 found that, overall, the performance indicators set out in the 

Action Plan where achieved both in terms of content and time frames, i.e. 85% of 

the objectives.  

The progress report affirmed primarily the institutional upgrade that the reform and 

the implementation of the 2012-2017 Strategy brought to the High State Audit; this 

upgrade may be measured with figures and facts published and evaluated by the 

supervisors of the Assembly, EU Commission assessing structures, SIGMA, citizens 

and INTOSAI community, EUROSAI, counterparts of other countries and professional 

associations. 

There is a direct link between the conclusions drawn by the development analysis 

and achievements in the implementation of the Strategic Plan 2013-2017 and the 

forecasts of the development strategy focus for the next five years. ALSAI has al-

ready established a solid basis for the development of the strategy for the future; 

this represents how change will be managed, from actual achievements to expecta-

tions. Developments for the next period are designed based on assessments and 

analyses, referring to what has been achieved so far and what is aimed to be 

achieved by HSA, always with the focus on delivering on its mission and vision and 

upholding and developing our values and principles. 

The third objective of ISSAI 12 "Being a model organisation leading by example" is 

the axis on which the ALSAI Development Strategy is designed. It intends to ensure 

the proper transparency and accountability; good governance; compliance with the 

Code of Ethics; capacity building by promoting learning and sharing of knowledge. 

This vision is materialised in three strategic goals in which ALSAI will focus its activity 

over the period 2018-2022, specifically: 
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GOAL 1: ENHANCE THE IMPACT OF AUDITING WORK FOCUSED ON 6 ES; 

The auditing work and its outputs are the 'backbone' of the institutional activity. Be-

sides its focus on the traditional compliance and financial audits, ALSAI will continue 

expanding this focus on performance and IT audit, including in each of them consid-

erations on the economy, efficiency, effectiveness, ethics, environment and energy. 

1.1. Strengthen the independence and mandate of High State Audit /ALSAI 

Independence and mandate of the High State Audit is sanctioned in the Constitution 

and its Organic Law, making it an indispensable condition for the fulfilment of the 

mission and strategic goals and objectives during its development along the years. 

The actual level of independence of the High State Audit was assessed through a Peer 

Review in 2016 by experts of the Austrian Court of Auditing in the framework of 

INTOSAI. The report with the Peer Review conclusions and recommendations11 on 

ALSAI's independence will serve ALSAI as a basis on which ALSAI will propose the 

necessary changes in the relevant legal framework, so that all preconditions indis-

pensable to the independence of the institution are ensured. These changes include 

                                                           
11

Peer Review Final Report on ALSAI’s Independence, ACA, Austrian Court of Auditing, June 

2017,www.klsh.org 
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 Use instruments as additional safeguards that will give further assurance that 

ALSAI must have the human, material and monetary resources that are necessary 

and reasonable for the complete performance of audits. The Assembly must de 

facto be the authority that must decide on the availability of resources for the 

public external auditing institution. 

 Clarify and address the areas not covered with auditing by ALSAI, extending the 

audit scope for unlimited and independent access in auditing the institutions, or-

ganisations and companies that use public funds, regardless of their status, includ-

ing final users of European Union assistance. Only in that way, the ALSAI can pro-

vide reasonable and independent assurance to the stakeholders at national level, 

to the Assembly of the Albania , and at international level, to the European Com-

mission, in protection of EU financial interests.  

 

1.2. Risk-Based Auditing- an effective audit approach 

Risk Based Audit (RBA) - as an important audit approach which aims to improve the 

quality and increase the effectiveness of audit work. Its application requires a radical 

change in the audit approach in practice. Until now, the application of the risk-based 

approach is extended to the ALSAI's annual planning stage. Applied for the first time 

with the assistance of the expertise of the "Capacity Building of External Audit" Ca-

pacity Building for the drafting of the ALSAI's Annual Audit Plan for 2017, this ap-

proach will be further extended to each stage of the audit engagements.  

ALSAI aims to consolidate risk-based audit as an appropriate and very important ap-

proach for all types of audit that it applies. This requires the creation of a specific 

structure (permanent or ad hoc) which will develop a specific Audit Risk Assessment 

Guide, train the staff on this important, difficult and complex issue as well as follow 

up on implementation proper RBA in practice. 

The bottom-up approach of the risk analysis in the ALSAI should be balanced with the 

growth of the top-down risk analysis structure. 

Strategic objectives of risk-based audit approach implementation for ALSAI including: 

 The risk analysis and especially the use of the central risk register should be the 

main part of the annual planning process in the ALSAI, through compilation of a 
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data table, which will document and summarize the data and the results of the 

risk analysis. 

 Supporting professional judgement by quantitative data in the subject selection 

process of audit entity.  

 Maintain coherence between ALSAI developments, ALSAI's central risk register 

and analysis conducted by public units - ALSAI entities. 

The main challenge and strategic objective is to develop a Risk Map at National Level 

as a comprehensive document that defines and assesses the political, economic, so-

cial, technological and environmental risks across the entire public sector in Albania 

in the next period. This requires extensive cooperation not only among institutions, 

but above all with the research 

 

1.3. Financial Auditing in line with international auditing standards 

Financial auditing represents one of the most traditional activities in terms of history, 

but it is dynamically perfected by developments in financial reporting and the in-

creasing role of the IT technology in this area, as well as changes in testing proce-

dures that provide reasonable certainty in any material aspect of the proper presen-

tation of the annual report on the implementation of the State consolidated budget; 

this is a complex task and requires a comprehensive methodology and standard in-

structions applicable at institutional level. 

The INCOSAI XXII Congress in Abu Dhabi reiterated the idea that SAIs, through audit-

ing of government accounts and operations, play a major role in promoting sound 

public finances and overall accountability in their governments. It is a fundamental 

duty for SAIs to examine whether public funds are spent with economy, effectiveness 

and efficiency, in compliance with the existing laws and regulations. While SAIs check 

the mobilisation of resources (revenue) and management of expenditure (expendi-

ture), they help improve key PFM processes. In this way, SAIs contribute to the fight 

against corruption, by reviewing internal auditing and making risks visible, disclosing 

their findings and recommendations on their official website (media, etc.,)12. 

                                                           
12

 INCOSAI XXII Congress Declaration, Abu Dhabi, December“40 Years – Lima Declaration (1977 – 2017)” 

Bujar Leskaj, Series of Publications ALSAI- 16 2017/83 
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In the Public Finance Management Strategy 2014 – 2020 of the Ministry of Finance 

and Economy, Pillar 4 –Transparent government reporting, Accounting, the Govern-

ment of the Republic of Albania is engaged to ensure that accounting and financial 

reporting in the public sector is performed in line with the European Public Sector Ac-

counting Standards13(EPSAS). This action makes it indispensable for ALSAI to ensure 

the appropriate institutional capacity for the performance of financial audits in line 

with the international standards on auditing (ISA) on financial statements of the pub-

lic sector prepared in line with IPSAS. 

Furthermore, pursuant to the Law no. 68/2017 “On finances of local self-

government", the annual financial activity and budget execution of the local self-

government is subject to external audit each year. The external audit is conducted by 

the High State Audit or other legal auditors. The annual consolidated budget execu-

tion report includes, inter alia, the annual financial statements of the local self-

government. The Law “On finances of local self-government“ requires that ALSAI en-

gages in conducting financial auditing of local self-government in line with ISA as of 

2018. In addressing this challenge, ALSAI plans to increase human resources or con-

tract external auditors, in order to fulfil its auditing mission in the light also of the 

new dimension introduced by the Law no. 68/2017. 

In the Public Finance Management Strategy 2014-2020, the Government intends to 

go for a wider use of the SIQF system in the financial reporting of public units. Daily 

integration of accounting data through the interface between the SIQF system and 

the digital tax system represents one of the Government objectives, as well as grant-

ing direct access to central government institutions to SIQF, in order to execute their 

budget and conduct financial reporting. The growing application of IT system in fi-

nancial reporting in the public sector require that ALSAI continuously develops its 

auditing capacity and ensure effective financial auditing. 

In the light of the Strategy 2018-2022 and the above-mentioned developments, 

ALSAI has the following objectives related to financial auditing: 

 Prepare a standard detailed methodology for financial auditing, easily applica-

bly by auditors; 

                                                           
13

The European Commission decided to prepare EPSAS basen on IPSAS, which can become binding to all 

EU member states as of 2021. 
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 Prepare standard check-lists or detailed instructions on how compulsory testing 

procedures and documentation of auditing work is conducted, in line with the 

standard financial auditing methodology and ISAs. 

 Prepare and revise annually the standard instruction and the detailed financial 

auditing procedures to be applied by each team auditing the central and local 

government units, serving to give ALSAI opinion on the presentation - in each 

material aspect - of the State consolidated financial reports submitted to the 

Assembly for approval. 

 Draft the ALSAI audits annual plan that guarantees, inter alia, the proper cover-

age of each material aspect leading to the ALSAI opinion on the State consoli-

dated financial reports submitted to the Assembly for approval. This plan in-

cludes audits of IT systems that are relevant to the State consolidated financial 

reporting. 

 Allocate adequate human and financial resources to ensure sustained increase 

in the number and coverage of financial audits conducted by ALSAI. Besides the 

audits annual plan, a mid-term plan will be designed for these audits intended 

to ensure timely fulfilment of legal obligations by ALSAI, in harmony with finan-

cial reporting developments in the public sector. 

 Increase human resources responsible for financial auditing to meet the addi-

tional responsibilities resting on ALSAI due to developments in financial report-

ing in the public sector. 

 Certify ALSAI auditors as certified accounting experts and ensure their partici-

pation in the continuous education sessions organised by IEKA, and in continu-

ous training on International Accounting Standards in the Public Sector, Inter-

national Standards on Accounting and development of internal training mod-

ules on ISA and ALSAI standard financial auditing methodology. 

 

1.4. Increasing focus on performance auditing 

ALSAI shall be in line with the conclusions and recommendations of INTOSAI resolu-

tions and congresses "on a comprehensive approach to performance audits and en-
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couragement for joint audits and for a more intensive exchange of knowledge be-

tween SAIs”.14 

Performance Audit is designed in the past strategy as one of the modern pillars of 

ALSAI development, in line with global experience. Performance saw a sound boost in 

five years, rooted in the International Standards on Auditing and the new Law 

154/2014, owing to the work of the auditing colleagues, national and foreign collabo-

rators and branches extended across all sectors conducting public economic-social 

activity. 

In the Strategy 2018-2022, the auditing work of the Performance Department must: 

 Focus on macro-economic issues, besides micro-economic ones; 

 Keep the focus on the process audits, rather than the institution audits; 

 Reclassify auditing areas taking into consideration additional criteria such as 

governing priorities, sector's share in the budget, e-government, etc.; 

 Classify and cost findings, conclusions and recommendations according to the 3 

Es and not simply in the traditional organisational and legal, as has been the 

case for ALSAI audits on the legality and financial audits; 

 Maintain and promote profilisation and specialisation of auditors, building a 

professional body or engine to manage change and enhance the weight of per-

formance reports within and outside the institution; 

 Increase quality assurance filters within the Department, by upgrading commu-

nication among colleagues and setting up groups to assess each-other's work; 

 Generate a bigger number of performance audits, with an average increase of 4 

audits per year. This increase must be ‘financed’ either by increasing the num-

ber of auditors at the Performance Department (new recruitments, transfers 

from other departments to the Performance Department), or by establishing a 

general directorate for performance having two or three departments that con-

duct ‘pure’ and ‘mixed’ performance audits where the performance element 

                                                           
14

 XXII Congress of INTOSAIT in Abu d’Habi, “40-YEARS, Lima Declaration 1977-2017” Bujar Leskaj, Series, 

Publishings ALSAI -16/2017/83 
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dominates. Actually, ALSAI conducts many legality audits that widely incorpo-

rate elements of performance. 

Specifically, performance auditing is faced with many significant risks: change in the 

philosophy and vision of the management hierarchy about the role that performance 

audit must play within and outside the institution; passiveness of auditors to apply 

audit methods that classify and cost the audit work according to the 3Es or more; 

focusing on micro auditing issues, generating fragmented audits with partial impact. 

Performance audit objectives go beyond change promotion, seeking to increase the 

impact of such audits to the interests of the parties involved. For this reason, in the 

next strategic period, the Performance Auditing Department will seek to: 

 Present to the Assembly each performance audit, even asking to be heard in 

special hearings on critical cases; 

 Increase in reporting weight in the two reports that ALSAI presents each year 

to the Assembly as integral documents (Factual Budget Implementation Re-

port and the Institutional Performance Report). 

 Foster active participation in conferences, workshops and meetings abroad, 

in order to present and promote auditing work; 

 Organise periodic meetings with journalists, academia and civil society, in or-

der to generate more impact and obtain feedback; 

 Maintain and increase its presence in the print media, seeking outreach also 

on the visual media; 

 Increase the number of followers in social networks, targeting the youth, in 

order to raise awareness among the new generation about national prob-

lems and 'tempt' them to engage in addressing problems; 

 Encourage and support institutional publications on performance. 

Performance Auditing at ALSAI was at a crucial moment when the Strategy 2018-

2022 was drafted: grow by becoming a promoter of institutional development and 

consolidate analytical, advisory, collaborator and value-adding auditing, or remain a 

'liberal'' ALSAI perceived as penalizing, rigid, fanatic of the law and paper rather than 

of performance and reality. The vision of the management hierarchy, the Chair and 

the Director of the Department sticks to the first and that is why SMART objectives 
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were set out for the Department in the next 5 years, which seek that performance 

audit make up 30-35% of the auditing activity. 

 

1.5. Deepen information technology auditing 

Challenges related to IT auditing and introduction of an increasing number of e-

government projects triggers the need for further developments, outreach and 

deepening of this type of audit, which ALSAI tackles by making the performance and 

development of IT audits one of its strategic objectives for the upcoming periods. 

Rapid expansion of the computer technology and the use of Big Data in auditing re-

quire investments in visualising and analysing means, capable IT auditors who are 

well-trained and possess the required knowledge, in order to provide assurance if 

adequate controls and processes are in place and operate effectively to ensure man-

agement of risks and vulnerability of IT systems. 

ALSAI objectives for the next period considers the transition to a further phase that 

aims to consolidate IT Auditing and the use of IT auditing elements in the compliance, 

financial and performance audits, include these aspects: 

 Further develop auditing capacities for IT systems, in order to ensure reasonable 

certainty (for any type: financial, performance, compliance and regulatory au-

dits) of the data stored in these systems. 

 Further develop auditing capacities with CAAT, IDEA and COBIT techniques and 

IT know-how. 

 Equip ALSAI's IT auditors with internationally recognised certificates on IT audit-

ing, taking into account the required resources against the undertaken financial 

commitments.. 

Establishment of the IT Auditing Directorate (set up in December 2014) at the level of 

IT Auditing Department seeks to ensure the necessary conditions for the perfor-

mance of this type of auditing and pave the way to further development of the audit-

ing work of ALSAI. IT auditing elements will continue to be extended in the Auditing 

Departments, building on the practice of the twinning project for the establishment 

of the first IT knowledge line in each department that is supported by the IT staff. 
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In 2018, ALSAI completes the procedures for the installation and implementation of 

the Programme "Managing and supporting processes" which aims at digitalising the 

ALSAI auditing processes through modern technology, thus upgrading and facilitating 

the management of all types of audits. Besides, it will improve the internal control 

system at ALSAI. 

This programme has a database with information on entities that use public funds 

and the audit findings. ALSAI will use it to analyse cases and this will be a challenge 

for ALSAI in the coming years, in order to respond with effectiveness and professional-

ism to taxpayers on how their money is spent.15.  

Based on the recommendations of the Congress X of EUROSAI which consist of: shar-

ing, distribution and pursuance of best practices of IT auditing; identification of all 

obstacles that reduce the possibility of conducting IT audits; inclusion of IT auditing in 

the SAI's Strategy; establishment and updating of IT information of all auditees and 

all important e-government projects, and; ensuring training programmes for the IT 

auditing staff16, the ALSAI places the need for further development of IT Auditing at 

the top of the objectives with a direct impact on enhancing institutional perfor-

mance. 

 

1.6. Consolidation of compliance in full observance of ISSAIs requirements 

The ALSAI experience so far has shown that compliance audits are the most wide-

spread type of auditing performed by the ALSAI. The assessments of international 

institutions have been positive in terms of the ability of auditors to carry out this kind 

of audit as well as their outcomes. 

Nevertheless, ALSAI acknowledges the need that while it will be working towards in-

creasing the number of financial and performance audits, the quality and scope of 

compliance audits cannot be left aside. 

In this regard, ALSAI aims to achieve the highest level of compliance with ISSAI 400 

requirements, further detailed in ISSAI of level 4, ISSAI 4100. 

                                                           
15

 Experience of Czech SAI and other SAIs that have implemented such systems, 

http://www.klsh.org.al/web/deklarata_e_kongresit_x_eurosai_1_3237.pdf 
16

EUROSAI X Congress, Turkey, 2017, 

http://www.klsh.org.al/web/deklarata_e_kongresit_x_eurosai_1_3237.pdf 



Publications                                                                                                                                                           ALSAI 

60                                                                                                                                                                    Publications 

Achievement of this objective requires these steps: 

 Finalise the revision of the Compliance Auditing Manual on the basis of results 

and assessments of pilot compliance audits. 

 Develop guidelines on the approach for the selection of auditees, based on a 

systematic and documented risk and materiality assessment, and ensuring that 

all entities within the scope of ALSAI are audited during a reasonable time pe-

riod. 

Include in the staff training modules, the revised manuals and procedures on compli-

ance auditing.  

Pursuant to Law no. 154/2014 "On the organisation and functioning of ALSAI“, ALSAI 

has the power to conduct Regulatory Audit. This is a mixed type of audit, because it 

the compliance audit (ISSAI 4100) is conducted along with the audit of financial 

statements (ISSAI 300 and INTOSAI 1000-2999 guidelines). 

Performance of this audit in the next period requires that it is performed in accord-

ance with level 4 of the INTOSAI guidelines and specifically the requirements of ISSAI 

4200 which sanctions that the compliance audit must be carried out together with 

the audit of financial statements and not only; this type of auditing includes elements 

of ethics and integrity in line with the guidelines on the ethics audit in the public sec-

tor. This aspect has been launched recently by EUROSAI. 

Performance of regularity audits – in terms of development perspectives and ex-

panding the portfolio of audit types in ALSAI presents a series of priorities and ad-

vantages, as well as advantages to the interested parties, including the audited enti-

ties, because it will result in giving an audit opinion in a comprehensive dimension in 

the following dimensions:  

 verify the financial responsibility of central government units and give opinion 

on financial statements; 

 audit financial systems and transactions, including the assessment of compli-

ance with laws and regulations; 

 audit the public financial internal control system and operation of the internal 

auditing; 
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 audit the integrity and compliance of the administrative decision taken by the 

auditee. 

In this context, the challenges of developing and perfecting these audits are inter-

twined with the challenges associated with compliance and financial audits. 

 

1.7. Quality as a priority of ALSAI – Improving quality and benefits of ALSAI audits 

ALSAI will continue to add value and quality in its audits, in order to add value and 

generate benefits in strengthening the accountability, transparency and integrity of 

government in general and public sector units. The Abu Dhabi Declaration17 in De-

cember 2016 noted that: It is the duty of SAIs to perform high quality audits and 

give citizens reports that support transparency, accountability and trust in govern-

ance .” 

Acknowledging and aware that quality is crucial to achieving the objective and mis-

sion to the service of the Assembly and citizens, ALSAI will: 

 Adopt the Quality Management System which includes both aspects: quality 

control and quality assurance. Quality control will be consolidated through the 

strict implementation of the Regulation on ALSAI Auditing Procedures. This pro-

cedure will be supported also by the Quality Assurance to be conducted by in-

dependent individuals (i.e. did not participate in the auditing process they are 

revising). 

 Approve the Quality Assurance Manual18 according to ISSAI 40, which shall be 

the main guideline for the effectiveness of the total auditing quality manage-

ment. 

 Consolidate and strengthen structures and procedures governing quality assur-

ance by considering it as part of a continuous process of improvement, as well 

as enhance the impact of ALSAI auditing work. 

