VÄLKOMMEN TILL

God Revisionssed
i kommunal verksamhet 2014
Revision i kommuner, landsting och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver
lagstiftningen är god revisionssed revisorernas viktigaste plattform i arbetet. Att revisionen
utförs enligt god revisionssed har stor betydelse för dess trovärdighet och styrka. Därför är
det mycket viktigt att revisorer och sakkunniga är väl förtrogna med seden och dess
utveckling.
En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet är
publicerad inför mandatperioden 2015-2018.
o
o
o

Vi erbjuder nu ett stort antal seminarier om God revisionssed på många platser
landet.
Vi kommer även att delta på ett flertal seminarier som genomförs av
revisionsnätverk, revisionsbyråer och revisionskontor.
Dessutom kommer vi senare i vår att erbjuda två webb-sända seminarier där ni som
revisionsgrupper gemensamt kan koppla upp er och även ställa frågor under
sändningen.

Syftet med seminarierna är att lägga en god grund för revisorernas uppdrag. Vi presenterar
skriften God revisionssed i kommunal verksamhet, med fokus på grunderna i revisionsuppdraget och vilka nyheter/förändringar seden innehåller. Genom att tillsammans med andra
revisorer reflektera över och samtala om uppdraget, förhållningssätt och granskning, kan
revisorsrollen utvecklas och stärkas ytterligare.

Målgrupper
Förtroendevalda revisorer, lekmannarevisorer, fullmäktigeledamöter och sakkunniga till
revisorerna.

Välkomna!

Post: 118 82 Stockholm
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Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se/revision

Seminarier 2015
Datum

Ort

Lokal/adress

Sista anmälan

27 januari

Stockholm

SKL, Hornsgatan 20

12 januari

19 februari Malmö

Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35

21 januari

4 mars

Scandic Frimurarhotellet,
St Larsgatan 14

2 februari

Linköping

12 mars

Skövde

Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10

10 februari

17 mars

Växjö

Kök 11, Honnörsgatan 15

13 februari

26 mars

Karlstad

Scandic Winn,
Norra Strandgatan 9-11

24 februari

16 april

Rättvik

Stiftsgården, Kyrkvägen 2

17 mars

22 april

Göteborg

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3

23 mars

4 maj

Luleå

Kulturens Hus, Skeppsbrogatan 17

2 april

25 maj

Stockholm

SKL, Hornsgatan 20

8 maj

Tider
Samling med kaffe kl. 9.30, konferensstart 10.00, lunch 12.00 och avslutning 16.00.
Program med cirka-tider
10.00

Revisionen i sitt sammanhang

10.30

Oberoende, samverkan och kommunikation

11.00

Vad innebär revisionsuppdraget?

12.00

Lunch

13.00

Diskussioner

13.30

Revisionsprocessen – planera, granska och pröva

14.30

Kaffe

15.00

Lekmannarevision och andra uppdrag; revisionens förvaltning och handlingar

Webbsändning
29 april och 20 maj 2015

o Seminarierna sänds två timmar per gång och sänds direkt via internet.
o Som deltagare kan du kommentera och ställa frågor via chatt direkt under
sändningen.
En särskild inbjudan med information om tillvägagångssätt, anmälan och avgifter skickas ut
under våren 2015.
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Seminarietillfällen tillsammans med andra
Vi kommer att medverka på ett flertal seminarier/konferenser som anordnas av bland annat
FFR, Gävle revisionskontor, PwC, KPMG, revisorerna i Jönköpings län.
För närmare information om dessa seminarier/konferenser; kontakta respektive
revisionsbyrå/revisionskontor/nätverk och/eller se deras inbjudan.

Anmälan till SKL:s seminarier
Anmäl dig till våra seminarier direkt i denna länk
Du kan också anmäla dig via SKL:s webbsida: www.skl.se/kalender. Sök på aktuellt datum.
Sista anmälningsdag ser du i listan på seminarietillfällen.
Bekräftelse med information skickas ut ca 2 veckor före seminarietillfället.
Anmälan till övriga organisationers seminarium/konferens görs via respektive organisation.

Avgift
Avgiften är 1 200 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

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

Information
Frågor om anmälan mm:
Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se
Frågor om seminariernas innehåll:
Karin Tengdelius: 08-452 76 46, karin.tengdelius@skl.se
Lotta Ricklander: 08-452 74 61, lotta.ricklander@skl.se
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