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Revisorernas rapport enligt lagen om insyn i vissa
finansiella förbindelser – ”transparenslagen”
Sedan 1 augusti 2005 gäller Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser
(2005:590) – vi kallar den här för ”transparenslagen”. Lagen ställer krav på
särskild redovisning (öppen och separat) av finansiella förbindelser mellan det
allmänna och offentliga företag i vissa situationer. Syftet med reglerna är att
underlätta insyn och motverka konkurrensproblem.
Verksamheter som berörs är t ex kommersiella arenor/hallar, uppdragsutbildning,
hamnverksamhet, trafik, avfallshantering och vuxentandvård. Endast ekonomisk
och kommersiell verksamhet med en nettoomsättning på mer än 40 miljoner
euro för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren kan beröras.
Myndighetsverksamhet ska inte medräknas. Dessa specificerade villkor innebär
att flertalet kommuner och landsting och kommunala företag inte berörs av
lagstiftningen.
Transparenslagen har uppfattats som svårtolkad och det finns inga närmare
föreskrifter till lagen. Det kan innebära svårigheter att bedöma om det föreligger
ett krav på en sådan redovisning liksom hur denna i så fall ska upprättas.
Revisorernas granskning
Revisorernas uppdrag (enligt 7§) är att för varje räkenskapsår översiktligt
granska om en öppen och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med
bestämmelserna i lagen. Revisorerna ska upprätta en rapport, som i den
kommunala verksamheten lämnas till fullmäktige och styrelsen, på samma sätt
och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen.
Observera att kraven på revisorernas granskning har ändrats från och med
granskningen av 2014 års räkenskaper. Granskningen ska nu endast vara
översiktlig och revisorerna ska inte utfärda ett intyg utan endast upprätta en
rapport över sin granskning. Revisorerna ska alltså inte intyga räkenskapernas
riktighet, vilket inte heller är möjligt i avsaknad för föreskrifter för detta slag av
redovisning.
Rapporten ska lämnas till fullmäktige och styrelsen senast 30 juni. Den ska inte
sändas till någon myndighet men finnas tillgänglig för Konkurrensverket om de
begär att få ta del av den. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet.
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