 Extend quality assurance of audits with external resources by adopting – as 

part of the procedures for the quality assurance – additional procedures that al-

                                                           
17

 INTOSAI XXII Congress in Abu Dhabi, “40-YEARs Lima Declaration 1977-2017” Bujar Leskaj, Series of 
PublicationsALSAI-16/2017/83 
18

 Output of IPA Project 2013 “Stengthening  External  Auditing  Capacities ” 
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low for regular assessment and monitoring will clearly defined responsibilities 

for the external experts. This will include the implementation of GAO's Internal 

Control Standards in Federal Government (Green Book) in the quality control 

procedures. 

 

The real effect of ALSAI auditing activity is measured by the level of implementation 

of its recommendations by the audited public entities, law enforcement institutions 

and policymakers. For this reason, the public supreme audit institution has been en-

gaged persistently in the identification and application of adequate instruments that 

foster the sensibility of all stakeholder involved towards ALSAI outputs, in terms of 

accepting and implementing the recommendations given during the auditing activity. 

The main instruments ALSAI will employ to achieve this objective include: 

 Design and implement procedures and proper infrastructure within the institu-

tion to ensure systematic and periodic monitoring of the implementation of rec-

ommendations19.  

 Establish a database to identify and monitor audit recommendations, and use IT 

means for this purpose. 

 Use cooperation agreements with the Ministry of Finance and other stakehold-

ers to develop the mutually-beneficial instruments for the implementation of 

the public auditing recommendations (including internal and external auditing). 

 Strengthen cooperation with the Assembly, particularly the Economy and Fi-

nance Committee on monitoring the implementation of ALSAI recommenda-

tions, and 

                                                           
19

 Legal infrastructure consists of the requirements of Law no. 154/2014 supported by the procedures 

aid down in the Rules of Procedures and the Regulation on Auditing Procedures, Instruction no 1, dated 

04.11.2016 “On procedures to monitor and document audit work in the verification of the implementa-

tion of the recommendations of the High State Audit”..  

1.8. Strengthen monitorin of the implementation of recommendations, increase 

the number of accepted and implemented recommendations 
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 Ensure synergies with other factors in order to demand the government20 to es-

tablish and implement orders and instructions for the implementation of ALSAI 

recommendations. 

 

1.9. Increase reporting impact by increasing the number of usersof ALSAI outputs 

ALSAI is engaged to perform increasingly better, be more collaborative and all-

inclusive in order to maximise its added value, through know-how development, in 

order to respond to emerging problems and challenges and be able to demonstrate 

the proper authority that lead to positive impact from audits. 

In the traditional sense, ALSAI relations with stakeholders are perceived as a one-way 

flow of information, i.e. to the Assembly, public, audited entities and stakeholders. 

Media, civil society organisations and particularly citizens use ALSAI reports as a reli-

able source of information about government performance that may result in re-

quests for changes in systems and procedures. This requires ALSAI to anticipate chal-

lenges and problems of the public sector in Albania in the future, in order to incorpo-

rate them in its auditing work and ensure that ALSAI recommendations are properly 

understood and that their implementation brings positive change. 

ALSAI aim to increase the influence and impact of its audits by expanding the basis of 

users of its auditing outputs, findings, opinions and recommendations - in order to 

serve users directly and indirectly, through the most effective communication chan-

nels, with outreach up to the last user, i.e. the simple citizen. This strategic objective 

will be achieved through the following actions: 

 Improving reporting approach and quality of auditing work, thus considering 

reporting not just as a conclusive part of auditing, but rather a part of a big-

ger process intended to achieve useful change. 

 Revising the reporting system regularly, both in form and content, so that 

auditing reports are legible, appropriate and easily accessible. These revi-

sions and improvements will seek to ensure that reports influence the way 

government decisions are managed and the way how public services are 

planned and delivered to citizens. 

                                                           
20

Since 2013, there is no PM Order on the implementation of ALSAI recommendations. 



Publications                                                                                                                                                           ALSAI 

64                                                                                                                                                                    Publications 

 Enable interactive communication with the citizens through the official web-

site, where complaints are submitted and complete auditing results are post-

ed. 

 Enhance professionalism in tackling problems faced by audited entities, in 

order to promote public trust.  

 Change access to information, stressing the importance of a more sophisti-

cated relationship that ensures two-way flow of information and that in-

volves both consultation and cooperation. 

 Modernise communication channels to strengthen key messages to stake-

holders, by employing innovative methods and modalities, and stressing the 

importance of effective communication between ALSAI and the public in 

maintaining and enhancing transparency, accountability and good govern-

ance within the Government. 

Public and stakeholder perception of the ALSAI activity will be measured through co-

operation with civil society organisations specialised in such measurements. This will 

constitute the basis for continuous improvements of tools that generate higher im-

pact and higher number of ALSAI outputs users. 

 

1.10 ALSAI role in combating corruption 

ALSAI goals in the dimension of integrity and corruption prevention go beyond the 

institution and extend across all State bodies. The main objective of the Strategy 

2018-2022 is the adoption by the Assembly of the Material Liabilities Law, consid-

ered as a very important tool to combat the roots of corruption injected "...in the 

arteries of the State functioning by the impunity culture and failure to bring before 

justice those high-level employees who abuse public interest”.  

ALSAI will achieve this objective through these actions: 

 Collaborate with key decision-making stakeholders systematically, because this 

initiative would generate a mutual positive impact, not only as a qualitative step 

in the fight against corruption, but also as a very constructive tool to optimise 

the results of ALSAI auditing activity, bringing added value to the institutions au-

dited. 
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 Identify concrete cooperation mechanisms, on annual basis, and the results will 

be made public and sent to the Assembly in the form of a Special Report, or as 

part of the Annual Activity Reports of each institution that is party to the coop-

eration agreements that ALSAI has signed with other State institutions, particu-

larly with the law enforcement bodies. 

 Establish joint institutional groups with concrete tasks to identify and monitor 

problems and cases related to corruption and misuse of public funds, and pre-

pare a joint Report to inform the heads of institutions. 

 Conduct Integrity Audits of public employees based on the international best 

practices, such as the Dutch and Hungarian SAIs, which have developed the in-

tegrity assessment of all public institutions as a means of promoting corruption 

prevention. 

 Apply the INTOSAINT methodology as a structure took for the conduct of the 

Integrity and Ethics Auditing in other public institutions. Findings of this auditing 

will be used to update the Risk Map at National Level and will serve to pinpoint 

red flags in planning auditing activities. 

 Include integrity and ethics audit in the auditing programmes, contributing to 

the improvement of good governance in the public sector21. 

Considering the importance of this problem, clearly identified also by the audits, 

ALSAI will insist on setting up an inter institutional or national unit or committee as a 

joint front to combat corruption and take preventive measure. 

 

Goal 2: OPTIMISE PROFESSIONAL CAPACITY, AUDITING SKILLS AND WORKING PRO-

CEDURES 

INCOSAI XXII defined professionalism as a continuous process of firmly gaining quali-

ty, expert status and ethics, demonstrating a high level of competence and skills, and 

as such, it has been addressed with particular importance by ALSAI and together with 

the motto of this Congress United in ambition and determination, it represents the 

strategic goal for further development of the professional capacity and auditing skills 

                                                           
21

INTOSAI GOV 9100 – 9600 
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of the staff. ALSAI consider …quality and professionalism as key words for the work of 

each staff member…22 

 

2.1. Performance measurement framework - as an assessment tool and factor of 

ALSAI activity development 

High State Control adopted the implementation of the SAI Performance Measure-

ment Framework23 voluntarily,24 as an important capacity building tool. Through the 

application of this framework, ALSAI aims to measure performance against INTOSAI 

standards and best practices. ALSAI is committed to be developed as an institution 

that leads by example. The systematic performance review will enable ALSAI to moni-

tor progress in key aspects, and obtain important information to be used for mana-

gerial and organisational decisions. PMF enables comprehensive performance meas-

urement: it covers auditing work, internal governance and ethics, relations with ex-

ternal actors, independence and legal framework. PMS recognises the fact that SAIs 

are complex institutions and that many performance aspects are interlinked. 

PMF-enabled need assessment will be the basis by which ALSAI will forecast strategic 

developments, considering concrete information and data which identify aspects and 

actions to be undertaken, in order to ensure full compliance with accepted standards 

and performance management, define opportunities for improvements, monitor 

ALSAI activity, and enhance transparency and accountability. 

ALSAI aims to use PMF for these purposes: 

 Develop the point-based matrix according to the six areas foreseen in this meth-

odology. This process will be scaled down in the first three years of strategy im-

plementation. 

                                                           
22

 Project Idea presented at the Economy and Finance Committee of the Albanian Assembly by Dr. Bujar 

Leskaj, 14 December2011. “ ALSAI 2011 Annual Analysis 2011”, Series: ALSAI Publications: 01/2012 

23
INCOSAI XXII Congress adopted the Performance Measurement Framework (PMF) for SAIs, through 

which ALSAI like the SAI-members of INTOSAI engaged to establish a global performance assessment 
framework which shows how SAIs all around the globe are conducting their work and mission, as well as 
how this performance is being improved. 

24
“Performance Measurement Framework for SAIs”, Series: Publications ALSAI – 07/2017/74, Tirana 

2017 
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 Set up working groups that will apply PMF for the examination and assessment 

of the areas according to the respective indicators and dimensions. Point-based 

results will be reported as indicated in the PMF guidelines on report drafting and 

publication.  

 Prepare annual institutional performance reports based on evidence and proper 

understanding of the interlink among performance areas, indicating the values 

and benefits and how FSA is contributing to enhancing accountability, transpar-

ency and integrity in the country. 

 Define short-term and long-term measures that address the problems identified 

and assessed in all areas of ALSAI activity, in order to ensure continued im-

provement of institutional performance. 

 

2.2. Implement professional standards by developing applicable methodologies 

and standards in line with best practices of the profession 

The motto of EUROSAI X Congress in May 2017 was: "ISSAI implementation: Chal-

lenges and solutions for further development". ALSAI considers implementation of 

professional standards as one of the most persistent challenges facing all SAIs at 

global level. 

Implementation of ISSA Standards is a dynamic process and one of the institutional 

development challenges for ALSAI. In order to achieve this strategic objective, ALSAI 

reviewed and reformulated auditing methodologies, processes and procedures to 

ensure compliance of the auditing activity with professional standards and values. 

In line with the INTOSAI25 and EUROSAI26 strategic objectives, the ALSAI vision for 

the implementation of the International Standards of Auditing considers that 

knowledge and implementation of ISSAIs is a primary objective in terms of improv-

ing and strengthening the institutional professionalism, performance and credibility. 

                                                           
25

The primary objective of NTOSAI for the period 2017-2022 is development of Professional Standards, 

specifically: "INTOSAI will continue to promote independent and multidisciplinary institutions and will 

encourage good governance through support for the generation and up holding of ISSAI International 

Standards of Auditing and contribute to the development and adoption of effective professional stand-

ards. 
26

EUROSAI X Congress, May 2017 highlights that: "EUROSAI recommends improving ISSAI implementa-

tion and, if necessary, reflecting ISSAIs and SAIs progress” 
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In line with this vision, ALSAI will continue implementing ISSAIs27, a process initiated 

in 2013 when ALSAI signed the Agreement with IDI under the 3Es Programme 

"ISSAIs Implementation Initiative, through these steps: 

 Advance up to full implementation of the requirements of ISSAI's level 328 

and 4, in order to foster effectiveness of auditing activity.  

 Analyse the existing regulatory framework referring to the possibility of 

drafting and adopting Public External Auditing Standards for the High State 

Audit that would enable that international auditing standards and norms are 

transformed into principles and rules applicable to the Albanian develop-

ment context. The basis of this process will be the recommendations of 

EUROSAI X Congress according to which: “Taking into account that there are 

various auditing mandates, EUROSAI concludes that ISSAIs offer a common 

framework, particularly for financial auditing and recommends that ISSAIs 

are aligned with the national legal frameworks of SAIs ”29 

 Implement Government Auditing Standards (Yellow Book) and Internal Con-

trol Standards in Federal Government (Green Book) of the US Government 

Accountability Office, GAO. 

 Improve the Manuals for Compliance and Financial Auditing, based on the 

recommendations and assessments made by SIGMA, reflecting the require-

ments of the level 3 standards, ISSAI 200 and 400 and enriching them with 

specific guidelines in the auditing field, also in line with the requirements of 

level-4 ISSAIs30. 

 Develop detailed manuals specific to certain areas and directions related to 

Performance, Financial, Compliance, Regularity and IT audits, based on the 

INTOSAI's overall auditing Roadmap and INTOSAI GOV for good governance. 

                                                           
27

 Agreement with INTOSAI Development Initiative (IDI), March 2013 
28

 Level 3 contains the fundamental auditing principles and provides a conceptual platform for Financial 

Auditing, Performance Auditing and Compliance Auditing, ensuring also consistence with ISSAIs frame-

work. 
29

 Conclusions and Recommendations of EUROSAI X Congress, 23-25 May, Istanbul, Turkey 
30 

Level 4 standards represent the key level for auditing practice based on ISSAI and contains operational 

guidelines for conducting audits. ISSAI (1000-4999) includes a set of recommended requirements to be 

met by auditors who conduct financial, performance and compliance audits 
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2.3 Foster and promote high professional values of auditors through cultivation of 

life-long learning culture 

The human capital, auditors remain the most important and valuable asset of ALSAI, 

given that successful achievement of ALSAI mission and objectives depends heavily 

on the establishment of a competent and well-training auditing team. In this context, 

ALSAI Human Resources policies and procedures include the nine elements men-

tioned above for the implementation of the guidelines for SA Quality Control, ISSAI 

40, attaching the proper quality and commitment to ethical principles31. These ele-

ments underline the necessary of cultivating the continuous education culture among 

auditors. 

Through the continuous education and professional development policy, ALSAI aims 

to: 

 Ensure that the auditing staff masters the required skills and knowledge to per-

form any auditing aspect with professionalism. 

 Apply the continuous training system designed in line with the individual needs of 

auditors, reflecting the specific needs of each auditor for specific life-long 

knowledge. 

 Develop and monitor the professional development plan for each auditor, in line 

with the requirements laid out in the specific objectives of the Annual Training 

Programme. 

 Provide averagely 25 training days/year to each ALSAI auditor, measuring also the 

impact such system has on the auditing performance. 

 Establish a motivation system that forms a close connection between the auditors 

and ALSAI, through intensive training events to be delivered at ALSAI. For this 

purpose, implementation of the ALSAI Human Resources Policy documents repre-

sents the key document for the promotion of auditors' professional values 

through continuous training, because it is based on building and application of a 

system of values. 

                                                           
31

These policies and procedures related to human resources include: - recruiting (and qualification of 

recruited staff), - performance assessment, - professional development, - promotion, - compensation 

and– assessment of personnel needs, Document of Human Resources Policies, ALSAI, December2017 
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2.4. Strengthen the structured professional education system through certifica-

tion and continuous development of public auditors 

Based on ISSAI200 – ‘General Auditing Standards' stipulating that: "... SAIs must 

adopt plans to develop and train their staff and enable them to perform their duty 

effectively, and define the bases for the professional advancement of auditors and 

addition staff...", ALSAI considers training and professional development of auditors 

as an auditing standard. 

External public sector auditors must be able to respond to changes in the economic, 

social and technological environment, and must incorporate the increasing number 

of standards not only in the auditing activity, but also cope with political and public 

pressures or other challenges related to the vulnerability of the auditing profession 

itself. In order to support and assist auditors in coping effectively with these chal-

lenges, ALSAI aims to: 

 Undertake legal adjustments to build the necessary infrastructure and ensure 

adequate resources to meet its objective qualitatively and sustainably. 

 Establish a Certification System for External Public Auditors, improving the rele-

vant legislation for this purpose. The certification system is set up taking into ac-

count GAO's experience and other similar experience of EU countries, such as 

the Croatian SAI. 

 Develop a Certification Programme for Auditors in the form of structured mod-

ules, delivering tailored training courses within ALSAI in cooperation with IEKA, 

the National Council of Accounting or other professional organisation. 

 Build the capacities of the technical unit responsible for the period review of the 

audit methodology and standard forms that ensure compliance with ISAs at any 

time, and provide specialised technical assistance to auditors concerning inter-

pretation of complex cases of ISA and IPSAS. Consultancy by this unit may be 

made mandatory in cases a modified opinion is to be given, in order to ensure 

that this opinion is based on proper auditing evidence. 

 Set up the Excellency Centre as a formalized training centre for public external 

auditing, for the cultivation and distribution of knowledge and know-how on the 

auditing profession at national and international level. 
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This objective reflects the changed mind-set for the training system in ALSAI: from 

'fill gaps' method used due to the lack of policies for professional development and 

training during 2005-2011, to providing opportunities for best auditors to participate 

in high-quality training activities.  

 

2.5. Implement and monitor ALSAI Human Resources Policy document constantly 

Constant monitoring and assessment of the implementation of the Human Resources 

Policy Document will be one of the tools for ALSAI to measure the effectiveness of 

these policies, and will keep the HR management system updated, in order to ensure 

effective distribution and use of these resources. 

Full implementation of this Policy requires the provision of infrastructure and imple-

mentation of short- and long term activities set out in the Action Plan. 

The Objective for Strategic Development 2018-2022 requires that human resources 

are: 

 Recruited, cultivated, monitored and promoted only in line with their knowledge 

and professional contribution in the auditing work; 

 Trained and tested according to a schedule and annual-based curricula, tailored 

to the auditing experience and area, and harmonised with other training event 

in the country and abroad; 

 Financially motivated according to a performance-based plan; 

 Change their approach from reactive to proactive; 

 Use local and foreign expertise to the benefit of auditing and not vice versa. 

 

2.6. Integrity as a fundamental value 

The focus of policies pursued by the ALSAI leadership has been the establishment of 

an effective integrity system and its effective and continuous operation, considering 

it as an integral part of the institution's daily management and not a temporary poli-

cy. The objective of this approach is to establish a non-corruptive system and envi-

ronment and implementation of a culture of ethics and integrity. In the context of 

the objective for the modernization of the institution, ALSAI has taken concrete steps 
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and a series of initiatives in recent years for the installation of an effective infrastruc-

ture of ethics and integrity in ALSAI. 

Application of INTOSAINT since 2013 as a tool for integrity self-assessment is the ba-

sis on which ALSAI has established an effective integrity control system and an effec-

tive ethics infrastructure. Leading by example, it contributes to promoting integrity in 

the public sector and, consequently, to good governance. 

ALSAI through the Sector for Ethics and Integrity seeks to implement and strengthen 

the policies for the preservation of the values of the Code of Ethics for Auditors and 

cultivate integrity in the institution; for each individual, ALSAI will keep on its full and 

uncompromised commitment to enable an environment where values and integrity 

are the core features in the overall qualification of the public auditor. This will be 

achieved through the following steps: 

 Implement the Code of Ethics as a complete statement of values and principles 

that guide the daily work of auditors, in order to ensure that their behaviour is ir-

reproachable at all time and in all circumstances and fully in line with ISSAI 30 re-

quirements. 

 Apply the INTOSAINT methodology as a self-assessment instrument that fosters 

and promotes integrity and ethical behaviour as an important part of individual 

and institutional accountability. 

 Strengthen the structure responsible for control, oversight and monitoring of the 

implementation of the Code of Ethics and for assessment of the ALSAI staff integ-

rity. 

The integrity self-assessment tool at ALSAI is developed and will continue to be con-

solidated as a methodology in line with INTOSAIN-t instructions and principles, and 

will meet the requirements of ISSAI 41 standard – Gap analysis tool. 

 

2.7. Strengthen internal control system 

ALSAI aims to preserve and update the legal and regulatory framework in place for 

internal governance, by implementing effective control policies and procedures to 

keep a sound control environment. 
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Adoption and implementation of the Internal Control Standards of Government 

(Green Book) will enable application of criteria for development, implementation and 

functioning of an effective internal control system on the basis of the five compo-

nents of control: control environment, risk assessment, controlling activities, moni-

toring, information and communication, according to the definitions of COSO mod-

el32. 

In support of the internal control system established and in response of the level of 

institutional maturity achieved, ALSAI will place the focus on these actions: 

 Foster implementation and effective functioning of the control framework, un-

derlining also the preventive role as much as the detection and remedy roles of 

control activities. 

 Conduct systematic analyses to identify strengths and weaknesses, as well as 

review development alternatives. 

 Conduct functional reviews to identify potential gaps or overlapping of func-

tions, if organisational units (departments, directorates and sectors) have sepa-

rate and clearly defined duties, if the reporting procedures and lines ensure 

quick identification of problems and timely remedy actions. 

 Strengthen structures and capacities that ensure the conduct and functioning of 

controls. 

