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Några fakta om Revisionsnätverk
I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med
uppgifter om fler nätnätverk.
Varje nätverk presenteras under rubrikerna
Form, Ålder/bildande, Syfte/mål, Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet,
Administration och finansiering samt Kontakt.

STAREV
Form: Ideell förening där kommuner och landsting med egna revisionskontor har
möjlighet att vara medlemmar.
Idag har föreningen 27 medlemmar - 15 kommuner, 10 landsting och 2 regioner.
Styrelsen består av 9 ledamöter som är valda för 2 år, 6 mandat är permanenta
(Stockholms stad, Malmö stad, Göteborgsstad, Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen och Region Skåne).
Ålder/bildande: Har sin grund i ett samarbete kring revisionsreglementen, bl.a. vid
en primärkommunal revisionskonferens 1948 för kommuner med egna
revisionskontor. Därefter olika samverkanskonstellationer som SNÖ och SNÖGOM.
Namnändring till STAREV runt 1990, då även ett antal landsting med egna
revisionskontor anslutits.
Syfte/mål: Forum för information och debatt, ett samarbetsorgan för kvalitet och
dokumentation av god revisionssed, ett samarbetsorgan för erfarenhetsutbyte och
utbildning av den kommunala revisionen.
Föreningen bedriver också intressebevakning och svarar på remisser.
Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet: Återkommande seminarier och
konferenser, utbildningar av revisorer.
Administration och finansiering: Administrationen av föreningen sköts av
tjänstemän från den kommun/landsting som har ordförandeskapet.
Kontakt: Mer om STAREV kan du läsa på deras hemsida: www.starev.se
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FFR – Föreningen Förtroendevalda Revisorer
Form: Ideell förening med medlemmar från 15 kommuner och 2 landsting i Jämtland
och Västernorrland.
Medlemmar är de enskilda revisorerna. Antal fysiska medlemmar är 108
Styrelsen består av 5 ledamöter och 1 adjungerad samt 2 suppleanter.
Ålder/bildande: Föreningen bildades 2000.
Syfte/mål: Erfarenhetsutbyte, utbildning och utveckling av de förtroendevalda som är
medlemmar.
Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet: Träffar ca 2 ggr/år för
erfarenhetsutbyte och utbildning. Nätverk har startats upp inom föreningen där
indelning skett utifrån olika revisionsuppdrag.
Administration och finansiering: Föreningen har inget särskilt administrativt stöd, en
till styrelsen adjungerad medlem utför merparten av det praktiska arbetet. En
medlemsavgift tas ut för att kunna genomföra utbildningar och erfarenhetsträffar samt
göra utskick för information till medlemmarna.
Kontakt: Mer om FFR kan du läsa på deras hemsida: www.ffr.nu
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Östrev
Form: Ett nätverk som består av revisionen i alla kommuner (13), landstinget samt
regionförbundet i Östergötland.
Nätverket har en ledningsgrupp (programgrupp) som består av 5 personer som utses
vid årsträffen. Ordföranden utses i praktiken alltid från Norrköping, Linköping eller
landstinget i Östergötland. Övriga ledamöter cirkulerar mellan kommunerna.
Nätverket fungerar efter en stafettmodell. Den kommun som är ansvarig för en
nätverksträff svarar för de praktiska arrangemangen. För den innehållsmässiga
planeringen och genomförandet svarar programgruppen.
Ålder/bildande: Nätverket konstituerades vid årsträffen den 27 februari 2003
Syfte/mål: Erfarenhetsutbyte och utbildning av de förtroendevalda revisorerna i
Östergötland. Nätverket bedriver också intressebevakning och har besvarat remisser
som berört den kommunala revisionen.
Östrev har till uppgift att främja god revisionssed i kommunal verksamhet genom
kompetensutveckling, metodutveckling, erfarenhetsutbyte, granskningssamarbete,
aktualitetsförmedling, förstärkta uppdragsgivar- och omvärldsrelationer i Östergötland.
Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet: Nätverket träffas 2-3 gånger per år för
erfarenhetsutbyte och utbildning. Nätverket har en fastställd stadga (plattform).
Administration och finansiering: Regionförbundet Östsam administrerar nätverket.
En avgift för utbildningarna tas ut en gång per mandatperiod av varje kommun och
landstinget, olika utifrån storlek.
Kontakt: Mer information om Östrev finns på följande länk:
www.norrkoping.se/organisation/kommunen/revision/natverk/
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Nätverk för revisorer i Dalarna
Form: Ett nätverk som består av revisionen i alla kommuner (15), landstinget samt
regionförbundet i Dalarna.
Nätverket drivs utifrån en stafettmodell. En programgrupp bestående av bl. a
värdkommunen, en representant från landstinget samt föregående värdkommun svarar
för programarbetet.
Ålder/bildande: 2003-2004
Syfte/mål: Erfarenhetsutbyte och utbildning av de förtroendevalda revisorerna i
Dalarna.
Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet: Nätverket träffas 1-2 gånger per år för
erfarenhetsutbyte och utbildning.
