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Kommunförbundets aktuella insatser på revisionsområdet
Kommunförbundets bevakning och utveckling av den kommunala revisionen sker på sektionen för ekonomistyrning. Ansvarig är Karin Tengdelius, tel
08/772 47 80, karin.tengdelius@svekom.se. I merparten av våra aktiviteter
samarbetar vi med landstingsförbundet.
Information om aktiviteterna finns också på Svenska Kommunförbundets
hemsida www.svekom.se under verksamhetsrubriken Ekonomi.
God revisionssed.
De aktuella lagändringarna men också löpande förändringar över tiden i den
kommunala revisionens förutsättningar och arbetssätt har gett anledning att
uppdatera dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet, som
första gången utkom 1995.
En reviderad skrift om God revisionssed är i det närmaste färdigställd. Den
är utvecklad och förändrad på många punkter samt kompletterad med nya
avsnitt t ex om granskning av kommunala företag. Den 12 november behandlas den i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser.
Den nya skriften distribueras under november till alla kommuner. Den
kommer också att finnas tillgängligt på vår hemsida.
Revisionsreglemente
Förändringarna i lagstiftningen och i God revisionssed aktualiserar också en
översyn av kommunernas revisionsreglemente. Vi arbetar nu fram ett underlag till ett nytt revisionsreglemente som kommunerna kan använda som
stöd när det lokala reglementet revideras. Underlaget beräknas vara färdigt
runt årsskiftet.
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Under arbetet med att revidera God revisionssed har vi fått önskemål om ett
stödmaterial för utformning av revisionsberättelse och granskningsrapport.
Vi arbetar nu fram ett material som belyser dokumentens betydelse och rättsliga sammanhang samt presenterar ett eller flera övergripande förslag till
utformning med kommentarer. Målet är att materialet ska finnas tillgängligt
för att kunna ge stöd vid utformning av revisionsberättelser och granskningsrapporter våren 2000.
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Referensgrupp för revisionsfrågor
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har tillsammans inrättat en referensgrupp för revisionsfrågor. Den fungerar som stöd i våra aktiviteter främst vid revidering och fördjupning av god revisionssed. Gruppen
består av sakkunniga (tjänstemän och konsulter) verksamma i kommuner
och landsting inom revisionsområdet.
Gruppen får vid årsskiftet en ny sammansättning. Information om detta
kommer att finnas på hemsidan.
Upphandling av revisionstjänster
Tillsammans med sju kommuner och ett landsting driver vi ett utvecklingsprojekt kring upphandling av revisionstjänster. Det syftar till att ta fram ett
stödmaterial för denna typ av upphandling – för kravspecifikation och anbudsförfrågan, för anbudsvärdering och för avtal. En skrift produceras och
utbildning kommer att erbjudas.
Lekmannarevisorer i aktiebolag
Denna höst har vi genomfört utbildning för lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer i kommunala företag. Utbildningarna har belyst lekmannarevisorernas uppdrag och förutsättningar i teori och praktik samt den samordnade kommunala revisionen från år 2000. Fler utbildningstillfällen kommer att erbjudas under år 2000.
Effektiv revision
Runt årsskiftet startar vi ytterligare ett utvecklingsprojekt med arbetsnamnet
”Effektiv revision”. Syftet är att utmana revisionens effekter och effektivitet.
Det gör vi tillsammans med några kommuner genom att följa revisionsårets
olika stadier och revisionsprocessens steg, pröva nya angreppssätt etc.
Ytterligare kommuner är välkomna att delta, gärna mindre kommuner. Hör av er så
snart som möjligt till Karin Tengdelius. Deltagande är inte förenat med några
kostnader annat än eventuella egna omkostnader t ex vid projektmöten.
Faktabas revision
Systematiserad och analyserad kunskap om den kommunala revisionen saknas idag. En mycket angelägen uppgift för oss är därför att samla fakta om
den kommunala revisionen. Det ger oss bättre underlag att agera utifrån i vår
intressebevakning och serviceinsats.
Vi kommer bl a att skicka ut en enkät till kommunernas revisorer och ber er
svara på den när den kommer.
Intern kontroll
Med anledning av nämndernas förtydligade ansvar för den interna kontrollen överväger vi just nu vilka eventuella insatser som kan behövas från vår
sida och tar gärna emot synpunkter och förslag kring detta.
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Välkommen att kontakta oss med synpunkter, frågor och
förslag för att medverka i utvecklingen av den kommunala
revisionen!
Karin Tengdelius
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