 Take timely remedy measures and actions and follow their implementation, in 

order to correct the negative impact of infringements, particularly cases related 

to ethics and integrity. 

 Monitor and oversee controls and activities to enable continuous improvement. 

 Adopt the whistle-blowers policy and use effective tools to ensure transparency 

and accountability of its activity in line with the requirements of the Law no. 

60/2016“On whistle blowing and whistle-blowers protection”.  

                                                           
32

Sponsor commitee of Profesion Commision Organizations, Internal Audit – Integrated Framework 

(NewYork: American Institute of Certified Public Accountants, 2013). 
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The core objective for strengthening the internal control will be the preservation of 

values, integrity and ethics in performing audits by each individual of any executive 

and management level at ALSAI. 

ALSAI aims to maintain an effective risk management system and integrate it in the 

annual plans and activities. Risk management is not considered a separate pro-

gramme, but must be made a responsibility of each ALSAI employee, at any level, up 

to the top management. For this purpose, ALSAI will: 

 Update the Risk Management Strategy to ensure that the risk management no-

tion lies at the foundation of the organisational culture. 

 Manage the Risk Registry containing information on risks, identified risks, their 

change in time, and introduce new elements of perceived risks. 

 Consolidate the Internal Audit structure established in line with the require-

ments of International Standards of IIA and Law no. 114/2015 "On the organisa-

tion of the internal audit in the public sector in Albania", ensuring that the staff 

entrusted with this responsibility has the proper mandate, skills, experience and 

resources to fulfil this function. 

 

Goal 3: STRENGTHEN COMMUNICATION AND COOPERATION CHANNELS 

ALSAI will keep on its engagement to contribute to the development of the auditor’s 

profession through active participation in cooperation events at regional and interna-

tional level, and particularly in the working groups and ‘task force’ set up for specific 

cases. 

 

3.1 Consolidate relations between ALSAI and Parliament 

Based on the best practices and conclusions and recommendations from the SIGMA 

and World Bank / PEFA assessment documents, the ALSAI will further emphasize the 

demand for organizing public hearings and in particular of the relevant Parliamentary 

Committees with the audited units, in order to follow the implementation of the rec-

ommendations and increase the impact of ALSAI reports. Awareness of the members 

of the Assembly on the value that an effective public audit brings to the state and 

society and the reciprocal role of the lawmakers in increasing the impact and increas-
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ing the value of ALSAI audits, should remain at the core of ALSAI efforts to provide a 

supportive and useful external environment. 

ALSAI activities and objectives with the Assembly of Albania include: 

 Present and discuss the potential cooperation and communication policy plat-

form between ALSAI and the Parliament: 

a. Establish a committee or subcommittee tasked with the ALSAI auditing activity; 

b. Sector committees must specifically tackle the performance audit reports; 

c. Define a special agenda for the presentation of ALSAI reports; 

d. Appoint the relevant contact persons and clarify their authority. 

 Agree with the Parliament on the Memorandum of Cooperation on cooperation 

modalities and finalize it: 

a. Organise regular meetings with the Parliament from the technical-level meet-

ings;  

b. Involve other parliamentary committees; 

c. Ensure that all ALSAI reports are distributed to all relevant members of parlia-

ment (MPs); 

d. Organise training events and info sessions for the new MPs on ALSAI mission 

and activity; 

e. Organise training events and info sessions for the committees’ advisors on 

ALSAI mission and activity; 

f. Organise joint conferences, round tables or workshops; 

g. Ensure overall information through handbooks and bulletins issued every 4 

months. 

 Establish standard procedures for effective cooperation, but without affecting 

ALSAI independence: 

a. Agree on a consultation procedure before a specific audit is requested by the 

Assembly; 
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b. Follow up discussions and concerns of MPs on the identification of potential 

audits in the future. 

 Ensure responsibility, accountability and follow-up of recommendations, includ-

ing: 

a. Report particularly on the implementation of ALSAI recommendations by pub-

lic entities; 

b. Ensure organisation by parliamentary committees of hearings with audited 

public entities; 

c. Ensure that parliamentary committees specifically demand the Action Plan 

from the Government or individual institutions on the implementation of ALSAI 

recommendations; 

d. Ensure that the Parliament imposes sanctions (political, financial or discipli-

nary) in serious cases of failure to implement the recommendations. 

 

3.2 ALSAI role in the 2030 Agenda for sustainable development33 

INTOSAI XXII Congress in Abu Dhabi, United Arab Emirates put engagement to boost 

the contribution of INTOSAI and SAIs on the 2030 Agenda for Sustainable Develop-

ment, including good governance in order to strengthen fight against corruption. 

Considering SAIs critical role SAIs in ensuring the development and implementation 

of national strategies on sustainable development and integrity, reliability and com-

parative national statistics presented to the UN by various countries to assess their 

progress against the 2030 Agenda. ALSAI Development Strategy 2018-2020 is de-

signed and oriented towards these engagements belonging to the international 

sphere. One of the strategic development dimensions in this Development Strategy is 

                                                           
33

2030 Agenda for Sustainable Development: The Sustainable Development Goals (SDGs), which the 
United Nations Members States jointly committed to in September 2015, provides an ambitious and 
long-term plan of action for people, planet and prosperity” for all nations; Statement on SDGs. “ Trans-
forming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development,” noted that “Our Governments 
have the primary responsibility for follow-up and review, at the national, regional and global levels, in 
relation to the progress made in implementing the goals and targets over the coming fifteen years”. SAIs 
can, through their audits and consistent with their mandates and priorities, make valuable contributions 
to national efforts to track progress, monitor implementation, and identify improvement to opportuni-
ties across the full set of the SDGs and efforts of relevant countries for sustainable development.” 
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to provide input for the follow-up and extent of fulfilment of the objectives of Agen-

da 2030, through these actions: 

 Engage alongside other INTOSAI members to develop adequate capacities for 

the conduct of performance audits related to SDGs. 

 Assess the ability of the central government to report on the progress and ful-

filment of SDGs, and audit its activity and assess the reliability of data generated. 

 Conduct performance audits concerning economy, effectiveness and efficiency 

of main government programmes that contribute to SDGs. 

 Assess and support the implementation of SDG 16 related to transparent, effi-

cient and accountable institutions. 

 Be an example of transparency and accountability during its activity. 

INCOSAI XXII stated that it is crucial to ensure that SDGs reference and considerations 

are incorporated in all auditing stages, including selection of audit topics, and inte-

grate SDGs as a horizontal priority in SAIs strategic plan. Audit planning must eventu-

ally result in a better coverage of SDGs in the auditing reports34. These declarations 

are seen by ALSAI as important objectives to be achieved during the implementation 

of the mid-term Development Strategy. 

 

3.3. Continuous Implementation and monitoring of ALSAI communication strategy 

The communication policy has been considered vital for the role of ALSAI and the 

fulfilment of its mission as well as its usefulness in maximizing product value, audit 

reports and implementation of recommendations. 

The development strategy 2018-2022 will accomplish the requirements of Communi-

cation strategy 2017-2019 and aims:  

 Enhancing the understanding of the public and the citizens as well as institu-

tions, non-governmental organizations and the media on the principles and 

functions of ALSAI 

                                                           
34

INCOSAI XXII Congress Declaration, Abu Dhabi, December 2016 
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 Promoting a public debate about ALSAI findings and recommendations, a debate 

which then leads to increased sensitivities of various social groups to the find-

ings and recommendations of the institution during its audits. 

 A communication of ALSAI with various social groups, by placing the citizen in 

the centre, will bring increased civic and social control over the use of the State 

Budget. 

 

ALSAI Strategic objectives in communication with public and other stakeholders are 

based on the institution needs, requirements and challenges and include: 

Objective No. 1: Increase public profile of ALSAI and understanding of mission, vision 

and role in society, to strengthen citizens' trust in the institution. 

Objective No. 2: Increase the external communication tools of ALSAI with citizens and 

various interest groups in order to increase the level of public awareness. 

Objective No. 3: Promote the ALSAI audit results to transmit to the public the results 

and benefits of the institution in improving governance through the fight against cor-

ruption 

Objective No. 4: Increase the communication and interaction of ALSAI with the citi-

zens, through the active participation of citizens in events and roundtables. 

Objective No. 5: Consolidate the participation of auditors in giving feedback in the 

written media and gradually move to transition to the broadcast media (TV shows). 

Objective No. 6: Enhance internal communication in the institution and exchange of 

information between and among departments and audit departments. 

For this purpose, implementation in all dimensions of the Communication Strategy 

2017-2019 shall constitute the most efficient instrument not only to increase audit-

ing activity impact of ALSAI, but also to strengthen partnership with stakeholders 

making them its most reliable allies in order to increase the pressure over govern-

ment for the full implementation of recommendation of external public audit institu-

tion. 

 



ALSAI Development Strategy                                                                                                                      2018-2022  

ALSAI 2018                                                                                                                                                                    79    

3.4. Deepen and extend cooperation with other institutions 

INTOSAI’s motto “Experentia mutua Omnibus prodest” (All benefit from common ex-

perience) constitutes the underlying principle of the ALSAI Development Strategy. 

Cooperation with government partners in joint commitments - albeit having separate 

roles - are considered by ALSAI as a tool to increase working effectiveness, because 

jointly-conducted activities generate bigger auditing impact. ALSAI holds that coop-

eration and coordination with the stakeholders and audited entities make the institu-

tions - consequently, the services provided to the public – and the Assembly more 

effective and efficient. Engagement with citizens and other external actors may 

strengthen SAIs capacities and effectiveness in making governments accountable.”. 

The Public Finance Management Strategy 2014-2020 places ALSAI’s role in the effec-

tive oversight of public finance under pillar 6. Implementation of this Strategy relies 

heavily on the effective cooperation between ALSAI and the PIFC System; this is 

strongly highlighted in Chapter 32 of the acquis communautaire. 

For this purpose, the strategic objectives for the mutual cooperation set out by ALSAI 

for the upcoming years include: 

 Maintain and strengthen effective professional relations with the Ministry of Fi-

nance and Economy, line ministries and other State institutions through these ac-

tions: 

a. Fully implement, in the next years, the Cooperation Agreement with the 

Ministry of Finance and Economy covering mutual cooperation in the areas 

of public auditing and financial inspection. 

b. Ensure support for the internal audits in the public sector and internal audi-

tors, thus strengthening oversight of public finances in general. This is a 

win-win situation as it opens up a wider perspective of establishing a joint 

auditing culture in the public sector. 

c. Ensure cooperation in the area of public accounting standards leading to 

better understanding of the introduction and development of this system 

by both parties, i.e. the auditors and the executive branch. 

d. Cooperate with government structures and professional organisations in 

the area of public accounting, in order to ensure adequate institutional ca-

pacities capable to conduct financial audits in line with the international 
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standards on auditing (ISA)s focusing on financial statements of the public 

sector compiled in line with IPSAS35.  

e. Extend and strengthen cooperation relations of mutual benefits with other 

ministries and State institutions, intended to upgrade effectiveness of au-

diting processes and implementation of the resulting recommendations. 

f.  Exchange information with the public sector units in order to improve au-

diting effectiveness and data quality and avoid overlapping activities. 

 Cooperate with the Prosecution Office and the Financial Inspection Structure, as 

a prerequisite to success in combating fraud and corruption cases in the public 

sector, and to employees and managers are held legally accountable for irre-

sponsible use of public funds. 

 Cooperate with the relevant structures, in the context of the Anticorruption 

Strategy, for the organisation of activities and achievement of the objectives of 

this Strategy, by employing multilateral approaches of State agencies with the 

support of civil society. 

 Activate cooperation agreements with the High Inspectorate for the Declaration 

of Assets, General Directorate for Prevention of Money Laundering, Competition 

Authority to ensure sharing of information, leading to enhanced effectiveness in 

the work of each of these institutions.  

Use of adequate tools to enable a collaborative environment among all parties and 

preservation of auditing independence are preconditions for the establishment of 

fair and correct professional relations. 

 

VI. CRITICAL SUCCESS FACTORS - AS DRIVERS OF CHANGE 

In the formulation of it Development Strategy, ALSAI paid due attention and signifi-

cant importance to defining the critical success factors, in order to enhance certainty 

in the achievement of the strategic goals and objectives. These factors, in our view, 

will make the difference in the success or failure of the Development Strategy 2018-

2022.  

                                                           
35

Strategic Goal 1, Objective 1.6 : Financial Auditing in line with international standards on auditing. 
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Definition of the critical success factors improves our effectiveness in the formula-

tion, definition and setting of objectives and outputs that satisfy eventually the de-

mands and needs of the public, the Parliament and any other stakeholder at national 

level. 

The SWOT analysis addresses the strengths and weaknesses of the institution, as well 

as opportunities and threats. These are identified through an actual assessment of 

the needs of users of our outputs, but simultaneously also the stakeholders’ de-

mands for our outputs in the 5-year period. 

ALSAI is always vigilant to external factors, situation and economic and socio-political 

performance of the country, including the lawmaker, which shapes and determines 

the environment for the public sector to operate Implementation of Government 

reforms is expected to have a significant impact, both by newly introduced policies 

and establishment, change or re-designation of government structures at various 

levels in the public sector, as providers of public services. 

Directly or not, these changes become part of the factors that have and will have an 

impact on the ALSAI activity. This requires that ALSAI adopts and keeps an updated 

view of the public sector in Albania and responsibly design and implement its audit 

programme, based on integrated planning that provides objective assurance on the 

performance of the public sector and, more importantly, on the sustainability of the 

public sector in development and progress. 

Maintaining effective relations with the Legislative through an objective evaluation of 

the respective roles by preserving, at the same time, the functional independence of 

each, and by encouraging transparency, is considered a key element for achieving the 

ALSAI strategic goals. The role of the ALSAI is now recognized as a way of preserving 

and strengthening the credibility of the Parliament by communicating the audit re-

sults and by offering high quality based on factual audit products using the appropri-

ate channels.  

In order to maintain its credibility, the ALSAI must maintain the same performance 

standards that it applies when evaluating the units of the public sector. This requires 

the ALSAI to establish and maintain an internal governance and management system 

that would ensure sustainable institutional development and be flexible enough to 

successfully cope with external influence.  
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The experience of the last six years has shown that institutional leadership is a lead-

ing factor for the successful fulfilment of the ALSAI strategic goals and objectives 

included in Development Strategy 2018 – 2022. 

The high level of accountability and the active, inspiring, and inclusive sense of re-

sponsibility that characterize the ALSAI leadership represents a secure basis on 

which the institution will take safe steps on its path of being successful for the stra-

tegic period 2018 – 2022. 

The implementation of the goals and objectives set by this Development Strategy 

must be analysed closely with the form and manner in which any risks relevant to 

them shall be managed. The identification of any potential risks that might emerge 

in fulfilling the strategic goals and objectives is essential to their successful 

achievement. The need to establish an effective risk management system, including 

the regular identification and undertaking of control activities to minimize risk is 

already addressed in the Risk management Strategy and reflects the view of the 

ALSAI senior management about addressing this key success factor.  

Changes to the Auditing Profession, and the developing International Auditing 

Standards.  

The ALSAI is committed to encourage advanced thought when it comes to innova-

tion of auditing. Since 2012, the ALSAI has initiated important investments on ex-

tended methodologies, new technology, and agreements of strategic cooperation 

with International Auditing Organizations, professional bodies, and counterparts 

that are part of the network of external public auditing.  

Information Technology Systems. Technology is the fastest changing element and 

the ALSAI will continue to intensify using technology in meeting the needs of the 

auditing activity. In its efforts for achieving its goals and objectives, the ALSAI shall 

pay the necessary attention to its needs in the area of technology. This will include 

evaluating and updating the existing systems, and adopting new ones to ensure that 

such system are in line with the new processes, and are suitable, reliable, and safe. 

This factor must be considered closely with the resources available.  

The key success factor is the direct involvement of ALSAI staff in all stages of drafting 

and implementation of the Development Strategy. So, they participated in these pro-

cesses: identification of strengths and weaknesses; identification of improvement 

tools, and; giving suggestions on development alternatives. This approach sought 
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that each individual becomes a concrete contributor to the preparation of this prod-

uct.  

Furthermore, this approach enables the ALSAI staff to be active players in the imple-

mentation of the Strategy, this being an additional factor that boosts assurances for 

the fulfilment of the objectives set out in this Strategy. 

It is these factors, which we believe shall have a transforming impact on the finan-

cial auditing and reporting. The innovative mentality and skills that are developing 

in the ALSAI aim at adapting the processing skills to the analytical capacity of the 

audit data. This is part of the efforts being made for building a recognized profes-

sional development system that supports the ALSAI commitment to increasing its 

auditing quality, and to expand the knowledge that the ALSAI can offer towards 

promoting a culture of innovation among our people. ALSAI remains supportive of 

any changes and developments emerging from global and local changes in auditing, 

and especially the external public auditing.  

The ALSAI commitment to the international organizations like INTOSAI and EUROSAI 

and to being part of a very large network of international auditing institutions and 

other international organizations has enabled the ALSAI to cooperate with, and 

learn from others. The strengthening of such relations will support and help the de-

velopment of methodologies, which will improve the quality of the ALSAI operations 

and audit services.  

Optimization as a guarantee for ALSAI strategic development 

The strategy, as a whole is considered as an integrated plan or process drafted and 

developed to ensure achievement of the main objectives. 

For ALSAI, the new development strategy for 5 upcoming years is considered as an 

instrument for improving audit processes and professional staff growth, modernizing 

of smart technologies used in auditing and supporting the functioning of the institu-

tion, redesigning the auditing body's activity and supporting the mission, vision and 

objectives set out in this document. 

This document clearly describes development directions of ALSAI development by 

focusing in detail on the opportunities and risks of success in meeting the objectives 

laid down for 2018-2022, such as performance, information technology and financial 

audits. 
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For an improved performance of ALSAI, which is considered as a system or a whole 

group of processes, the optimization of resources/limitations and objectives com-

prised the proper methodology to function effectively or almost perfect. 

Optimization of the development strategy enabled the public supreme audit institu-

tion to bring more effect through auditing processes to the effective usage of public 

funds to increase citizen wellness by: 

 taking into consideration multiple factors or dimensions - during all stages of the 

process of planning, realizing and reporting audit missions should be considered 

not only the risk but also the operational costs.. 

 responding dynamically to the economic and operational environment - interac-

tion and cooperation with stakeholders and key environmental factors where 

ALSAI carries out its activity has been identified as an instrument that will en-

hance the effect of recommendations and products in fulfilment of the constitu-

tional mission 

 better managing the restrictions - the addressed restrictions relate not only to 

financial resources but also to the restriction of human capital rationality. 

 making better decisions for citizens and institutions - through optimizing financial 

and operational restrictions that influence decision-making. 

 better stakeholder management - optimization identifies the key actors and prop-

er resources that will lead to an increase in the degree of implementation of spe-

cific recommendations that have the greatest impact on the good use of public 

funds 

Optimization of the development strategy can be accomplished for short term peri-

ods through minimal changes in audit processes and operational management, or 

can be integrated into the strategic management system by using dynamic optimiza-

tion solutions at the individual process level. 

To enable this analysis, the ALSAI Development Strategy for 2018-2022 has been ac-

companied by SMART (specific, measurable, achievable, realistic, and timely) objec-

tives. 
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VII. MONITORING AND EVALUATION OF SDP 2018 -2022 

Our vision is to build a supreme audit institution comparable to the European and 

global level, a true example of good performance and above all an advocate of public 

interest. 

The Development Strategy carries the challenges that are generally addressed in this 

Strategy, but with which we are aware that we will face it during its implementation. 

The High State Control for the next five years 2018 -2022 will be managed on the ba-

sis of this Development Strategy and set goals related to the results to be achieved. 

The Development Strategy will be continuously monitored and reviewed systemati-

cally every year. This will enable the SSA to pursue progress, make sure it is moving 

toward the objectives set out in this Strategy and at the same time provides impor-

tant information for effective and timely decision-making. 

The Development Strategy entails some challenges that are addressed in this Strat-

egy, but we are aware that we will have to cope with them during its implementa-

tion. 

The High State Audit in the next five years (2018-2022) will be managed on the basis 

of this Development Strategy and its goals and expected results. 

The Development Strategy will be monitored and revised regularly each year. This 

will enable ALSAI to follow progress and obtain assurances that it is moving towards 

the objectives set out in this Strategy. It also provides important information for ef-

fective and timely decision-making.  

