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Nyhetsbrev från SKL om Revision

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din epostklient. Klicka här .

Revision Nyhetsbrev
Nummer 2 | juni 2015

› Tipsa en kollega | › Avsluta prenumeration | › Starta prenumeration

Vänligen vidarebefordra detta nyhetsbrev till revisorerna
i kommunen, tack!

Revisionsdelegationen inom SKL
God revisionssed fastställs av Revisionsdelegationen inom SKL.
Delegationen är också ett samrådsorgan i intressebevakning,
utvecklings och serviceinsatser inom revisionsområdet.
Ledamöterna i Revisionsdelegationen är samtliga
förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner:
Anna Wiklund, landstinget i Uppsala län, ordförande
Elisabeth Löf, landstinget Västmanland
Berth Öhlund, Västerbottens läns landsting, vice ordförande
Christine Högberg, Kramfors kommun
CarlOlof Bengtsson, Växjö kommun
Jan Rönngren, Strömsunds kommun
Ulf Sjösten, Västra Götalandsregionen
Monica Brodén, Region Östergötland
Marianne Eriksson, Region Jönköping
Nils Westling, Söderhamns kommun
Hans Backman, Region Gävleborg

Kontakt:
Välkommen
att kontakta oss i frågor
om kommunal revision
och ansvarsprövning.
Karin Tengdelius
08452 76 46
Lotta Ricklander
08452 74 61
Vi önskar alla en fin
sommar!

› Välkommen att kontakta Revisionsdelegationen

God revisionssed 2014
Skriften ”God revisionssed i kommunal
verksamhet 2014” finns att ladda ner eller
köpa från vår hemsida.
För lokal presentation och utbildning finns
en bildserie på webbsidan som kan laddas
hem och användas.
www.skl.se/revision

Konferenser
Samtliga kurser och
konferenser på SKL hittar du
under nedanstående länk.
› Kurser/konferenser SKL

› Publikationer på SKL

Höstens seminarier och utbildningar
God revisionssed
Under våren 2015 har det erbjudits många seminarier från SKL,
revisionsnätverk och revisionsbyråer.
SKL erbjuder ytterligare seminarier under hösten:
• 29 september Stockholm
https://www.anpdm.com/newsletter/2741715/494A5D437944455943
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• 6 oktober webbsändning
Webbsändningen omfattar två timmar. Till dessa kan ni koppla
upp er på hemmaplan, gärna i grupp men även enskilt. Det
finns möjlighet att ställa frågor under sändningen.
› Inbjudan med program och anmälan

Upphandling av revisionstjänster
Vilka tjänster ska upphandlas och vilka krav ska ställas? Hur kan
kvalitetsaspekter värderas i förhållande till pris? Vad gäller
formellt?
• 12 november Stockholm
• 19 november Göteborg
Inbjudan med program skickas till revisorerna efter sommaren.

Utveckla lekmannarevisionen
Seminariet belyser lekmannarevisorernas uppdrag,
förutsättningar och utmaningar. Vad och hur kan
lekmannarevisorerna granska i praktiken? Hur kan samspelet
med ägaren, bolaget och yrkesrevisorn utvecklas?
• 8 oktober Nässjö
Inbjudan med program skickas till revisorerna och finns även på
hemsidan.
› Inbjudan med program och anmälan

Revision i finansiella samordningsförbund
Revisionen i finansiella samordningsförbund (finsam) sker i
samverkan mellan kommuner, landsting/regioner och staten.
Det ställer särskilda krav på att organisera arbetet.
Seminariet ägnas åt att belysa revisorernas uppdrag,
förutsättningar och utmaningar.
• 13 oktober Stockholm
Inbjudan med program skickas till revisorerna i finsam och finns
även på hemsidan.
› Inbjudan med program och anmälan

