REVISIONSDIALOG 2017

Revisionsdialog med inriktning på
grundläggande granskning
Nu pågår ett utvecklingsarbete för att förtydliga och stärka den grundläggande
granskningen. Det gör vi genom att fördjupa innebörd och arbetssätt och ge stöd till
revisorer och sakkunniga i arbetet. En skrift som kompletterar God revisionssed har getts
ut nu erbjuder vi också en Revisionsdialog med inriktning på den grundläggande
granskningen.
Under Revisionsdialogen går vi igenom och diskuterar den grundläggande granskningens
syfte och upplägg. Vi tar upp riskanalys och projektplanering, dialog med styrelse och
nämnder, andra granskningsmetoder samt dokumentation och rapportering.
Revisionsdialogen kommer också att behandla aktuella frågor som:
-

Revisorernas kommunikation – främst med fullmäktige och medborgarna.

-

God revisionssed 2018 - era inspel till förbättringar. Vi kommer så att särskilt belysa
riskanalysen samt revision i samverkansorgan.

Målgrupper
•

Revisorer i kommuner, landsting och regioner.

•

Lekmannarevisorer/revisorer i kommunala företag och förbund.

•

Sakkunniga till revisorerna och lekmannarevisorerna.

•

Uppdragsgivaren fullmäktige.
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Höstens tillfällen
5 oktober

Alvesta, Konferenscentrum Alvesta, www.konferenscentrum.se
Sista anmälningsdag: 4 september

19 oktober

Karlstad, Elite Stadshotellet Karlstad, www.elite.se/sv/hotell/karlstad/
Sista anmälningsdag: 18 september

9 november

Stockholm, 7A Odenplan, http://www.7a.se/konferens-evenemang/
Sista anmälningsdag: 9 oktober

Seminarieledare
Anna Eklöf, Lotta Ricklander och Karin Tengdelius, Sveriges Kommuner och Landsting.

Tider
Samling med kaffe kl. 9.30, start 10.00, lunch 12.00 och avslutning senast 16.30.

Anmälan
Anmäl dig här eller via SKL:s webbsida: www.skl.se/kalender. Sök på aktuellt datum.
Bekräftelse med information skickas ut ca 2 veckor före seminarietillfället.

Avgift
Avgiften är 1 500 SEK. Den inkluderar lunch, kaffe och dokumentation.
Lagstadgad moms tillkommer. Vi fakturerar efter att seminariet har genomförts.

Avanmälan
Anmälan är bindande men kan gärna överlåtas på annan person. Avanmälan/namnändring
ska ske skriftligt till Konstella, e-post konferens@konstella.se.

Information
Frågor om anmälan mm:

Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se
Frågor om seminariets innehåll:

Anna Eklöf, 08-452 73 55, anna.eklof@skl.se
Lotta Ricklander, 08-452 74 61, lotta.ricklander@skl.se
Karin Tengdelius, 08-452 76 46, karin.tengdelius@skl.se
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