ALSAI Performance will be measures through annual progress reviews for each stra-

tegic goal and relevant objectives laid down in the Action Plan accompanying this 

Strategy. 

Performance indicators will enable proper measurement of performance against tar-

gets and will serve us to:  

 Ensure updated information on the implementation of the overall Strategy 

(status indicators); 

 Timely identify difficulties or potential risks to the achievement of objectives 

(warning indicators); 
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 Ensure better decision-making and timely response to challenges (policy indi-

cators); 

 Establish and strengthen effective cooperation among all ALSAI departments 

and structures; 

 Keep implementation of the Transparency Principle and communication of 

ALSAI results to the public, Parliament and stakeholders effective and real.  

 

The annual analysis of the achievement of each strategic objective and monitoring of 

progress will be guided by the General Director and the Auditing Strategy and Meth-

odology Department, in close cooperation with each Department and leading and 

operational structure at ALSAI. 

Their findings and proposals are compiled in the yearly "Monitoring Report for the 

ALSAI Development Strategy" and are made known to stakeholders, public and ALSAI 

staff by posting them on the official website. In particular, efforts will be devoted to 

defining actions and measures that ensure sustained progress in each strategic goal. 

The Auditing Strategy and Methodology Department must work as a catalyst to push 

the Strategy forward for ALSAI itself and any stakeholder, the public and Parliament. 

Likewise, these evaluations will serve international organisations which contribute to 

the development of our institution. 

Each leading and contributing actor to the objectives, including regional organisa-

tions, will review the results achieved under each objective based on the approved 

benchmarks, such as the performance measures against the set objectives and deliv-

ery of important duties or outputs.  

Once each goal has been assessed, each leading actor will review the results under 

each goal within the respective strategic objective and will determine priorities for 

various actions and further steps identified. Considering the final resources, this ap-

proach seeks to point the focus at actions needed to continue progress, improve per-

formance, or manage risks. 

Simultaneously, its successful implementation will be a key factor in our contribution 

to good management and increased accountability in public finance governance. 
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ANNEX 1: METHODOLOGY 

The methodology for developing and drafting the ALSAI Development Strategy 2018-

2022 builds on the drafting proves of the ALSAI Strategic Plan for 2013-2017, IDI 

Guidelines for SAI Strategic Planning, and the procedures for the drafting and ap-

proval of the Strategic Plan described in the Rules of Procedure of the High State Au-

dit.  

INTOSAI and EUROSAI strategic plans have been and still are the most important 

guideline in defining the institution's strategic goals and objectives.  

In line with the principles of internal communication and cooperation with experts 

and interest groups, the Chair of the ALSAI established a Working Group for drafting 

the Development Strategy of the ALSAI for 2018-2022 composed of some of the 

highest representatives of the ALSAI, and external experts from the auditing academ-

ics and professionals. The Development Strategy was based on a needs assessment 

and assessment of the institutional framework that cover the main aspects of the 

organization and identify gaps or room for improvement of its performance. Such 

strategy includes a framework of results, respecting the logical hierarchy of the goals. 

Mission – Vision – goals - objectives; or inputs – activities –outputs – results – impact. 

Objectives are followed by a number of measurable and concrete indicators needed 

for measuring and evaluating progress made by monitoring the process. This is why 

an Action Plan is developed, which identified and prioritizes the projects that need to 

be undertaken for achieving the goals and objectives of the Strategic Plan, identifying 

also the risks to its implementation.  

The Development Strategy is developed by emphasizing the need for reflecting the 

expectations of the interest groups of the ALSAI, and it identifies risks to every objec-

tive.  

Article 9 of Law No. 154/2014 “On the organization and functioning of the ALSAI” 

establishes the first step of the ALSAI legal obligation for carrying out its activity in a 

planned manner. It requires the ALSAI to develop, in an independent manner and at 

all times, a plan of its activities, taking into consideration proposals made by other 

units of the general governance. 

The High State Audit plans its activity based on its multi-year (usually 5 years, 1+4 

years) and updates it every year.  
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Strategic planning is the basis through which ALSAI sets its priorities for the devel-

opment of strategic period in achieving its strategic goals and objectives. 

The Development Strategy is considered and applied as a management tool for lead-

ing the ALSAI activity in an effective manner, with a clear vision, and in line with the 

ethical and professional principles. Planning is based on a thorough analysis, identify-

ing the strengths and weaknesses, as well as the gaps and opportunities of the ALSAI 

in the strategic period subject to planning. 

Its Development Strategy provides for an effective planning and allocation of mate-

rial and human resources that serve the achievement of well-defined objectives. 



ALSAI                                                                                                                                                             Publication                                              

ALSAI 2018                                                                                                                                                                   89 

 

 

 

STRATEGIC PLAN 

EUROSAI 

 

2017-2023 

 

1 PREAMBLE 90 

2 MISSION, VISION AND VALUES 91 

3 STRATEGIC GOALS 92 

 3.1 Professional cooperation 93 

 3.2 Institutional capacity development 94 

4 ENHANCED EUROSAI GOVERNANCE AND MODUS OPERANDI 96 

 4.1 Guiding principles 96 

 4.2 Key governance enhancements 97 

 4.3 Organizational structure 98 

 

 

 

 

 

 



EUROSAI                                                                                                                            Strategic Plan 2017-2023   

90                                                                                                                                   Publications 

1. PREAMBUL 

27 years on – EUROSAI agile and relevant in a changing environment 

 

In 1990 EUROSAI was formally established as a regional forum, conceived by the 

delegations of 30 European Supreme Audit Institutions (SAIs) gathered in the 

Constitutive Conference. The purpose of EUROSAI was to build a framework for the 

exchange of knowledge among members, to promote mutual enrichment and to 

improve the audit of public funds. These goals have stood the test of time and 

continue to drive the activities of the organisation today. As one of the Regional 

Organisations of INTOSAI, EUROSAI voices the needs, views and experiences of 

European SAIs within INTOSAI, orientating its strategy as far as practical towards 

INTOSAI’s goals, objectives and priorities, while focusing on the specific needs of its 

members at a European level. 

In 2017 EUROSAI serves 50 members. It is a diverse region representing SAIs with 

different organisational models, mandates, needs and priorities. It operates in 5 

official languages. The first EUROSAI Strategic Plan covered the period 2011-2017 

and its activities were largely accomplished through a strong inclusive approach. A 

Self-Assessment carried out in 2015-2016 has confirmed that the role of EUROSAI as 

a platform for knowledge sharing and capacity building is valued by its members. This 

second Strategic Plan incorporates relevant outcomes of the Self-Assessment, 

especially taking notice of a changing world. 

Over the period of EUROSAI’s existence, the European and global context in which 

members operate has changed considerably. In 2017 issues such as globalization, 

dwindling public revenues, financial and political instability as well as continued 

austerity pose significant challenges for Europe. Opportunities for cooperation 

between SAIs have increased enormously with the availability of Internet, social 

media and access to data. At the same time SAIs have to cope with diminishing 

budgets, ensure their continuing relevance to a wide range of stakeholders and 

address new audit fields. For example, how do SAIs audit complex cross- border and 

cross-cutting issues such as climate change, migration or security issues? How does 

SAIs sustain their legitimacy when there is a declining trust in public institutions? 

How can SAIs help restore public trust in the public sector? 
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These issues and challenges have consequences for EUROSAI. To remain relevant in a 

fast changing environment, EUROSAI has to adapt its ways of working and transform 

itself into an agile and project-driven organisation. 

 

Enhancing EUROSAI’s ways of working 

The above-mentioned Self-Assessment revealed a general satisfaction with the 

Governance and Modus Operandi of EUROSAI, at the same time identifying some 

areas for further improvement. In this regard, EUROSAI is committed to meeting its 

members’ demands and expectations by developing into an agile network 

organisation, in which activities can be set up swiftly, and robustly, and then 

dissolved as needs and demands change. The aim is to make EUROSAI more 

responsive to the specific and diverse needs of individual SAIs or groups of SAIs. 

EUROSAI aims to lead by example. To remain successful and relevant as an 

organisation it needs to constantly enhance the way it operates, takes decisions and 

matches its available resources with the concrete needs and expectations of its 

members. 

This plan outlines the mission, the vision and the values that will underlie EUROSAI 

over this strategic period. It provides a brief description and elaboration of the two 

strategic goals for the new strategic period. Finally, it describes the guiding principles 

and the envisaged enhancement of the governance and modus operandi of EUROSAI 

 

2. MISSION, VISION AND VALUES 

2.1 Mission 

EUROSAI is the organization of Supreme Audit Institutions in Europe. It facilitates 

cooperation amongst its members in order to strengthen public sector auditing and 

public financial management in the region, thus supporting its members in fulfilling 

their mandates. 

2.2 Vision 

EUROSAI is a dynamic network where SAIs and their staff can exchange knowledge 

on public sector auditing, thus enabling them to respond to changing needs and 

circumstances. Through its support and its activities, EUROSAI will contribute to 
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stronger SAIs and to sound public financial management and good governance, 

transparency and public accountability, thus adding value to the life of citizens. 

2.3 Value 

Values are the key drivers of EUROSAI and its operation, influencing priorities and 

how members interact with each other. There are two types of values: the first one 

refers to fundamental values. The second type deals with instrumental values. 

Fundamental values: 

 Independence – we are a non-political organization 

 Professionalism – we observe high professional standards and act with integrity 

 Inclusiveness – we value the diversity of our 50 SAI members, and their staff, and 

reach out to all members 

Instrumental values: 

 Cooperation – we share knowledge and learn from each other 

 Innovation – we do not stand still and we strive to attain an innovative culture of 

learning and improving whilst promoting sustainable and efficient ways of 

exchanging knowledge 

 Responsiveness – we respond to emerging issues in the region 

 

3. STRATEGIC GOALS 

By 2023 EUROSAI aims to have made the transition towards an agile and demand-

driven knowledge broker and facilitator, responsive to the specific development 

needs of its members, the varying social and administrative contexts in which they 

operate, and the resources that are available to them. In a changing world this 

transition is indispensable for EUROSAI to remain relevant and attractive to its 

members, now and in the future. 

This pursuit will be driven by two strategic goals and facilitated by enhancements in 

the governance of EUROSAI as highlighted in chapter 4. 
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To strengthen SAIs in the European Region and help them deal with emerging issues 

and challenges, EUROSAI will in the coming six years focus on the following two 

strategic goals: 

1) Supporting effective, innovative and relevant audits by promoting and brokering 

professional cooperation; 

2) Helping SAIs deal with new opportunities and challenges by supporting and 

facilitating their institutional capacity development. 

Working towards these goals EUROSAI will support its member SAIs in delivering high 

quality audits and strengthening the accountability, transparency and integrity of the 

government and public sector entities in their respective countries 

 

3.1 Strategic goal: Supporting effective, innovative and relevant audits by 

promoting and brokering professional cooperation 

 

Objectives Desired outcomes 

1.1 To promote audit-

related cooperation by 

acting as a broker between 

members 

 

 An increase in cooperative audits, ‘cross-marketing’ 

and joint audit-related initiatives, especially on audits 

of topics of common and current interest. 

 SAIs are able to swiftly set up cooperative audits and 

respond to existing and emerging challenges as 

needs arise, facilitated by EUROSAI. 

1.2 To support the 

development of innovative 

audit approaches and 

methods making use of new 

technologies 

 New ‘state of the art’ approaches have been 

developed by members and shared with the 

EUROSAI community, for example using data 

analytics, or auditing complex cross- cutting issues 

and the implementation of the SDGs. 

1.3 To facilitate the sharing 

of knowledge and 

experience within 

 A ‘market place’ – that is easily and swiftly accessible 

–exists for the exchange of knowledge, audit skills, 

expertise and experts. 
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EUROSAI and with external 

stakeholders and partners 
 EUROSAI brokers best practices, innovation 

initiatives and public sector audit-related knowledge 

between members, within specific focus groups such 

as YES! and during specially arranged events 

 EUROSAI acts as a knowledge broker between 

members and external stakeholders and partners 

such as INTOSAI and its Regional Organisations, 

universities and Internacional Organisations. 

 EUROSAI promotes the use of IT platforms to share 

knowledge, allow co-operative work, encourage 

informal networking and hold virtual meetings. 

 Members make effective use of available databases, 

products and experiences of others engaged in the 

external audit field. 

 

3.2 Strategic goal: Helping SAIs deal with new opportunities and challenges by 

supporting and facilitating their institutional capacity development 

 

Objectives Desired outcomes 

2.1 To facilitate and support 

needs- driven institutional 

capacity development initiatives 

 On the basis of a needs-assessment, which 

reflects the diversity of the members, 

EUROSAI coordinates and facilitates 

institutional capacity development initiatives, 

which are organized and implemented by 

EUROSAI members or external partners. 

 Capacity development initiatives focus both 

on audit skills, as well as on institutional 

themes such as independence, 

communication and stakeholder 

management, leadership, ethics and 
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operational management. 

 EUROSAI promotes e-learning, communities 

of practice and other innovative capacity 

development initiatives, alongside 

internships, study visits and demand-driven 

training programmes. 

2.2 To promote and encourage 

institutional development 

through self-assessments, peer 

reviews and other evaluations 

 EUROSAI members lead by example (INTOSAI 

P-12, INTOSAI P-20 and ISSAI 130). 

 Members use cross-cutting lessons learned 

from the results of self-assessments, peer 

reviews and other evaluations. 

To promote and facilitate the 

implementation of INTOSAI’s 

Framework of Professional 

Pronouncements (IFPP) and 

contribute to its future 

development 

 

EUROSAI members are aware of the added value 

of applying international professional standards 

as far as possible. 

 EUROSAI liaises with the Forum for INTOSAI 

Professional 

 Pronouncements (FIPP) and gives input and 

feedback to its strategic work plan. EUROSAI 

inputs are based on a joint position of its 

members. 

 EUROSAI is actively involved in initiatives of 

INTOSAI and other organisations to contribute 

to the continuing development of 

international standards and guidelines. 

2.4 To follow and contribute to 

the development of INTOSAI 

initiatives and products for the 

professionalization of auditors 

 EUROSAI provides regional input to INTOSAI 

initiatives and products, based on a joint 

position of its members. 

 EUROSAI acts as a broker of INTOSAI products 

on auditor professionalization for members. 

2.5 To voice EUROSAI members’ 

common institutional interests 

 EUROSAI – in cooperation with stakeholders 

and partner– is responsive to its members’ 
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within the wider INTOSAI  

community 

needs, and supports them on key issues, such 

as their independence and integrity. 

 EUROSAI is attentive to the diversity of needs 

of its  

 members, addresses that diversity and 

encourages the 

 involvement of all members in the regional 

activities. 

 

 

4. ENHANCED EUROSAI GOVERNANCE AND MODUS OPERANDI 

4 .1 Guiding principles 

As stated in the preamble, the challenge ahead for EUROSAI is to remain an 

attractive and relevant network organization for all of its members, and to be visible 

for potential external partners and stakeholders. Success in this endeavour can be 

facilitated by enhancements of the governance arrangements. To truly enhance the 

way EUROSAI operates, changes in the way things are done and the way in which the 

implementing bodies of EUROSAI interact and function are of equal importance. 

In order to ensure the realization of its two strategic goals and maximize its 

performance and value, EUROSAI will Endeavour to strengthen its governance, 

organizational structure and corporate management. To this end, EUROSAI will: 

 

1. Establish an effective, efficient and flexible organizational structure able to 

support the strategy; 

2. Review and where necessary revise the Governance and Modus Operandi of the 

organization, clarifying roles and responsibilities to maximize resources and avoid 

duplication and gaps; 

3. Promote increased member participation and extend the value of EUROSAI’s 

activities among its members and other stakeholders through enhanced 

communications; 

4. Identify, represent and advocate its members’ views and interests on subjects 

under development in INTOSAI; 



ALSAI                                                                                                                                                             Publication                                              

ALSAI 2018                                                                                                                                                                   97 

5. Encourage  members to develop and share new and agile forms of cooperation; 

6. Enhance its cooperation with other Regional Organisations of INTOSAI fostering 

different forms of knowledge sharing and cooperation. 

 

4 .2 Key governance enhancements 

To allow EUROSAI to be agile, relevant and results-oriented, four key enhancements 

in its governance have been introduced: 

a) Governing Board portfolios: each Governing Board member is responsible for one 

or more portfolios relating to the governance of EUROSAI and/or the 

implementation of the Strategic Plan. 

b) Co-leaders of Strategic Goals: coordination of the implementation of each of the 

two strategic goals will be shared by a GB member and a non-GB member. 

c) Coordination Team: a small team within the Governing Board will coordinate and 

monitor on a regular basis the execution of the EUROSAI Operational Plan. 

d) Agile project groups: short-term cooperation initiatives led by members of 

EUROSAI may be set up on a project basis in line with two strategic goals and the 

envisaged enhancement of EUROSAI governance. 

The above-mentioned governance priorities will be developed further in an 

operational plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUROSAI                                                                                                                            Strategic Plan 2017-2023   

98                                                                                                                                   Publications 

4.3 Organizational structure 
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INTOSAI STRATEGIC 

PLAN 2017–2022: Overview 

INTOSAI’S MISSION INTOSAI’S VISION 

INTOSAI is an autonomous, independent, 
professional, and nonpolitical organization 
established to provime mutual support; foster 
the exchange of ideas, knowledge, and 
experiences; act as a recognized voice of SAIs 
within the international community; provide high 
quality auditing standards for the public sector; 
promote good governance; and foster SAI 
capacity development and continuous 
performance 

Promote good governance by enabling 
SAIs to help their respective 
governments improve performance, 
enhance transparency, ensure 
accountability, maintain credibility, 
fight corruption, promote public trust, 
and foster the efficient and effective 
receipt and use of public resources for 
the benefit 
 

 

Strategic Goal 

GOAL 1: Professional Standards 

Promote strong, independent, and multidisciplinary SAIs and encourage good 

governance, by: 1) Advocating for, providing and maintaining International Standards 

of Supreme Audit Institutions (ISSAI); and 2) Contributing to the development and 

adoption of appropriate and effective professional standards.  

Strategic Objectives for Goal 1 

1.1 Provide a strong organizational framework to support INTOSAI’s standard setting 

including a permanent standard-setting board (the Forum for INTOSAI Professional 

Pronouncements), a technical support function, and an independent advisory 

function. 

1.2 Ensure that the ISSAIs are sufficiently clear, relevant and appropriate to make 

them the preferred solution for INTOSAI’s members. The ISSAIs should be widely 

recognized by all stakeholders as the authoritative framework for public sector 

auditing. 

1.3 Promote the ISSAIs as a source for the development of auditor education and 

certification programs, as well as education and training standards. 

1.4 Work toward and ensure the continued development and maintenance of the 

INTOSAI Framework of Professional Pronouncements. 
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1.5 Monitor the implementation and adoption of standards and feed any problems 

or issues back into the standard-setting process to ensure the standards are as useful 

and relevant as possible. 

GOAL 2: Capacity Development 

Support SAIs in developing capacity to maximize their value and benefits to society, 

by:  

1) Promoting the development of capabilities and professional capacities of 

independent SAIs and regional organizations;  

2) Informing INTOSAI decision-making on SAI capacity development matters; and  

3) Cooperating with donors, relevant partners, and stakeholders.  

Strategic Objectives for Goal 2 

2.1 Identify capacity development challenges and opportunities in order to facilitate 

access to solutions including accessing the INTOSAI–Donor Cooperation.  

2.2 Strengthen structured INTOSAI professional development as an anchor for 

professional capacity development and potential INTOSAI auditor 

professionalization.  

2.3 Advocate for and support the development of capacity at both the SAI and 

regional level and maintain and enhance the usefulness and use of SAI PMF. 

2.4 Share capacity development insights and ensure responsiveness to SAI needs 

through, for example, communities of practice.  

2.5 Engage strategically with the wider international development community in the 

interest of SAI capacity development. 

GOAL 3: Knowledge Sharing and Knowledge Services 

Encourage SAI cooperation, collaboration, and continuous improvement through 

knowledge development, knowledge sharing and knowledge services, including: 1) 

Producing and revising INTOSAI products; 2) Providing benchmarks and operating a 

community portal; and 3) Conducting best practice studies and performing research 

on issues of mutual interest and concern. 
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Strategic Objectives for Goal 3 

3.1 Develop and maintain expertise in the various fields of public-sector auditing and 

help to provide content to the INTOSAI Framework of Professional Pronouncements. 