Nätverket har även genomfört gemensam granskning. Sakkunnigt stöd i granskningen
har arrangerats genom att landstinget påtog sig ett huvudansvar och avropade
sakkunnigts stöd från en av sina avtalsbundna revisionsföretag.
Administration och finansiering: Regionförbundet i Dalarna bistår nätverket med
kassa och utskick.
En liten avgift per år betalar kommunerna och landstinget, det används för de
gemensamma utbildningarna.
Övrigt administrativt stöd, stöd till programgruppen etc. tillhandahålls genom
landstingets revisionschef.
Kontakt: Genom landstingets revisionschef Kjell Johansson, tel. 023-49 00 20, e-post
kjell.i.johansson@ltdalarna.se
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Revisorer i Fyrbodal
Form: Ett nätverk för förtroendevalda revisorer i 14 kommuner som är medlemmar i
Fyrbodals kommunförbund (Norra Bohuslän och Dalsland)
Ålder/bildande: 2009
Syfte/mål: Erfarenhetsutbyte, fortbildningar och utbildningar för de förtroendevalda
revisorerna.
Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet: Återkommande träffar (ca 2) för
erfarenhetsutbyte och utbildning
Administration och finansiering: Fyrbodals kommunalförbund stöttar nätverket med
administrationen och ekonomin för nätverket.
Kontakt: Eva Carlsund ordföranden i kommunrevision i Uddevalla kommun tel.
070/307 66 05 e-post eva.carlsund@telia.com och Henry Bäckström ordförande i
kommunrevisionen Munkedals kommun, tel. 070/321 2471, e-post
henry@backstrom.name
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Samrev
Form: Samverkan på avtalsgrund kring en gemensam sakkunnigfunktion mellan
revisorerna i kommunerna Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum och Sotenäs.
Ålder/bildande: 2003
Syfte/mål: I varje kommun åstadkomma ökad effektivitet i revisionsarbetet och ge
bättre förutsättningar för samverkan mellan kommunerna i revisionsfrågor.
Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet: Den gemensamma sakkunnige
upphandlar sakkunniga biträden till de fem kommunerna av de olika byråerna på
marknaden, till de särskilda projekt som ska genomföras i de olika kommunerna.
Varje kommun har också ett gemensamt upphandlat grundavtal för den finansiella
revisionen. Den gemensamma sakkunnigfunktionen genomför också viss granskning i
kommunerna.
Utvärdering: En utvärdering av kommunerna har visat att denna lösning gör att
pengarna räcker till mer revision i varje kommun. Totalt har lösningen ”sparat” in 40
% av kostnaderna för revisionen, som sedan kunnat läggas på angelägna granskningar
de tidigare annars inte skulle haft råd med. Revisionen har således fått mer för
pengarna, granskningarna av verksamheterna i de fem kommunerna har blivit fler och
frigjort resurser för de förtroendevalda revisorernas eget arbete.
Administration och finansiering: Den gemensamma sakkunnigfunktionen håller
ihop revisorernas egen administration och de administrativa uppgifter som
revisionsprocessen föranleder.
Kostnaderna fördelas solidariskt d v s med en femtedel per kommun.
Kontakt: Ordförande Henry Bäckström, telefon 0524 40068; e-post
henry@backstrom.name.
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Revisorer i Värmland, den s.k. ”Hennikehammar gruppen”
Form: Ett nätverk som består av revisionen i 16 kommuner, landstinget samt
regionförbundet Region Värmland.
Ålder/bildande: 2002 genom att landstinget i Värmland bjöd in kommunerna i
Värmland till ett samarbete runt gemensamma granskningar.
Syfte/mål: Att bedriva gemensamma granskningar och att ha erfarenhetsutbyte
Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet: Gemensamma granskningar samt dagar
för erfarenhetsutbyte. Nätverket riktar sig i huvudsak till revisionens presidium och
träffas en gång per år.
Administration och finansiering: Det är landstinget och deras revisionskontor har
tagit på sig att hålla ihop nätverket och sköter också den administrativa hanteringen av
nätverket. Vid de gemensamma granskningarna är det landstinget som tar på sig
upphandlingen av sakkunniga och därefter fakturerar kostnaderna för de ingående
kommunerna.
Kontakt: Roland Krantz, Landstinget i Värmland, Revisionen, 651 82 Karlstad,
070 545 89 56, e-post krantz.roland@telia.com

8

Revisorer i Halland
Form: Ett nätverk som består av revisionen i alla kommunerna (6), landstinget samt
kommunalförbundet Region Halland.
Ordförande i landstinget är sammankallande av nätverket.
Ålder/bildande: startades i juni 2005
Syfte/mål: Gemensam granskning, erfarenhetsutbyte och utbildning
Arbetsformer och huvudsaklig verksamhet: Nätverket träffas 2-3 gånger per år i
ordförandeträffar för att utforska gemensamma granskningar, men också för
utbildningsdagar där alla revisorer deltar (maximalt 50 personer).
Administration och finansiering: Administrationen sköter revisionens ordförande i
landstinget med stöd av sitt sakkunniga biträde. Nätverket har ingen gemensam
ekonomi.
Kontakt: Jan-Erik Martinsen, e-post: jan-erik.martinsen@telia.com,
tel. 070-575 61 76