Revisionskonferens för landsting och
regioner
Konferensen vänder sig till revisorer och presidier i fullmäktige.
Programmet speglar bl. a två utmaningar för landsting och
regioner
 många stora investeringar
 brukare och patienter som medskapare i vården
• 2627 augusti Luleå
› Inbjudan med program och anmälan

https://www.anpdm.com/newsletter/2741715/494A5D437944455943
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7:e primärkommunala
revisionskonferensen
Konferensen arrangeras av Uppsala kommun och vänder sig till
revisorer i kommuner med mer än 70 000 invånare.
• 89 september Uppsala
› Inbjudan med program och anmälan

Upphandling av revision
Revisorerna ska anlita sakkunniga i sin granskning. Det sker
främst genom upphandling. Att upphandla revisionstjänster är
en ganska komplicerad process.
Till stöd finns ett utvecklat material på SKL:s webbsida.
Nu arbetar vi även med ett stödmaterial för upphandling av
yrkesrevision i de kommunala företagen. Yrkesrevisionen är en
helt annan tjänst än sakkunniga till de förtroendevalda
revisorerna och ställer andra krav på upphandlingen. Ni är
välkomna att höra av er om ni planerar/arbetar med en sådan
upphandling.
› Till www.skl.se/revision

Uppdrag dialog med medlemmarna
På uppdrag av SKL:s styrelse driver vi en dialog med kommuner,
landsting och regioner om den kommunala revisionen. Det är
Revisionsdelegationen som uppmärksammat styrelses på
utvecklingsbehoven.
Dialogen är inriktat på att
• Lyfta upp revisionens värde för demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet
• Belysa revisionens betydelse, förutsättningar och finansiering
• Belysa riskerna med otillräcklig revision och möjliga
konsekvenser
• Arbeta för att utveckla ett förvaltningsstöd för revisionen som
säkrar kontinuitet, beställarstöd och kvalitet

Kommunallagsutredningen
Utredningen om en kommunallag för framtiden har lagt sitt
betänkande ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24.
Utredningen behandlar många frågor främst om organisering av
den kommunala verksamheten, anpassning av kommunalrätten
till EUrätten, det kommunala medlemskapet,
laglighetsprövning, en digitaliserad anslagstavla och revision.
Utredningen gör också en lagteknisk översyn.
På revisionsområdet lämnas följande förslag:
• Fullmäktiges presidium ska bereda revisionens budget
• Revisionens ordförande (om sådan utses) ska utses från
minoriteten

https://www.anpdm.com/newsletter/2741715/494A5D437944455943
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• Sakkunniga ska ges rätt att yttra sig i fullmäktige vid
behandling av revisionsberättelsen
• Sakkunniga ska ha rätt till upplysningar på samma sätt som
revisorerna
• Omvänd handläggningsordning för årsredovisning och
ansvarsfrihet
• Fyllnadsval av revisor möjlig även vid tillämpning av lagen om
proportionellt valsätt
• Justering i valbarhetsreglerna
› En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Stöd och skrifter
Det finns många olika stöd till revisorernas arbete på SKL:s
hemsida, t ex underlag för revisionsreglemente och
arbetsordning, stödmaterial till upphandling av revisionstjänster.
www.skl.se/revision.
Det finns också ett stort antal skrifter som kan laddas hem eller
beställas:
• Fullmäktige och revisorerna
• Lekmannarevision i praktiken
• Revisorer kommunicerar
• Ansvaret som ledamot i nämnd
• Ansvarsprövningen i fullmäktige
• Fullmäktiges ansvarsprövning
• Jämställdhet – en fråga för revisorer
• God revisionssed
Alla publikationer finns i webbutiken. Skriv in ”revision” i
sökrutan
› Webbutiken på SKL

Prenumerera!
Du kan prenumerera på SKL:s sida så får du meddelanden om
förändringar och nyheter.
Gå in på www.skl.se. Rulla längst ner. Under Följ oss finns
Prenumerera på webbinnehåll.
› www.skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
Ansvarig utgivare: Karin Tengdelius
› Besök SKL.se
› Prenumerera på fler nyhetsbrev från SKL
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