3.2 Enable wide exchange of knowledge and experience among INTOSAI members. 

3.3 Working with CBC, IDI, and other INTOSAI entities, facilitate continuous 

improvement of SAIs through knowledge sharing on the crosscutting lessons-learned 

from the results of peer reviews and SAI PMF.  

GOAL 4: Maximize the Value of INTOSAI as an International Organization 

Organize and govern INTOSAI in ways that promote economical, efficient, and 

effective working practices, timely decision-making, and effective governance 

practices, while maintaining due regard for regional autonomy, balance, and the 

different models and approaches of member SAIs.  

Strategic Objectives for Goal 4 

4.1 Monitor the implementation of the INTOSAI Strategic Plan including INTOSAI’s 

performance management efforts and contributions to the follow up and review of 

the Sustainable Development Goals.  

4.2 Manage and oversee INTOSAI’s resources to carry out the tasks outlined in the 

Strategic Plan in the best possible manner.  

4.3 Sustain and further develop the efforts of the INTOSAI Donor Cooperation.  

4.4 Ensure INTOSAI’s organizational structure, outreach, communications, and 

decision-making processes operate in an efficient, effective, and economical manner 

to the maximum benefit of SAIs. 

INTOSAI’s Crosscutting Priorities for Achieving its 2017–2022 Goals 

In support of the four strategic goals under which INTOSAI broadly organizes its 

work, INTOSAI has identified five crosscutting priorities that provide the 

underpinning of how INTOSAI will focus its work to achieve its goals in the coming 

years. 

Crosscutting Priority 1: Advocating for and supporting the independence of SAIs.  
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Crosscutting Priority 2: Contributing to the follow-up and review of the SDGs within 

the context of each nation’s specific sustainable development efforts and SAIs’ 

individual mandates.  

Crosscutting Priority 3: Ensuring effective development and coordination among 

standards-setting, capacity development, and knowledge sharing to support SAIs and 

improve their performance and effectiveness. 

Crosscutting Priority 4: Creating a strategic and agile INTOSAI that is alert to and 

capable of responding to emerging international opportunities and risks. 

Crosscutting Priority 5: Building upon, leveraging, and facilitating cooperation and 

professionalism among the regional organizations of INTOSAI. 

Globally, and in each of our respective nations, we are in an era of interconnections, 

complexity, and rapid change that creates a set of new and daunting challenges and 

opportunities for national governance and international institutions. The global 

financial crisis, international halth pandemics, conflict-driven crossborder migracion 

and refugee issues, public corruption and Money laundering, and looming fiscal 

exposures from climate change are prominent examples of the growing complexity 

of the challenges nations individually and collectively face. 

These challenges also have profound implications for the International Organization 

of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and its chamber Supreme Audit Institutions 

(SAIs) as they deliver value to decision makers and citizens. 

As the professional organization of SAIs, INTOSAI develops standards for public 

sector auditing and provides a forum for external government auditors from around 

the world to work on issues of mutual concern and keep abreast of the latest 

developments in auditing and other applicable professional standards and best 

practices. INTOSAI’s role is captured in its motto, “Mutual Experience Benefits All.” 

INTOSAI’s 2013 Beijing Declaration on Promotion of Good Governance by Supreme 

Audit Institutions spoke to the key role INTOSAI has had in promoting good 

governance by enabling SAIs to help their respective governments improve 

performance, enhance transparency, ensure accountability, maintain credibility, fight 

corruption, promote public trust, and protect the interests of their citizens. The 

Beijing Declaration also observed that in a world where issues increasingly are global 

there is a need for the international SAI community to join together in developing 

collective responses.  Consistent with the Beijing Declaration, there is a growing 
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global recognition—and importantly, expectation—of the central roles of INTOSAI 

and SAIs in promoting good governance and accountability. The recognition of these 

roles was prominently shown in the United Nations (UN) General Assembly 

Resolution of December 2011, “Promoting the efficiency, accountability, 

effectiveness and transparency of public administration by strengthening supreme 

audit institutions” (A/66/209). Building on that recognition, the UN, in various forums 

and through the active engagement of INTOSAI, has underscored the indispensable 

role of independent and capable SAIs in the efficient, effective, transparent, and 

accountable implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. This 

recognition was explicitly recognized by the UN Member States in the General 

Assembly’s December 2014 resolution, “Promoting and fostering the efficiency, 

accountability, effectiveness and transparency of public administration by 

strengthening supreme audit institutions” (A/69/228).  

The Sustainable Development Goals (SDGs), which the UN Member States jointly 

committed to in September 2015, provide an ambitious and long-term “plan of 

actions for people, planet, and prosperity,” for all nations. The declaration on the  

SDGs, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,” 

noted that “Our Governments have the primary responsibility for follow-up and 

review, at the national, regional and global levels, in relation to the progress made in 

implementing the Goals and targets over the coming fifteen years.” SAIs can, through 

their audits and consistent with their mandates and priorities, make valuable 

contributions to national efforts to trak progress, monitor implementation, and 

identify improvement opportunities across the full set of the SDGs and their 

respective nations’ sustainable development efforts. 

INTOSAI has an important supporting and leveraging role to play in national, regional, 

and global efforts to implement the SDGs and to follow-up and review progress that 

is made. However, to meet global expectations, INTOSAI must operate in a more 

integrated and effective manner. This INTOSAI Strategic Plan for 2017–2022 responds 

to the crosscutting and interdependent nature of INTOSAI’s goals, objectives, and 

initiatives, as shown in the figure below and elaborated in detail throughout the plan.  

INTOSAI provides mutual support to SAIs and fosters the Exchange of ideas, 

knowledge, and experience among SAIs. It also provides the global public voice for 

SAIs within the international community including the UN, and promotes SAI 

independence, the development, dissemination, and use of common audit 

standards; and SAI staff and organizational capacity development. 
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        Figure 1: The 2030 Agenda for Sustainable Development 

 

Independent and organizationally effective SAIs consisting of qualified professional 

staff that use valid audit standards and sound methodologies are essential to 

providing unbiased, reliable, and objective analysis and audit findings to national 

decision- makers and citizens. Consistent with good practice, this Strategic Plan 

includes a performance assessment process to gauge INTOSAI’s progress as it moves 

forward and implements the strategic objectives specified for each strategic goal. 

INTOSAI set performance benchmarks and measures (to be available on the INTOSAI 
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web site) for each of its strategic objectives and will publicly report each year on 

progress toward those objectives. INTOSAI is just one body in a complex web of 

actors—including the UN and its agencies, civil society organizations, and the donor 

community—involved in strengthening good governance and the transparent 

management of public resources. To be effective, INTOSAI must forge close working 

relationships with this wide range of stakeholders. Therefore, when appropriate to 

support its mission, goals, and priorities, INTOSAI will continue to strengthen 

partnerships with other organizations and international civil society organizations.  

This Strategic Plan was adopted in December 2016 at the INTOSAI Congress in Abu 

Dhabi, United Arab Emirates1. The discussion and resulting decisions at that Congress 

centered on two themes: 

I: Sustainable Development Goals: 

How can INTOSAI contribute to the 

2030 Agenda for Sustainable 

Development including good 

governance in order to strengthen 

the fight against corruption?  

II: Professionalization: 

What can promote INTOSAI’s 

credibility to become a more 

prominent international 

organization?  

The Congress also enacted a set of 

updated INTOSAI statutes to implement the plan and ensure that INTOSAI operates 

in an efficient, effective, equitable, and transparent manner. INTOSAI will continue to 

review its financial rules to ensure they are appropriate and reflect current needs in a 

sustainable and realistic way. Effective implementation of this plan and the decisions 

made at the Congress will be crucial as INTOSAI and its member SAIs help promote 

“the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public 

administration, which is conducive to the achievement of national development 

                                                           
1
 For information on how this plan was developed, see appendix II, Methodology for the 

2017–2022 Strategic Plan. 
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objectives and priorities as well as the internationally agreed development goals” 

(UN A/69/228). 

performance 

Promote good governance by enabling 
SAIs to help their respective 
governments improve performance, 
enhance transparency, ensure 
accountability, maintain credibility, 
fight corruption, promote public trust, 
and foster the efficient and effective 
receipt and use of public resources for 
the benefit 
 

 

INTOSAI’s mission, vision, and strategic goals remain largely the same foundation 

upon which INTOSAI’s first two strategic plans were built. 

While our foundation has remained consistent over time, this plan presents an 

improved way of doing business for INTOSAI that is more strategic, agile, integrated, 

and capable of responding to global expectations. INTOSAI aims to assist SAIs in 

building the necessary capacities to be effective players in the follow-up and review 

of national, regional, and global sustainable development efforts as well as respond 

to other current and emerging opportunities and challenges. 

INTOSAI undertook extensive internal and external scans in preparing this plan. The 

internal scan included a detailed online survey of the 192 member SAIs of INTOSAI. In 

general, there was broad consensus across both scans that the current strategic goals 

generally capture the direction and results that INTOSAI hopes to achieve going 

forward. However, those scans also showed that INTOSAI needs to change the way it 

operates to be more effective and to meet emerging opportunities and needs. 

In support of the four strategic goals under which INTOSAI broadly organizes its 

work, INTOSAI has identified five crosscutting priorities that provide the 

underpinning of how INTOSAI will focus its work to achieve its goals in the coming 

years. 

INTOSAI’s Crosscutting Priorities for Achieving its 2017–2022 Goals 

 

INTOSAI’s MISSION INTOSAI’s VISION 

INTOSAI is an autonomous, independent, 

professional, and nonpolitical organization 

established to provime mutual support; foster 

the exchange of ideas, knowledge, and 

experiences; act as a recognized voice of SAIs 

within the international community; provide high 

quality auditing standards for the public sector; 

promote good governance; and foster SAI 

capacity development and continuous 
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Crosscutting Priority 1 Advocating for and supporting the independence of SAIs 

Crosscutting Priority 2 Contributing to the follow-up and review of the SDGs within the 

context of each nation’s specific sustainable development efforts 

and SAIs’ individual mandates 

Crosscutting Priority 3 Ensuring effective development and coordination among 

standards-setting, capacity development, and knowledge sharing 

to support SAIs and improve their performance and effectiveness 

Crosscutting Priority 4 Creating a strategic and agile INTOSAI that is alert to and capable 

of responding to emerging international opportunities and risks 

Crosscutting Priority 5 Building upon, leveraging, and facilitating cooperation and 

professionalism among the regional organizations of INTOSAI 

 

CROSSCUTTING PRIORITY 1. ADVOCATING FOR AND SUPPORTING THE 

INDEPENDENCE OF SAIs 

INTOSAI is the global public voice of public sector external auditing. INTOSAI strongly 

advocates for and supports constitutional and legal frameworks that call for 

comprehensive audit mandates, unlimited access to needed information, and allow 

for the unrestricted publication of SAI reports. INTOSAI supports SAI organizational 

and financial independence because only fully independent, capable, credible, and 

professional SAIs can ensure accountability, transparency, good governance, and the 

sound use of public funds. 

INTOSAI’s Lima (ISSAI 1) and Mexico (ISSAI 10) Declarations established the essential 

role of independent SAIs, and recognized eight related principles of independence2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 For more on the Lima and Mexico Declarations, see http://www.issai.org/1-founding-

principles/ and  http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf 
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Figure 3: Eight Pillars of SAI Independence 

 

INTOSAI recognizes that one of the most effective ways SAIs can promote and 

protect their independence is by clearly and consistently demonstrating the value 

and benefits of the SAI and its work. Toward that end, International Standards of 

Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12—“The Value and Benefits of Supreme Audit 

Institutions – Making a Difference to the Lives of Citizens,” is intended to help SAIs 

demonstrate their credibility and the value their work brings to national decision- 

makers, citizens, and other stakeholders. 

The principles set out in ISSAI 12 are constructed around the fundamental 

expectation of Supreme Audit Institutions making a difference in the lives of citizens. 

INTOSAI pays special attention to SAIs’ regular assessments of their value and 

benefits, both in terms of how they conduct and report on their own operations, and 

how they add value to and improve public financial management and government 
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performance. INTOSAI also will continue to encourage SAIs to undergo periodic peer 

reviews that provide vital external validations of an SAI’s quality assurance processes  

Figure 4: The Value and Benefits of SAIs 

 

 

CROSSCUTTING PRIORITY 2. CONTRIBUTING TO THE FOLLOW-UP AND REVIEW OF 

THE SDGs WITHIN THE CONTEXT OF EACH NATION’S SPECIFIC SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT EFFORTS AND SAIs’ INDIVIDUAL MANDATES 

INTOSAI’s strategic plan serves as a roadmap for INTOSAI and its member SAIs to 

support the implementation and assist in the follow-up and review of the SDGs and 

related national sustainable development initiatives— consistent with individual SAI 

mandates, capacities, and national priorities. INTOSAI’s efforts are centered on 

assisting SAIs in four broad categories where SAIs can expect to make valuable 
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contributions to the national, regional, and global follow-up and review efforts of the 

SDGs, and foster implementation on issues such as improved government accounting 

and auditing that are consistent with SAI mandates: 

1. Assessing the preparedness of national governments to implement, monitor, and 

report on progress of the SDGs, and subsequently to audit their operation and the 

reliability of the data they produce; 

2. Undertaking performance audits that examine the economy, efficiency, and 

effectiveness of key government programs that contribute to specific aspects of the 

SDGs; 

3. Assessing and supporting, as appropriate, the implementation of SDG 16 which 

relates in part to transparent, efficient, and accountable institutions; and SDG 17, 

which concerns partnerships and means for implementation; and 

4. Being models of transparency and accountability in their own operations, including 

auditing and reporting. 

Within these categories, the text box on the following page illustrates specific 

examples of how individual SAIs can contribute to the follow-up and review of the 

SDGs. 

INTOSAI has long been active in many of the areas above as well as other key topical 

areas covered by the SDGs. For example: 

 Helping national governments fight corruption and safeguard public assets has 

been a major focus of INTOSAI and individual SAIs. 

 For many years, INTOSAI has had a Working Group on Environmental Auditing to 

assist all SAIs in acquiring a better understanding of the specific issues involved in 

environmental auditing, facilitating Exchange of information and experience 

among SAIs, and publishing guidelines and other informative material for their 

use. 

 The INTOSAI Working Group on Financial Modernization and Regulatory Reform 

has developed tools and knowledge sharing opportunities for evaluating national 

reforms, shared information on the progress of reforms, and tracked reforms at 

national and international levels.  

While INTOSAI has a well- established track rekord in working collaboratively across 

its entities and regional organizations, it recognizes that work related to the 2030 
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Agenda for Sustainable Development will require even greater levels of coordination 

and leadership— both within INTOSAI as well as with key external stakeholders. For 

example, as detailed below, INTOSAI’s Knowledge Sharing Committee and the 

INTOSAI Development Initiative are cooperating in the design and delivery of a 

comprehensive capacity development program on auditing implementation of SDGs. 

INTOSAI expects that specific INTOSAI roles and responsibilities will evolve as 

national sustainable development efforts and the implementation of the 2030 

Agenda moves forward. The evolving roles and responsibilities will be reflected in 

future INTOSAI strategic and operational plans. 

Crosscutting Priority 2 

Illustrative Areas Where SAIs, Subject to Their Individual Mandates and Available 

Resources, Could Contribute to the Follow-up and Review of the SDGs 

• Advocate improvements in public financial management systems through, for example, 

improved governmental accounting and auditing practices. 

• Review national transparency, risk management, anti-fraud protections, and internal 

control processes to contribute to corruption prevention efforts consistent with the 

United Nations Convention Against Corruption. 

• Audit the capacity of national statistical and vital records systems to produce the data 

needed to ensure that no individual or social issue is “invisible” from a data standpoint 

and assess national preparations to report progress on implementation of the national 

sustainable development goals. 

• Assess the validity of the chosen national targets and performance measures, the 

availability of baseline performance data, and the sufficiency of the overall 

performance measurement system. 

• Evaluate the economy, efficiency and effectiveness of the key government programs for 

addressing a national sustainable development goal in a specific topical area (e.g., 

education, infrastructure, public health, etc.) and what needs to be done to better meet 

the goal. 

• Review and engage in the “data revolution” by assessing government’s ability to 

harness large complex datasets for decision-making and use data analytics to pinpoint 

improvement opportunities. 

• Examine national Open Data and civic engagement strategies as they relate to the 

achievement of the SDGs. 

• Report on the nation’s overall progress in meeting the SDGs and/or providing data and 

insight for the country report to be developed as part of the global follow-up and 

review processes. 
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The Working Group on Audit of Extractive Industries was created in response to the 

numerous challenges in auditing extractive industries (oil, gas and solid minerals), 

including: technical complexity of the sector, capacity building needs, retention of 

specialized staff and limitations in SAIs’ mandates to audit extractive industries. The 

Working Group promotes the audit of extractive industries within the INTOSAI 

community to support good governance and sustainable development consistent 

with the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

CROSSCUTTING PRIORITY 3. ENSURING EFFECTIVE DEVELOPMENT AND 

COORDINATION AMONG STANDARDS-SETTING, CAPACITY DEVELOPMENT AND 

KNOWLEDGE SHARING TO SUPPORT SAIs AND IMPROVE THEIR PERFORMANCE 

AND EFFECTIVENESS 

INTOSAI has developed an important array of standards, guidelines, best practice 

guides, and other INTOSAI products to guide the professional practice of public 

sector external audit. However, the essential task is not just the development of high 

quality standards and related material but ensuring that SAIs have the capacities and 

knowledge they need to use the standards and thereby improve the quality of their 

audits. Thus, a key focus of this crosscutting priority is to enhance the 

implementation of the ISSAIs—including standards on related matters of 

independence, capacity development, and education—and other official INTOSAI 

products. The implementation and maintenance of the ISSAIs and INTOSAI products 

is an INTOSAI- wide task that requires attention on the global, regional, and country 

levels. 

INTOSAI fully appreciates that the most carefully crafted audit standards are only 

valuable if they are useful for and used by SAIs. As shown in the text box below, 

INTOSAI’s capacity development efforts are demand-driven and rooted in the real 

needs of SAIs. Toward that end, INTOSAI seeks to actively integrate standards-

setting, capacity development, knowledge sharing, and monitoring and evaluation to 

ensure that SAIs have the needed skills and capacities to use the standards and 

thereby provide users of their reports with assurance of the quality and accuracy of 

the reported work. 

Crosscutting Priority 3 

Selected INTOSAI Products that Guide the Professional Practice of Public Sector External 
Audit 

 The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) state the basic 
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prerequisites for the proper functioning and professional conduct of Supreme Audit 
Institutions and the fundamental principles in auditing of public entities. 

 INTOSAI Guidance for Good Governance (INTOSAI GOV) provides guidance to public 
authorities on the proper administration of public funds. 

See http://www.issai.org/ for information on the ISSAIs and INTOSAI GOVs. 

 INTOSAI produces capacity building-related guides, tools, and peer review materials. 

See, for example http://www.intosaicbc.org for information on these and other capacity 
building materials 

 

Crosscutting Priority 3 Crosscutting Priority 3 

Effective support and 

coordination across INTOSAI’S 

efforts 

 INTOSAI Strategic Goal Chair 

membership on the INTOSAI 

Policy, Finance, and 

Administration Committee 

Annual INTOSAI strategic 

objective reviews that are 

initiated under this plan 

 The Common Forum, a 

permanent standards-setting 

board Communities of 

Practice Regional Capacity 

Development Forum to share 

capacity development 

experiences and other 

information among INTOSAI 

regional organizations 

 

INTOSAI Development Initiative (IDI) 

The IDI is an INTOSAI body that supports Supreme Audit 

Institutions in more than 140 developing countries, in 

their efforts to sustainably enhance performance, 

independence and professionalism. 

IDI works across all INTOSAI goal areas including: 

 Implementation of international standards, including 

the ISSAIs 

 Development of institutional, organizational and 

professional staff capacities 

 Knowledge sharing and implementation of good 

practices 

 Scaled up and more effective support to SAIs 

through partnerships with stakeholders 

Using a client-centered approach, the IDI facilitates SAI 

development initiatives at the global, regional, and SAI 

level, including limited bilateral support on a needs 

basis. 

The IDI is hosted by the Office of the Auditor General of 

Norway and has around 30 members of IDI’s staff 

representing 20 different nationalities. The IDI is 

supported by a range of development partners and 

substantial in-kind support from the SAI community. 

In addition to being the global capacity development 

implementing body of INTOSAI, the IDI also hosts the 

secretariat for the INTOSAI–Donor Cooperation and the 

SAI PMF support function. 

http://www.issai.org/
http://www.intosaicbc.org/
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The box above lists examples 
discussed throughout this plan of 
INTOSAI’s efforts to ensure that 
its initiatives are effectively 
coordinated and mutually 
supporting 

As shown in the text box above, the INTOSAI 
Development Initiative (IDI) is an essential INTOSAI 
mechanism for bringing together “on the ground” 
support for the implementation of professional 
standards, capacity development, and knowledge 
sharing-all on the basis of attention to the five 
crosscutting priorities.  

 

Crosscutting Priority 3 

 

The INTOSAI–Donor Cooperation 

The INTOSAI–Donor Cooperation was established in 2009 through the signing of a 

Memorandum of Understanding (MOU) between the INTOSAI and Donor Communities 

recognizing their shared goals of ensuring accountability, transparency, good governance 

and sound utilization of public funds in partner countries. 

It established principles to ensure that, in the future, support to SAIs would promote SAI 

independence, be based on country-led SAI strategic plans, be delivered in a harmonized 

and coordinated manner, facilitate peer support, and allow for a variety of mechanisms for 

donor funding. 

The MOU recognized the following principles underlying donor support to the SAI 

Community: 

 The SAI Community will endeavor to develop individual country-led strategic plans and 

development action plans that are comprehensive, realistic, and prioritized; 

 INTOSAI will endeavor to achieve the strategic goals set out in the INTOSAI Strategic 

Plan 

 The Donor Community declares its commitment to respecting SAI country leadership, 

independence, and autonomy in developing and implementing SAI strategic plans and 

development action plans; 

 The Donor Community will endeavor to mobilize additional resources in accordance 

with its respective rules, laws, and procedures, to develop and implement SAI strategic 

plans and development action plans prepared by SAIs and deliver its support in a 

manner consistent with the principles of this MOU; 

 The Donor Community declares its commitment in accordance with its respective rules, 

laws, and procedures, to delivering any financial or other support for audits of capacity-

building programs on external governmental auditing in a harmonized and coordinated 

manner to avoid unintended duplicative capacity-building efforts. The Cooperation is 

governed by a Steering Committee— with Co-Chairs and Co-Vice Chairs from the 

Donors and INTOSAI--which brings the INTOSAI community and the donor community 
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together to: 

 Provide strategic guidance for the work of the INTOSAI–Donor Cooperation; 

 Facilitate discussion between the INTOSAI and Donor communities on strategic 

and emerging issues of mutual interest. 

Likewise, INTOSAI and the Donor Community have established a partnership to 

enhance the capacity and performance of SAIs in developing countries3. 

 

CROSSCUTTING PRIORITY 4. CREATING A STRATEGIC AND AGILE INTOSAI THAT IS 

ALERT TO AND CAPABLE OF RESPONDING TO EMERGING INTERNATIONAL 

OPPORTUNITIES AND RISKS 

INTOSAI faces opportunities that it can seize and organizational risks that must be 

monitored and managed. Enterprise Risk Management (ERM) is an essential element 

of good organizational governance and accountability. It is a systematic and 

organization-wide approach that supports an organization’s achievement of its goals 

and strategic objectives by identifying, assessing, evaluating, prioritizing, and 

managing risks to the achievement of those goals and objectives across the 

organization. 

INTOSAI’s Supervisory Committee on Emerging Issues is responsible for leading 

INTOSAI’s ERM process. The Committee reports to the Governing Board and provides 

insights and suggestions on emerging issues including enterprise risks. For example, 

one risk that INTOSAI must closely monitor and manage is the need to ensure that 

INTOSAI’s ambitions for the future are based on realistic expectations of the financial 

and other resources that are available to implement the plan. 

                                                           
3
 As of 2016, the donor members of the INTOSAI-Donor Steering Committee were: African 

Development Bank, Asian Development Bank, Australian Agency for International 
Development, Austria (Austrian Development Agency), Belgium (Belgian Ministry of Foreign 
Affairs, Foreign Trade, and Development Cooperation), Canada (GAC-Global Affairs Canada), 
European Commission, France (Ministry of Foreign Affairs), GAVI Alliance (Global Alliance for 
Vaccines and Immunization), Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis, and Malaria, Inter-
American Development Bank, International Fund for Agricultural Development (IFAD), 
International Monetary Fund (IMF), Ireland, Islamic Development Bank, The Netherlands, 
Norway (Norad), OECD-Organization for Economic Cooperation and Development, Sweden 
(Sida-The Swedish International Development Cooperation Agency), Switzerland (SECO-State 
Secretariat for Economic Affairs-SECO Economic Cooperation and Development), United 
Kingdom (Department for International Development), United States of America (USAID: The 
Agency for International Development), and The World Bank. 
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INTOSAI’s Supervisory Committee on Emerging Issues works closely with INTOSAI’s 

regional organizations, the General Secretariat, other internal INTOSAI bodies, and 

external entities, to be alert to emerging issues that have regional implications, and 

how global issues, such as climate change and global financial developments, may 

have very different manifestations in different parts of the world. The Committee 

also will provide a continuing focus to ensure that INTOSAI’s crosscutting priorities 

are being consistently and thoroughly integrated in INTOSAI’s various strategies and 

programs under its strategic goals.  

 

CROSSCUTTING PRIORITY 5. BUILDING UPON, LEVERAGING, AND FACILITATING 

COOPERATION AND PROFESSIONALISM AMONG THE REGIONAL ORGANIZATIONS 

OF INTOSAI 

INTOSAI’s 7 regional organizations provide an essential means of accomplishing 

INTOSAI’s goals across SAIs’ diverse cultural and geographic contexts. Equally 

important, the experiences of the regional organizations provide an essential 

reciprocal and mutually beneficial perspective that serve to inform and guide 

INTOSAI’s efforts. This strategic plan therefore seeks to leverage and facilitate 

cooperation and professionalism among INTOSAI’s regional organizations. As but one 

example, the plan recognizes the creation of the Regional Forum for Capacity 

Development as a forum for regional organizations to share information among them 

and to address regional development issues at a cross-regional and strategic level. 

INTOSAI’s regional organizations are well-positioned to play central roles in assisting 

SAIs in the follow- up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development 

and related national sustainable development efforts. 
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Figure 5: INTOSAI’s Regional Organizations and Their Memberships 

 

 

The two text boxes below show some other ways that INTOSAI’s regional organizations 

are working together to share ideas and experiences and build capacity. 

Crosscutting Priority 5 
 
Examples of INTOSAI’s 
Regional Organizations 
Working Together 
 

 Partnerships in conducting 
cross-regional training 
seminars 

 Sharing of audit products 
and related tools 

 Use of experts from other 
regional organizations 

 Peer Reviews of regional 
organizations by ther 
regional organizations or 
by SAIs 

 

Crosscutting Priority 5 
 
Examples of Activities and Support Provided to SAIs by 
INTOSAI’s Regional Organizations 
 

 Professionalization support possibly including 
auditor qualifications and certification 

 Communities of practice and sharing good practices 

 Cooperative audits among SAIs Training and 
development initiatives 

 Assisting SAIs in strengthening their independence 
by sharing good practices 

 Advocacy (e.g. funding, accounting framework, 
auditing standards, and fight against corruption) 

 Peer Reviews among SAIs to strengthen individual 
SAIs and identify good practices 

 Methodology support for audits on common topics 
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IDI partners with all INTOSAI organizations, and INTOSAI, to identify the portfolio of 

SAI capacity development needs and to design and deliver programs to address those 

needs. 

INTOSAI also will build upon the growing success of SAI peer-to-peer capacity 

development efforts. INTOSAI will continue to explore opportunities for collaborative 

audits on boundary-spanning issues, such as public health pandemics, among SAIs in 

the same region. The following are just two of many possible examples: 

 The Pacific Association of Supreme Audit Institutions (PASAI) is undertaking a 

program of Cooperative Performance Audits within the region, and is developing 

a reputation across the international auditing community for the standard and 

quality of cooperative performance audits. To date, the focus of the cooperative 

performance audits has been environmental issues, such as sustainable fisheries 

management, access to safe drinking water, and solid waste management. 

Cooperative audits involving a number of individual Pacific Island audit offices are 

a powerful tool to assess regional environmental impacts. The Cooperative 

Performance Audit program also has the clear goal of building performance 

auditing capacity across PASAI member audit offices. 

 SAIs from several regional organizations participated in a Parallel Audit of Public 

Debt Management Information Systems. Each SAI completed a preliminary study 

of public debt management information systems at their respective national 

levels. In 2014, they carried out a principal survey to test national information 

systems. The SAIs then completed a Joint Parallel Audit Report summarizing the 

overall findings. 

INTOSAI’s Strategic Goals 2017–2022 

Citizens, national governments and legislatures, civil society organizations, and the 

international community all look to SAIs to help assure the appropriate collection and 

use of public funds and assets, the proper oversight of government programs, and to 

actively participate in the effective implementation and the follow-up and review of 

the 2030 Agenda for Sustainable Development. INTOSAI’s four strategic goals and 

related strategic objectives listed below center on guiding INTOSAI and its member 

SAIs in promoting accountability, transparency, and good governance.  
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All INTOSAI entities collectively share responsibility for seamlessly working together 

to implement INTOSAI’s crosscutting priorities and strategies to achieve the intended 

results. For example, the development, maintenance, and implementation of the 

ISSAIs requires the active engagement of all INTOSAI Goal Committees, regional 

organizations, IDI, SAIs, and others to ensure that INTOSAI’s professional standards 

are consistent with the specific needs of SAIs. 

As with all other organizations, the availability and sustainability of financial and in-

kind resources will form the basis of INTOSAI’s efforts and what can be achieved as 

the plan is implemented. 

Strategic Goal 1: Professional Standards 

PROMOTE STRONG, INDEPENDENT, AND MULTIDISCIPLINARY SAIS AND 

ENCOURAGE GOOD GOVERNANCE, BY: (1) ADVOCATING FOR, PROVIDING AND 

MAINTAINING INTERNATIONAL STANDARDS OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS 

(ISSAI); AND (2) CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT AND ADOPTION OF 

APPROPRIATE AND EFFECTIVE PROFESSIONAL STANDARDS. 

Since 2004, INTOSAI has worked to build the capacities and structures needed to 

provide a widely recognized set of international professional standards for public-

sector auditing. These efforts will be intensified during 2017-2022. 

ISSAI 1, The Lima Declaration, and ISSAI 10, The Mexico Declaration on SAI 

Independence, emphasized the importance of supporting SAIs in their efforts to 

perform independent audits. ISSAI 100, Fundamental Principles of Public-Sector 

Auditing, defines the basic principles and concepts of public-sector auditing and its 

three main auditing types— financial, performance, and compliance. With the 

adoption of these principles, INTOSAI established a common basis for the continued 
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development of the ISSAIs and the development of the respective national standards 

for public-sector auditing. 

Under the leadership of the Professional Standards Committee (PSC), INTOSAI is 

strengthening its efforts to provide relevant, professional and clear standards that 

add credibility to the work of the individual auditor and the resulting audit reports. 

Through the ISSAIs and collaboration with other standards-setters, INTOSAI seeks to 

ensure independent public-sector auditing of the highest quality and promote 

transparency, accountability and effectiveness in government. 

INTOSAI’s professional standards draw on the expertise that is accumulated through 

SAI knowledge development and knowledge- sharing. All ISSAIs and guidance to the 

ISSAIs are developed in accordance with the Due Process for the Forum for INTOSAI 

Professional Pronouncements (FIPP) and are made available to the public on 

www.issai.org. 

Strategic Goal 1 

Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP) 

FIPP’s technical experts address standard-setting issues. FIPP, under the direction of the PSC, 

CBC, and KSC, has the general responsibilities for the content and quality of the INTOSAI 

professional standards including the ISSAIs as well as other pronouncements provided 

through www.issai.org. 

FIPP ensures a single entry into the ISSAI Framework and a more uniform approval process 

for the ISSAIs and any other pronouncements included in INTOSAI Framework of 

Professional Pronouncements. 

FIPP strengthens INTOSAI as an international standard setter and contributes to 

development of appropriate standards for public sector auditing. FIPP engages actively in 

the standards development process and defines the appropriate leve of requirements for 

publik sector auditing. FIPP follows the development of draft proposals, ensures their 

technical quality and consistency, and approves their inclusion in the ISSAI Framework. 

 

1.1 Provide a strong organizational framework to support INTOSAI’s standard setting 

including a permanent standard-setting board (the FIPP), a technical- support function, 

and an independent advisory function 

1.2 Ensure that the ISSAIs are sufficiently clear, relevant and appropriate to make them the 

preferred solution for INTOSAI’s members. The ISSAIs should be widely recognized by 

http://www.issai.org/
http://www.issai.org/
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all stakeholders as the authoritative framework for public sector auditing 

1.3 Promote the ISSAIs as a source for the development of auditor education and 

certification programs, as well as education and training standards 

1.4 Work toward and ensure the continued development and maintenance of the INTOSAI 

Framework of Professional Pronouncements 

1.5 Monitor the implementation and adoption of standards and feed any problems or 

issues back into the standard-setting process to ensure the standards are as useful and 

relevant as possible. 

 

KEY STRATEGIES TO ACHIEVE GOAL 1 AND STRATEGIC OBJECTIVES 

1. Develop and maintain the Forum for INTOSAI Professional Pronouncements that 

encompasses INTOSAI’s expertise in standards-setting, function as a standard-

setting board for the INTOSAI Framework of Professional Pronouncements and 

represent the broad views of INTOSAI’s members on standards- setting issues. 

2. Strengthen the standards-setting governance structure to enhance the trust of 

INTOSAI members, Donors, and other stakeholders in INTOSAI’s standards-setting 

function and ensure sufficient coordination between the development of new 

guidance and any related INTOSAI initiatives to support ISSAI implementation and 

sound professional practices. 

3. Establish adequate technical supporting functions to ensure efficient operation 

and high quality in drafting of standards and to promote their wide recognition, 

acceptance and use. 

4. Establish and maintain an advisory group, including the current observers in the 

PSC as well as representatives of users, international audit organizations, and 

other relevant parties. 

5. Monitor INTOSAI’s standards-setting activities to ensure that the overall due 

process for the INTOSAI Framework of Professional. 

6. Pronouncements is followed and facilitate further development and improvement 

if necessary. 

7. Further develop the ISSAI website to ensure continued steady growth in the 

number of visitors and that it is as accurate and useful as possible. 

8. Implement a monitoring system to obtain feedback from SAIs on their 

implementation of the ISSAIs and their practical experience using the ISSAIs in 

audits or as a basis for national standards and to feed this information back into 

the standards-setting process. 
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9. Collaborate closely to develop a competency framework and certification 

program established under Goal 2. 

10. Collaborate closely on initiatives taken under Goal 3 to promote knowledge 

sharing and develop expertise that can be leveraged in the development of 

INTOSAI’s Professional Pronouncements. 

11. Collaborate closely with IDI, other INTOSAI bodies, other international standards 

setters and partners who share the overall goal of promoting strong, 

independent, and multidisciplinary SAIs and encourage good governance. 

Strategic Goal 2: Capacity Development 

SUPPORT SAIs IN DEVELOPING CAPACITY TO MAXIMIZE THEIR VALUE AND BENEFITS 

TO SOCIETY, BY: (1) PROMOTING THE DEVELOPMENT OF CAPABILITIES AND 

PROFESSIONAL CAPACITIES OF INDEPENDENT SAIs AND REGIONAL ORGANIZATIONS; 

(2) INFORMING INTOSAI DECISION-MAKING ON SAI CAPACITY DEVELOPMENT 

MATTERS; AND (3) COOPERATING WITH DONORS, RELEVANT PARTNERS, AND 

STAKEHOLDERS. 

Each individual SAI has the primary responsibility for identifying and addressing its 

own capacity development needs based on its strategic and related development 

plans. These strategic and development plans can be informed by a SAI Performance 

Measurement Framework (SAI PMF) assessment, the SAI Self-Assessment of Integrity 

(IntoSAINT), peer review results, feedback from clients and stakeholders, the desire 

to more effectively support the development of accountable national institutions 

(SDG 16) and contribute to the follow-up and review of national sustainable 

development initiatives, consistent with the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. 

INTOSAI seeks to ensure that each of INTOSAI’s member SAIs benefit from capacity-

development initiatives, as relevant to their needs. The Capacity Building Committee 

(CBC) leads INTOSAI’s efforts under this goal and in doing so works closely with the 

other INTOSAI goals, the General Secretariat, IDI, the INTOSAI-Donor Cooperation, 

INTOSAI regional organizations, and others to speak and act in unity in the interest of 

INTOSAI’s SAI capacity development efforts. The CBC performs a vital integrating role 

by ensuring that capacity development proposals complement previous and ongoing 

efforts 
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2.1 Identify capacity development challenges and opportunities in order to facilitate 

access to solutions including accessing the INTOSAI–Donor Cooperation. 

2.2 Strengthen structured INTOSAI professional development as an anchor for 

professional capacity development and potential INTOSAI auditor professionalization. 

2.3 Advocate for and support the development of capacity at both the SAI and regional 

level and maintain and enhance the usefulness and use of SAI PMF 

2.4 Share capacity development insights and ensure responsiveness to SAI needs 

through, for example, communities of practice 

2.5 Engage strategically with the wider international development community in the 

interest of SAI capacity development 

 

KEY STRATEGIES TO ACHIEVE GOAL 2 AND STRATEGIC OBJECTIVES 

SSAI Performance Measurement Framework (SAI PMF) 

 Goal 2 

SAI PMF is a framework for voluntary self, peer, or external assessment 

of performance against the ISSAIs and other INTOSAI good practices. It 

provides a strong basis for assessing needs to inform SAI strategic plans and capacity 

development, as it looks holistically at both the SAI’s audit and non-audit functions in 

relation to its environment. 

SAIs from all INTOSAI regional organizations are undertaking assessments. Experiences 

confirm the usefulness of the framework for the development of individual SAIs, including 

tracking progress over time. Going forward, assessments may also be used to identify 

common needs of SAIs in each INTOSAI region and help monitor implementation of regional 

strategic plans and the INTOSAI strategic plan. 

The SAI PMF framework was developed by INTOSAI with the financial assistance of donor 

organizations under the auspices of the INTOSAI-Donor Cooperation. The implementation of 

the SAI PMF Framework is supported by INTOSAI regional organizations, a growing network 

of assessors and resource persons from peer SAIs and the IDI. 

1. Facilitate the development of standards and guidance for consideration by the 

common forum related to auditor education, training and capacity development, 

and initiate processes and future structures for auditor professionalization (e.g., a 

core competency framework) based on the outcomes of the work of the Task 

Group on INTOSAI Auditor Certification. 
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2. Provide a regional community of practice-the Regional Forum for Capacity 

Development-to share and address issues relating to regional capacity 

development and regional professionalism at a cross-regional and strategic level. 

3. Continue to promote peer reviews and cooperative audits as capacity 

development tools, and facilitate the exchange of best practices and access to 

relevant communities of practice. 

4. Provide strategic direction for and oversee the implementation, maintenance, 

use, and relevance of the SAI Performance Measurement Framework. 

5. Share knowledge and experiences in the field of capacity development through, 

for example, the CBC website, the International Journal of Government Auditing, 

occasional papers, and international conferences. 

6. Advocate for and encourage the use of the IntoSAINT integrity tool to support 

SAIs as models of integrity, transparency and accountability. 

7. Focus attention on SAIs in fragile situations with particular emphasis on the 

impact of the 2030 Agenda for Sustainable Development on their capacity 

development needs. 

8. Strategically engage with the international development community platforms in 

order to promote the capacity development needs of SAIs, while emphasizing SAI 

benefit and value. 

9. Support and promote medium to long term peer-to-peer cooperation between 

SAIs in support of institutional capacity development. 

Strategic Goal 2 

The IntoSAINT self-assessment tool 

IntoSAINT is a self-assessment tool that all SAIs can use for analyzing their integrity risks and 

assessing the maturity of their integrity management systems. The self-assessment is 

conducted during a structured 2-day workshop moderated by a trained facilitator. The tool 

is targeted at preventing corruption and generates a list of management recommendations 

for supporting the integrity of the organization in question. It is a management tool enabling 

the user to design a tailor- made integrity policy and at the same time to raise integrity-

awareness among its staff. 

The following provides a high level summary of the roles and responsibilities for 

SAI capacity development SAIs  

Identify and prioritize capacity development needs based on SAI strategic plans and 

related development plans which are informed by 
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o SAI PMF application 

o SAI Self-Assessment of Integrity (IntoSAINT) 

o Peer review results 

o Feedback from stakeholders 

o Desire to more effectively support the development of accountable national 

institutions (SDG goal 16) and contribute to the follow-up and review of national 

sustainable development initiatives, consistent with the 2030 Agenda for 

Sustainable Development 

o Additional tools and assessments  

Seek and implement capacity development initiatives 

o Ensure effective coordination and transparency of SAI capacity development 

efforts at the country leve 

o Seek in-kind support from other SAIs and regional organizations 

o Request donor funding and support 

o Be knowledgeable  about the INTOSAI–Donor Cooperation 

Memorandum of Understanding (MOU), the nature of the support, priorities for SAI 

capacity development, and how to access assistance and report on results. The MOU 

contained a set of principles underlying donor support to the SAI community as 

follows: 

1. “The SAI Community will endeavor to develop individual country-led strategic 

plans and development action plans that are comprehensive, realistic, and 

prioritized. 

2. INTOSAI will endeavor to achieve the strategic goals set out in the INTOSAI 

Strategic Plan. 

3. The Donor Community declares its commitment to respecting SAI country 

leadership, independence, and autonomy in developing and implementing SAI 

strategic plans and development action plans. 

4. The Donor Community will endeavor to mobilize additional resources, in 

accordance with its respective rules, laws, and procedures, to develop and 

implement SAI strategic plans and development action plans prepared by SAIs and 

deliver its support in a manner consistent with the principles of this 

Memorandum of Understanding. 

5. The Donor Community declares its commitment, in accordance with its respective 

rules, laws, and procedures, to delivering any financial or other support for audit 
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capacity-building programs on external governmental auditing in a harmonized 

and coordinated manner to avoid unintended duplicative capacity-building 

efforts.” 

o Commit to tracking and reporting on progress and use of external funds used to 

support capacity development 

o Submit all information to the SAI Capacity Development Database and keep it up-

to-date 

Contribute to other SAI’s capacity development efforts (to the extent applicable) 

o Participate in peer-to-peer capacity development efforts 

o Share lessons learned from their own capacity development experiences 

o Participate, as appropriate, in SAI peer reviews 

o Engage in INTOSAI committees, working groups, task forces, and communities of 

practice to enhance knowledge sharing and gain practical experience 

 Participate in, contribute to, and share lessons learned and leading practices with 

regional organizations 

INTOSAI REGIONAL ORGANIZATIONS 

 Serve as “early warning” systems for threats to the independence of individual 

SAIs 

 Assist SAIs in identifying capacity development needs and obtaining needed 

assistance using the optimal delivery mechanism for a given need and context 

 Ensure effective coordination, monitoring, and transparency of capacity 

development efforts at the regional leve 

 Raise awareness among SAIs of the INTOSAI–Donor Cooperation and how to 

access the Cooperation to improve capacity and serve as a champion for MOU 

principles 

 Communicate prioritized regional capacity development needs and gaps as well as 

leading practices to the CBC 

 Provide regionally-based capacity development and professionalization support 

such as cooperative audits, training, facilitation, and knowledge sharing within the 

context of SAIs’ individual mandates 

 Partner with the IDI in assessing the needs of SAIs in the region, in determining 

the portfolio of IDI programs and the planning and delivery of all IDI capacity 

development programs 

 Facilitate peer-to-peer knowledge sharing and capacity development 
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 Compile and share, across the region and INTOSAI generally, lessons learned in 

capacity development 

 Develop regional reports to Donors that may be required by Donor agreements 

 Identify, prioritize, and bring forward regional emerging issues to INTOSAI, and 

represent the region’s interests by active participation in INTOSAI (e.g., including 

in the relevant activities of Goal 2 and the INTOSAI-Donor Cooperation) 

INTOSAI GOAL COMMITTEES 

Policy, Finance, and Administration Committee (PFAC):  

CBC 

 Arrange for, maintain, and administer the INTOSAI–Donor Cooperation 

  Provide INTOSAI’s policy direction to the INTOSAI–Donor Cooperation  

 Raise awareness among SAIs of the INTOSAI–Donor Cooperation and how to 

 Lead INTOSAI’s overall strategy for SAI capacity development and  

professionalization efforts based on input from regional organizations, IDI, and 

SAIs 

 Develop and maintain ISSAIs, other INTOSAI products (including  capacity 

development and professionalization tools and techniques) and topical, need-

based communities of practice 

 Monitor the implementation of the INTOSAI strategic plan and performance 

management framework and thereby contribute to supporting capacity 

development efforts 

 Identify and prioritize SAI capacity development efforts for the INTOSAI–Donor 

Cooperation and other capacity development funders and providers  

 Serve as the primary liaison between INTOSAI and non-INTOSAI entities delivering 

capacity development support, in close cooperation with IDI 

 Serve as the custodian of the SAI PMF and advocate for its use among SAIs  

All INTOSAI Goal Committees 

access the Cooperation to improve capacity and serve as a champion for MOU 

principles (along with the other entities) 
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IDI 

 Serve as the primary global implementing body of INTOSAI that supports SAIs in 

developing countries, in their efforts to sustainably enhance performance, 

independence and professionalism 

 Collaborate with partners in global and regional initiatives to support SAIs, by 

facilitating implementation of international standards, including the ISSAIs 

 Advance the development of institutional, organizational and professional staff 

capacities 

 Facilitate knowledge sharing and implementation of good practices 

 At a limited level, provide bilateral support to SAIs as a provider of last resort 

 At a limited level, provide SAI capacity development support on a cost recovery 

basis (including SAIs from developing countries) 

 Work across all INTOSAI goal committees to facilitate coordinated capacity 

development 

 Undertake, in coordination with goal committees and regional organizations, 

periodic global stocktaking assessments of SAI performance, capacity 

development needs, assistance provided and delivery mechanisms, and the 

results of that support 

 Host the Secretariat to the INTOSAI–Donor Cooperation and the SAI PMF support 

function 

INTOSAI GENERAL SECRETARIAT 

 Closely work with the PFAC and other INTOSAI entities to prioritize action items 

related to capacity development for consideration by the goal chairs 

 Coordinates and facilitates INTOSAI’s relationships with other organizations and 

thereby contributes to identifying opportunities to collaborate on and leverage 

related capacity development efforts 

 Actively communicates the INTOSAI capacity building principles and champions 

these initiatives throughout INTOSAI and with appropriate international forums 

 Raise awareness among SAIs of the INTOSAI–Donor Cooperation and how to 

access the Cooperation to improve capacity and serve as a champion for MOU 

principles (along with the other entities) 

 Working with the CBC, the KSC gathers and disseminates crosscutting lessons 

learned from the individual results of peer reviews and of SAI PMF assessment 
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 Supports SAI capacity development efforts and initiatives and underlines the 

importance of SAI capacity building vis-à-vis the United Nations and other 

international organizations 

 Organizes high-level, global capacity building events 

INTOSAI–DONOR COOPERATION 

 The INTOSAI–Donor Cooperation, supported by the INTOSAI– Donor Secretariat, 

focuses on the following areas in which the INTOSAI and Donor communities 

share mutual interests, as means to scale-up and strengthen the support to SAIs 

in developing countries: 

1. Promote and support SAI PMF as a framework to facilitate better needs 

assessments leading to stronger SAI-led strategic and development action plans, 

and better monitoring of SAI performance; 

2. Mobilize additional resources for SAI capacity development, at the country, 

regional and global level, through mechanisms such as the Global Call for 

Proposals, and the (World Bank-administered) SAI Capacity Development Fund; 

3. Strengthen the coordination of support to SAIs, by continued advocacy for 

behavioral change among SAIs and donors, facilitating project matching, and 

sharing information on current and planned support through the SAI Capacity 

Development Database; and 

4. Further raising awareness of the MOU principles and change behavior, especially 

regarding SAI-leadership, harmonization and coordination of capacity 

development support, through training for donors on working with SAIs, and 

support to SAIs in developing needs-based funding proposals. 

 Demonstrate the results of the Cooperation, to maintain support for its work 

among all stakeholders. 

 The INTOSAI–Donor Cooperation Steering Committee: 

 

1. Provides strategic guidance for the work of the INTOSAI–Donor Cooperation;  

2. Facilitates discussion between the INTOSAI and Donor communities on strategic 

and emerging issues of mutual interest 
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Strategic Goal 3: Knowledge Sharing and Knowledge Services 

ENCOURAGE SAI COOPERATION, COLLABORATION, AND CONTINUOUS 

IMPROVEMENT THROUGH KNOWLEDGE DEVELOPMENT, KNOWLEDGE SHARING 

AND KNOWLEDGE SERVICES, INCLUDING: (1) PRODUCING AND REVISING INTOSAI 

PRODUCTS; (2) PROVIDING BENCHMARKS AND OPERATING A COMMUNITY PORTAL; 

AND (3) CONDUCTING BEST PRACTICE STUDIES, AND PERFORMING RESEARCH ON 

ISSUES OF MUTUAL INTEREST AND CONCERN. 

INTOSAI’s third strategic goal builds on the essential features of openness, sharing, 

and cooperation that have been INTOSAI’s hallmark throughout the years. This goal 

serves as the hub for INTOSAI’s efforts to share knowledge regarding SAIs’ efforts to 

support and contribute to the follow-up and review of the SDGs within the context of 

individual SAI mandates, capacities, and priorities. The goal, led by the Knowledge 

Sharing Committee (KSC), includes the following strategic objectives to support 

greater professionalism and continuous improvement of SAIs: 

Table 4: Strategic Objectives for Goal 3 

3.1 Develop and maintain expertise in the various fields of public-sector auditing 

and help to provide content to the INTOSAI Framework for Professional 

Pronouncements. 

3.2 Enable wide exchange of knowledge and experience among INTOSAI members. 

3.3 Working with the CBC, IDI, and other INTOSAI entities, facilitate continuous 

improvement of SAIs through knowledge sharing on the crosscutting lessons 

learned from the results of peer reviews and SAI PMF. 

 

KEY STRATEGIES TO ACHIEVE GOAL 3 AND STRATEGIC OBJECTIVES 

1. Preparation of new INTOSAI products and product lines: The KSC, in collaboration 

with other INTOSAI entities, has work plans and milestones for development of 

new standards and guidance for consideration by the common forum, and other 

INTOSAI products during 2017–2022. The KSC works closely with other 

stakeholders to develop products for INTOSAI’s efforts to support the 

implementation where appropriate and contribute to the follow- up and review of 

the SDGs. 
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2. Revision of ISSAI products: Annual targets for updating and revising existing 

standards are established for the period 2017–2022. This work is done in close 

collaboration with the PSC and FIPP. 

3. INTOSAI KSC-IDI Community Portal: In close collaboration with IDI, a knowledge 

sharing platform to serve as the hub for knowledge sharing has been formed. The 

platform includes Communities of Practice (COP), Blogs, Online Polls, Wikis, virtual 

meetings, and other mechanisms that quickly and efficiently gather and 

disseminate views and experiences. 

4. Research projects: The KSC leads the development of a scheme for encouraging 

internal (to INTOSAI) and external research projects in public audit. The KSC also 

facilitates INTOSAI’s engagement with the academic community on issues of 

mutual interest and concern. 

5. Stakeholder engagement: The KSC, other strategic goal committees, IDI, INTOSAI 

regional organizations, the Supervisory Committee on Emerging Issues and the 

INTOSAI General Secretariat work together to avoid duplication of work and for 

greater synergy. 

6. Facilitate continuous improvement: Working with the CBC, IDI, and other INTOSAI 

entities, the KSC gathers and disseminates crosscutting lessons learned from the 

individual results of peer reviews and of SAI PMF assessment. 

7. Cooperate with and leverage the efforts of The International Journal of 

Government Auditing and the General Secretariat to expand the use of social 

media, video, and interactive tools to ensure “real- time” communication across 

INTOSAI, its partners, and with other interested parties. 

8. Use working groups, task forces, and communities of practice open to all 

interested SAIs as vehicles for generating and disseminating knowledge and 

experiences 

Strategic Goal 3 

A Comprehensive Capacity Development Program 

During 2016–2019, the KSC and IDI are cooperating in the design and delivery of a 

comprehensive capacity development program on auditing implementation of 

SDGs. The program has a four step process. 

First, COP for Auditing Implementation of SDGs: The KSC-IDI Community Portal 

web-based COP will gather information and exchange ideas and experiences about 



ALSAI                                                                                                                                                                 Publicationsm 

134                                                                                                                                 Publications 

auditing implementation of SDGs. 

Second, Guidance on Auditing National Preparations to Implement the SDGs: A 

global team from all INTOSAI regions will develop guidance on auditing national 

preparations for implementation of SDGs. 

Third, Cooperative Audits on Auditing National Preparations to Implement the 

SDGs: The cooperative audits will be facilitated by the IDI using the IDI’s revised 

cooperative audit model. This includes the design and development of an e-

learning course on SDGs, dissemination of the course to SAI audit teams, audit 

planning workshops, an audit review workshop, and support during audit and 

quality assurance of the audit based on ISSAIs. 

Fourth and finally, lessons learned will be documented and a compendium of audit 

findings from participants in the COP will be published. 

 

Strategic Goal 4: Maximize the Value of INTOSAI as an International Organization 

ORGANIZE AND GOVERN INTOSAI IN WAYS THAT PROMOTE ECONOMICAL, 

EFFICIENT, AND EFFECTIVE WORKING PRACTICES, TIMELY DECISION-MAKING, AND 

EFFECTIVE GOVERNANCE PRACTICES, WHILE MAINTAINING DUE REGARD FOR 

REGIONAL AUTONOMY, BALANCE, AND THE DIFFERENT MODELS AND 

APPROACHES OF MEMBER SAIs. 

 

INTOSAI believes that it is essential to lead by example. Goal 16 of the 2030 Agenda 

for Sustainable Development calls on each nation to “promote peaceful and inclusive 

societies for sustainable development, provide access to justice for all and build 

effective, accountable and inclusive institutions at all levels.” INTOSAI believes that it 

too needs to ensure that it is an effective, accountable, and inclusive international 

organization. 

This commitment is reflected in the fourth strategic goal of INTOSAI: to strive to 

maximize the value of INTOSAI both to its member SAIs and as an international 

organization. As such, Goal 4 differs in substance and nature from INTOSAI’s other 

goals, which focus on enhancing professional standards, developing capacity, and 

facilitating knowledge sharing among members. Goal 4 is intended to align the whole 
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of INTOSAI’s organization and operations with these goals. Maximizing the value of 

INTOSAI is vital both internally to ensure that INTOSAI is operating properly, as well 

as externally, as it will help to enhance the value and benefits delivered by SAIs in 

fostering good governance and the rule of law. 

Goal 4, which includes ensuring the economy, efficiency, and effectiveness of 

INTOSAI’s own operations, and that the organization is operating within its budget 

and realistic projections of available resources, is therefore fundamental to the 

achievement of INTOSAI’s strategic plan. The Policy, Finance and Administration 

Committee (PFAC) assists the Governing Board in leading INTOSAI’s efforts under 

Goal 4 and works in close cooperation with the General Secretariat. Given the 

importance of the PFAC in assisting the Governing Board in guiding INTOSAI, the 

PFAC is chaired by the Second Vice Chairman of the INTOSAI Governing Board. 

Membership on the PFAC includes many of INTOSAI’s organizational leaders 

including the Chairs of the PSC, CBC, and KSC, among others. The broad leadership 

involvement on the PFAC advances the integration of INTOSAI’s efforts across the 

crosscutting priorities, goals, objectives, and initiatives. 

4.1 Monitor the implementation of the INTOSAI Strategic Plan including INTOSAI’s 

performance management efforts and contributions to the follow up and review of 

the SDGs 

4.2 Manage and oversee INTOSAI’s resources to carry out the tasks outlined in the 

Strategic Plan in the best possible manner 

4.3 Sustain and further develop the efforts of the INTOSAI Donor Cooperation 

4.4 Ensure INTOSAI’s organizational structure, outreach, communications,  and 

decision-making processes operate in an efficient, effective, and economical 

manner to the maximum benefit of SAIs 

are linked to results to be achieved. Systematically reviewing performance on a 

regular basis allows those organizations to track the progress they are making toward 

their goals and gives leaders crucial information on which to base their organizational 

and management decisions. 

 

KEY STRATEGIES TO ACHIEVE GOAL 4 AND STRATEGIC OBJECTIVES 

1.    INTOSAI’s commitment to assessing its own performance: 

Leading organizations manage on the basis of defined outcomes and strategies that 
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To assess its performance, INTOSAI will implement annual reviews of progress 

toward each strategic objective contained in this plan. The organization will use the 

results of these reviews to 

 inform long-term strategy; 

 inform planning and budget formulation; 

 identify opportunities for continuous improvement, including risk management; 

 improve decision-making response time; 

 strengthen collaboration across the organization; and 

 improve transparency. 

The annual strategic objective reviews begin with the goal chairs, who will lead 

assessments of progress toward each objective under their respective strategic goal, 

working in close coordination and cooperation with the other goal chairs, and with 

the General Secretariat. These individual objective assessments will involve 

member SAIs from relevant INTOSAI committees, regional organizations, working 

groups, task forces, and communities of practice that contribute to the objective. The 

perspective of external parties, such as the donor community, that significantly 

contribute to the objective will also be obtained and considered. 

Each goal chair and relevant contributors—including, very importantly, the regional 

organizations—will review the results achieved under each objective based on 

agreed-upon benchmarks, such as measured performance toward established targets 

and the completion of major tasks or deliverables. Special attention will be given to 

progress made in advancing INTOSAI’s crosscutting priorities. Those involved in the 

review will then determine what actions and next steps, if any, are most needed to 

ensure continued progress toward each objective. 

Once each objective has been assessed, each goal chair will review the results across 

all objectives within their respective strategic goal and prioritize the various action 

items and next steps that were identified. Given finite resources, this approach is 

intended to ensure that attention is focused on actions that are needed to continue 

progress, improve performance, or to manage risks. 

At each meeting of the Governing Board, the goal chairs will report the results of 

their annual reviews and prioritization of action items. The Governing Board, based 

on these reports, will decide on the final appraisal for each objective as well as which 

action items should be undertaken. Prior to the Governing Board meeting, the goal 
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chairs will provide summary results of their strategic objective reviews and their 

proposals for next steps to the PFAC, to help inform INTOSAI’s budget formulation 

process. The PFAC, working with the General Secretariat of INTOSAI, will review the 

overall results to identify common themes and determine if additional actions may 

be needed on those issues that cut across multiple goals. The PFAC, working with 

goal chairs, the Supervisory Committee on Emerging Issues, and the General 

Secretariat, will consider INTOSAI-wide efforts that may be needed to advance the 

implementation of the crosscutting priorities. Based on its review, the PFAC and the 

General Secretariat—in close coordination with the goal chairs, will develop a 

proposed organization-wide prioritization of the action items identified by the goal 

chairs for consideration by the Governing Board. 

To promote transparency, the summary results of these reviews will be compiled by 

the General Secretariat in close cooperation with the PFAC into a performance and 

accountability report each year. This report will be provided to each INTOSAI 

member and external stakeholders, publicized in the International Journal of 

Government Auditing, and made publicly available on the INTOSAI website. 

2.    Financing and Resources:  

INTOSAI’s ambitions must be consistent with reasonable expectations of available 

resources and the financial realities of the member SAIs. INTOSAI will continue to 

refine its approach to financing its activities and will leverage the many 

developments achieved during the period 2011-2016—including indexation of SAI 

dues for inflation, acceptance of voluntary contributions for special projects, and 

clarification of expectations for SAI hosts of INTOSAI activities. 

All of INTOSAI’s activities depend on sustainable resource levels. In-kind 

contributions remain the essential element of INTOSAI’s ability to undertake its 

strategies and achieve results. Therefore, INTOSAI’s committees, task forces, working 

groups, communities of practice, and other initiatives must consider both the in-kind 

and financial resources necessary to carry out their responsibilities. Going forward, 

INTOSAI’s organization-wide financial planning is more thoroughly accounting for the 

indexation of INTOSAI’s dues to inflation and any voluntary contributions according 

to INTOSAI’s statutes related to funding for special projects. 

Leaders of INTOSAI’s committees, task forces, working groups, communities of 

practice, and other initiatives are expected, as far as possible, to obtain assurance, to 
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the extent possible, from thoshe SAIs making commitments to carry out the work of 

INTOSAI that they have the resources to implement the agreed-upon activities. Such 

assurances should include, if possible, an assessment of the resources collectively 

available to them (financial contributions, in-kind contributions, and any external 

financial resources available to the respective SAI). The manner in which INTOSAI 

leaders obtain such assurances is at the discretion of the leaders basen on their 

relationships with and knowledge of the SAIs who have committed to meet the 

ambitions of their respective INTOSAI effort. INTOSAI leaders are then responsible 

for providing written assurance of resource sufficiency to the goal chairs and the 

INTOSAI General Secretariat for submission to the PFAC. Such assurances are an 

important element in confirming that INTOSAI has realistic expectations for achieving 

the objectives in the strategic plan and thus meeting the ambitions of the 

organization. 

3.    Policy direction to the INTOSAI–Donor Cooperation: 

As noted earlier in this plan, the INTOSAI–Donor Cooperation is an essential element 

of support for SAI capacity development. The PFAC has a central responsibility within 

INTOSAI for arranging for, maintaining, and administering the INTOSAI–Donor 

Cooperation. In doing so, the PFAC provides INTOSAI’s policy direction to the 

INTOSAI–Donor Cooperation. It also seeks to raise awareness among SAIs of the 

INTOSAI–Donor Cooperation and how to access the Cooperation to improve capacity 

and more generally, serves as a champion for the principles articulated in the 2009 

MOU between INTOSAI and the Donor Cooperation. 

4.    Enterprise Risk Management: 

INTOSAI is building on its ongoing efforts to identify and address emerging issues by 

creating a robust Enterprise Risk Management (ERM) capacity to guide risk 

identification and management efforts. Responding to emerging opportunities and 

risks requires a strategic approach as well as organizational agility so that INTOSAI is 

positioned to make a timely response to evolving global and regional issues. 

The Governing Board, consistent with public and private sector best practices, is 

responsible for establishing INTOSAI’s risk appetite and agreeing upon any risk 

management strategies. Based on the reports of the Supervisory Committee on 

Emerging Issues, the Governing Board provides direction on issues that call for 

INTOSAI action on risk management efforts. 
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INTOSAI’s enterprise risk management framework shall include all the elements 

commonly found in the various widely accepted frameworks, a shown in Figure 7. 

 

Effective risk management will help INTOSAI identify, assess, and manage risks to the 

organization. As part of its enterprise risk management leadership efforts, the 

Supervisory Committee on Emerging Issues will monitor INTOSAI’s crosscutting 

priorities to ensure that they are being consistently and thoroughly integrated into 

INTOSAI’s various strategies and programs under its strategic goals. 

5.   Cooperation with other organizations:  

INTOSAI, under the leadership of the General Secretariat, cooperates with the United 

Nations in promoting efficient, accountable, effective, and transparent public 
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administration and the effective follow-up and review of the SDGs, promoting good 

governance, and fighting corruption. 

INTOSAI also partners with other organizations including the donor community, 

Inter-parliamentary Union (IPU), the International Federation of Accountants (IFAC), 

the Institute of Internal Auditors (IIA), the World Bank, the International Monetary 

Fund (IMF), the United Nations Environment Programme (UNEP), and the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 

6.    Internal and external communications: 

INTOSAI facilitates timely, accurate, and transparent internal and external 

communication to improve government auditing worldwide. As noted above, in the 

spirit of transparency, INTOSAI is committed to publicly reporting the results of its 

annual strategic objective reviews and its programmatic adjustments and 

improvement plans going forward. 

INTOSAI’s entities will continue to enhance all forms of communication within 

INTOSAI and with external partners and stakeholders. This will include 

communicating the value and benefits of SAIs and the results of capacity 

development efforts, especially those externally funded. INTOSAI.org is one major 

mechanism for communication both within and among its member SAIs and for 

INTOSAI to share information with the public and external partners and stakeholders. 

INTOSAI is expanding its use of social media to bring key information from INTOSAI to 

a wider audience. Similarly, the activities of the International Journal of Government 

Auditing will continue to evolve and include a deliberate and active social media 

strategy. This includes the use of social media, video, and interactive tools 
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APPENDIX I: INTOSAI AND ITS ORGANIZATION 
 

INTOSAI is the professional organization of 

Supreme Audit Institutions (SAI). SAIs in 

countries that belong to the United 

Nations (UN) or its specialized agencies 

can be full INTOSAI members. INTOSAI is 

the recognized internacional body 

representing SAIs. Each full member SAI 

has one vote, and no member SAI has a 

right to a veto. 

 

 

INTERNATIONAL CONGRESS OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (INCOSAI) 

Hosted by a member SAI, the triennial Congress offers all INTOSAI members a unique 

opportunity to gather at one time in one place to share experiences, discuss issues, 

and share recommendations National and supranational supreme audit institutions 

that meet specified criteria and have all membership rights described in the INTOSAI 

statutes. SAIs are allowed to join multiple regional organizations but SAIs must 

declare one regional organization to be their “home” group with regard to INTOSAI- 

level issues such as allocation of Governing Board seats, fundin for IDI regional and 

other training programs, and other matters. 

Associate members: 

International, professional, and other organizations that share INTOSAI’s goals, as 

described in the INTOSAI statutes. Associate members do not have voting privileges, 

but participate in INTOSAI events and programs and benefit from INTOSAI 

capabilities (e.g., access to publications and knowledge sharing). When organizations 

apply to the Governing Board for associate membership, the Board will consult with 

the SAI representing the country from which the application originates; the Board 

will solicit and give great weight to the views of such member SAIs in connection with 

any application. 

Affiliate members:  
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Have rights equal to those of associate members to accommodate inclusion of 

overseas territories of INTOSAI member countries. Dependent territories can be 

viewed as an affiliate of a full member of INTOSAI. SAIs that are affiliate members 

will be welcomed at INTOSAI activities and benefit from INTOSAI’s knowledge sharing 

programs; but they will not be allowed to vote at INCOSAI. This membership category 

does not apply to subnational audit authorities. The qualifications for SAIs to be 

affiliate members include: 

GOVERNING BOARD 

The Governing Board meets annually to provide strategic leadership, stewardship, 

and continuity between Congresses. The Governing Board accepts and, as 

appropriate, acts on the annual strategic review and other reports from INTOSAI 

entities including the Goal Committees, the General Secretariat, IDI, the INTOSAI 

Journal of Government Auditing, and regional organizations. 

The Governing Board includes: representation of INTOSAI’s seven regional 

organizations to ensure balance among all member countries, the four Goal Chairs, 

the INTOSAI Vice Chair and Second Vice Chair, the Secretary General, the IDI, and the 

INTOSAI Journal of Government Auditing. The Chairman of the Board is the head of 

the SAI that hosted the last Congress. 

The Bureau of the Chair (BOC) is an informal meeting of Governing Board principals 

to koordinate and plan for Governing Board proceedings. The BOC has over time 

become a mechanism of the Chair to help set agendas, clarify tasks, and ensure the 

tone and spirit of INTOSAI meetings is in keeping with INTOSAI values, motto and 

senior leader intent. The BOC typically meets before Governing Board meetings and 

occasionally meets before other INTOSAI Committee meetings. 

GENERAL SECRETARIAT 

Located in Vienna, Austria, the General Secretariat provides strategic and central 

administrative support to INTOSAI, manages the INTOSAI finances, Financial 

Statements, and budget; assists the Board and Congresses; facilitates 

 Must be a recognized member of an INTOSAI regional organization, 

 Must be the SAI of an overseas or dependent territory of a member of INTOSAI, 

 Must have independent audit authority over the territory in question, and 

 Must have approval from the home country SAI to join INTOSAI. 
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communications among members; and organizes symposia and special studies. The 

Secretary General is the President of the Court of Audit of the Republic of Austria. 

SUPERVISORY COMMITTEE ON EMERGING ISSUES 

The Committee reports to the Governing Board and provides insights and 

suggestions on emerging issues including enterprise risks. 

INTOSAI’s Supervisory Committee on Emerging Issues works closely with INTOSAI’s 

regional organizations, the General Secretariat, other internal INTOSAI bodies, and 

external entities, to be alert to emerging issues that have regional implications, and 

how global issues, such as climate change and global financial developments, may 

have very different manifestations in different parts of the world. The Committee 

also will provide a continuing focus to ensure that INTOSAI’s crosscutting priorities 

are being consistently and thoroughly integrated in INTOSAI’s various strategies and 

programs under its strategic goals. 

REGIONAL ORGANIZATIONS 

Seven regional organizations promote INTOSAI by serving their members needs 

through regional initiatives. As autonomous organizations, they are financed 

separately from INTOSAI; issue their own strategic plans with their own missions and 

objectives; and adopt their own statutes and regulations. Sharing experiences, 

information, and good practices across the regional organizations is one of the key 

factors in INTOSAI’s success. 

GOAL COMMITTEES, SUBCOMMITTEES, WORKING GROUPS, TASK FORCES, AND 

COMMUNITIES OF PRACTICE 

Most of INTOSAI’s technical work occurs in the committees, subcommittees, working 

groups, task forces, and communities of practice that are established to advance the 

profesion by developing and issuing professional standards, audit guidance, and 

other practical reference materials. These entities foster the transfer and application 

of knowledge and skills relating to the SAIs’ organization and make them better able 

to perform their functions through capacity- development and knowledge sharing. 

Goal 1: Professional Standards  Committee (PSC) 

 Forum for INTOSAI Professional Pronouncements 

 Financial Audit and Accounting 

Subcommittee 
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 Performance Audit 

Subcommittee 

  Compliance Audit 

Subcommittee 

 Internal Control Standards 

Subcommittee 

Goal 2: Capacity Building  Committee (CBC) 

Operates with a flexible and agile structure of work streams, primarily setting up task 

or project groups for specific purposes with defined deadlines. CBC work streams, as 

of 2017, cover the following areas:  

 Regional capacity development  

 Cooperative audits  

 Peer reviews  

 IntoSAINT  

 SAI PMF  

 Support to SAIs in fragile situations  

 CBC guides and occasional papers  

The CBC Chair also leads the Working Group on INTOSAI Auditor Certification (under 

the auspices of the PFAC). 

Goal 3: Knowledge Sharing Committee (KSC) 

 Working Group on Public Debt  

 Working Group on IT Audit  

 Working Group on Environmental Auditing  

 Working Group on the Fight Against Corruption and Money Laundering  

 Working Group on Key National Indicators  

 Working Group on Value and Benefits of SAIs  
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 Working Group on Financial Modernization and Regulatory Reform  

 Working Group on Audit of Extractive Industries  

 Working Group on Program Evaluation  

 Task Force on Public Procurement Audit  

Goal 4: Policy, Finance & Administration Committee (PFAC)  

 Steering Committee INTOSAI– Donor Cooperation  

 PFAC Task Force on Strategic Planning  

 PFAC Task Group on INTOSAI Certification of Auditors  

 PFAC Task Force on Financial Foresight  

 

FORUM FOR INTOSAI PROFESSIONAL PRONOUNCEMENTS (FIPP)  

FIPP is a forum of technical experts that addresses standard-setting issues. FIPP, 

under the direction of the PSC, CBC, and KSC, has the general responsibilities for the 

content and quality of the INTOSAI professional standards including the ISSAIs as well 

as any further categories of guidance provided through www.issai.org. FIPP ensures a 

single entry into the ISSAI Framework and a more uniform approval process for the 

ISSAIs and any other pronouncements included in the ISSAI Framework of 

Professional Pronouncements.  

FIPP strengthens INTOSAI as an international standard setter and contributes to 

development of appropriate standards for public sector auditing. FIPP engages 

actively in the standards development process and defines the appropriate level of 

requirements for public sector auditing. FIPP follows the development of draft 

proposals, ensures their technical quality and consistency, and approves their 

inclusion in the ISSAI Framework.  

INTOSAI DEVELOPMENT INITIATIVE (IDI)  

The IDI is an INTOSAI body that supports SAIs in developing countries to sustainably 

enhance performance, independence and professionalism. IDI works in cooperation 

with the INTOSAI regional organizations; INTOSAI Committees, Working Groups, 

Communities of Practice; other INTOSAI leaders; SAIs; and development partners and 
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other stakeholders to meet existing and emerging capacity development needs. IDI 

also hosts the INTOSAI Donor Secretariat and the SAI PMF support function.  

IDI is organized as a separate legal entity in Norway and is hosted by the Office of the 

Auditor General of Norway. In addition to the Board of the IDI, the IDI reports to the 

INTOSAI Governing Board and INTOSAI Congress which also endorses the IDI 

mandate and IDI Strategic plans. The IDI works officially in four INTOSAI languages 

(Arabic, French, English, and Spanish) across all the INTOSAI regions supporting more 

than 140 SAIs in the development of their capacity and performance.  

The International Journal of Government Auditing is INTOSAI’s primary 

communication tool, dedicated to the advancement of government auditing 

procedures and techniques. The Journal is also a capacity development tool. Articles 

focus on pragmatic aspects of public sector auditing and case studies. It is published 

quarterly in the five official languages of INTOSAI. The Journal is published by the SAI 

of the United States, the Government Accountability Office (GAO). 
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Figure 8: International Organization of Supreme Audit Institutions Organization Chart 
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APPENDIX II: METHODOLOGY FOR THE STRATEGIC PLAN, 2017–2022 

The methodology for developing this strategic plan was based on leading practices 

identified during development of INTOSAI’s first two strategic plans and adhered to 

INTOSAI’s longstanding principles of consultation and consensus. The Finance and 

Administration Committee established a Task Force on Strategic Planning chaired by 

the SAI of the USA and composed of the Chair of the Governing Board, Finance and 

Administration Committee members, the Secretary General, the four Goal Chairs, the 

INTOSAI Development Initiative, the INTOSAI Director of Strategic Planning, and the 

Chairs and General Secretariats of the seven Regional Organizations.  

The initial work of the Task Force included an internal scan survey of all INTOSAI 

members (resulting in 124 completed surveys for a 63 percent response rate), 

external scan interviews with more than 20 organizations, structured interviews with 

more than 20 peer organizations engaged in topics of international importance 

relevant to INTOSAI, structured interviews with INTOSAI leaders, and a review of 

ongoing INTOSAI initiatives, plans, and external reports on related issues. A vital part 

in the process was to give all Member SAIs the opportunity to review and comment 

on the plan as it was developing, before it was presented for approval to the XXII 

INCOSAI in Abu Dhabi in December 2016.  

In May 2014, the Task Force administered a web-based internal scan questionnaire 

to all 192 SAI members and 5 associate members asking questions 

based on the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) 

management and strategic planning tool—a standard approach used in strategic 

planning, including by many SAIs in developing their own strategic plans. In addition 

to the SWOT questions, the survey also asked questions regarding INTOSAI’s strategic 

goals and initiatives oriented toward the 2017–2022 Strategic Plan. When asked 

whether each of INTOSAI’s strategic goals should remain the same, at least 81 

percent of SAI respondents supported maintaining the current goals4.  

In developing the internal scan questionnaire, the Task Force held teleconferences to 

obtain the Task Force’s views on draft questions about INTOSAI’s strengths, internal 

and external challenges, emerging issues, and what, if any, changes to INTOSAI’s 

                                                           
4
 Specifically, 91 percent of respondents said Goal 1 should remain the same, 88 percent of 

respondents said Goal 2 should remain the same, 90 percent of respondents said Goal 3 

should remain the same, and 81 percent of respondents said Goal 4 should remain the same. 
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strategic goals, mission, and activities were needed. Members provided written 

comments before and after the meetings on the proposed approach and supporting 

materials and reviewed summaries of the meetings and agreements regarding next 

steps. As discussed above, the Task Force received 124 completed surveys for a 63 

percent response rate representing a diverse range of responses from countries in 

each of the seven INTOSAI regional organizations. The Task Force quantitatively 

analyzed the closed-ended responses as well as the open-ended responses by having 

two reviewers analyze each response and agree on a theme under which to 

characterize the response, (e.g., SAI independence or training). The themes identified 

from the internal scan interviews were summarized in a report that was shared with 

all of the Task Force members in a January 2015 meeting in Washington, D.C.  

In addition to the internal scan questionnaire, the Task Force also reached out to 

interview current and former INTOSAI leaders. Task Force members reviewed a list of 

proposed interviewees. Six INTOSAI leaders took advantage of the internal scan 

interviews, which involved structured questions similar to those asked in the internal 

scan, to provide additional information on the strategic plan from their perspectives 

as INTOSAI leaders. Several current INTOSAI leaders responded to the interview 

request by saying that their views were already captured in the internal scan survey 

questionnaire.  

Along with the internal scan, the external scan served as an integral part of INTOSAI’s 

strategic planning process. Through this best practice, the Task Force assessed 

INTOSAI’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats through a set of 

interview questions answered by INTOSAI’s external stakeholders, including donors, 

associate members, and other entities with a relationship to INTOSAI or subject 

matter expertise key to INTOSAI and its members.  

In an early stage of the external scan, the Task Force also interviewed entities with no 

known relationship to INTOSAI to gain a fresh perspective on important policy issues 

faced by today’s international organizations, and to help inform the selection of 

interview questions. To arrive at the sample of external stakeholders for the external 

scan, the Task Force sought input from INTOSAI Task Force members and subject 

matter experts within selected SAIs. Donor organizations, associate members, and 

private sector organizations, whose missions included a focus on international policy 

issues key to INTOSAI and its members, were considered.  
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The Task Force conducted external scan interviews with more than 20 organizations. 

After a strong set of common themes emerged, the Task Force determined the 

information obtained was sufficient and that expanding the sample was not 

necessary. The Task Force encouraged INTOSAI member participation in interviews. 

Interview write ups were completed by Task Force members. The Task Force 

qualitatively analyzed responses to open-ended interview questions by having two 

reviewers analyze each response and agree on a theme to characterize the response, 

(e.g., capacity building and standard setting). The themes identified from the external 

scan interviews were summarized in a report that was shared with all of the Task 

Force members in the January 2015 meeting of the Task Force.  

To help inform the update of this plan and to assess the alignment of INTOSAI 

entities that have strategic plans with INTOSAI’s broader strategic goals, the Task 

Force also reviewed and evaluated these plans. Specifically, the Task Force assessed 

the strategic plans of INTOSAI’s seven regional organizations, and other INTOSAI 

entities that have strategic plans in place—including IDI, the PSC, CBC, and the 

INTOSAI–Donor Cooperation.  

The Task Force provided a detailed framework for the plan to the Governing Board 

for its deliberation at its 2015 meeting in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Based on 

the feedback from the Governing Board and further input from members of the Task 

Force, the Task Force submitted a draft plan for comment to all SAI members in 

2016. The draft was also sent for comment to key external partners and stakeholders 

and was made available to the public on the INTOSAI website. Based on all of the 

feedback received, the Task Force provided the INTOSAI membership with a 

consensus final draft for consideration and approval at the 2016 INCOSAI in Abu 

Dhabi.  

 

MEMBERS OF THE TASK FORCE ON STRATEGIC PLANNING 2017–2022 INCLUDED:  

Strategic Goal 1 Chair: Denmark  

Strategic Goal 2 Chair: South Africa, Sweden  

Strategic Goal 3 Chair: India  

Strategic Goal 4 Chair: Saudi Arabia  

FAC members not otherwise included in the Task Force: Ecuador  
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INTOSAI Chair: China  

IDI: Norway  

IJGA: USA (Chair of the Task Force)  

Regional Organization Secretariats:  

Arab Organization of Supreme Audit Institutions (ARABOSAI)–Tunisia  

Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)–Republic of Korea  

African Organization of Supreme Audit Institutions (AFROSAI)–Cameroon  

European Organization of Supreme Audit Institutions (EUROSAI)–Spain  

Pacific Association of Supreme Audit Institutions (PASAI)–New Zealand  

Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions (CAROSAI)–St. Lucia  

Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions 

(OLACEFS)–Chile  

Regional Organization Chairs/Ex-Chairs:  

ARABOSAI–Kuwait and Saudi Arabia  

ASOSAI–Malaysia and India  

AFROSAI–Egypt and Gabon  

EUROSAI–Turkey and the Netherlands  

PASAI–Vanuatu and Samoa  

CAROSAI–Trinidad & Tobago  

OLACEFS–Mexico and Brazil  

Next Chair of INTOSAI and Host of the 2016 INCOSAI: UAE  

INTOSAI General Secretariat: Austria  

INTOSAI Director of Strategic Planning: Austria 


