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Standard för kommunal 
räkenskapsrevision

Standard för kommunal 
räkenskapsrevision

- Ett samarbetsprojekt mellan SKR, Skyrev och FAR

- Omfattar räkenskapsrevisionen som utförs av yrkesrevisorer

- Ett viktigt projekt för att beskriva vad sakkunniga ska göra och vilken 

roll de har

- Utkast klar sommar 2020 – omarbetas nu efter remissrunda
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Varför behov att utveckla en standard?

Idag genomförs redovisningsrevision utifrån ISA och kommunala regelverk
– revisionsbyråerna gör anpassningar

Osäkerhet hos yrkesrevisorer eftersom tillämpningsanvisningar inte finns

Oklarheter kring tillsyn och kvalitetskontroller 

Behov av likformighet, förutsägbarhet

Resultatet – utkast 2021 

Standard för kommunal räkenskapsrevision:

Ett Ramverk för kommunal räkenskapsrevision

 Tillämpningsanvisningar till International Standards on Auditing 

(ISA) 

 Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse

 Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper
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Remissvar 

 Främjar en god kvalitet på räkenskapsrevisionen

 Det är angeläget att räkenskapsrevisionen standardiseras i den kommunala

sektorn

 En standard kan bidra till en ökad tydlighet för de sakkunniga. 

 En standard leder till en enhetlighet i granskningen samt tydliggör ansvar och 

roller mellan förtroendevalda revisorer och sakkunniga. 

 Ger förtroendevalda revisorer en möjlighet att ha ett bättre underlag för

beställning eller upphandling av räkenskapsrevision. 

 En standard som förhoppningsvis leder till rättvisande och jämförbara

räkenskaper inom kommuner och Regioner. 

 En ansvarsförskjutning?

Gränsdragning mot verksamhetsrevision

Risk för ökade kostnader

Drift- och investeringsredovisning 

Remissvar, forts.
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 Kontoren – upphandling

Övergångsregler?

 Behov av utbildning

 Förvaltande i framtiden?

Remissvar, forts.

Revisorsinspektionens tematillsyn av den 
kommunala revisionen

INLEDDES UNDER 
2019

RAPPORT JANUARI 
2020

2020 OCH FRAMÅT

DIALOG SKR 
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Revisorsinspektionens tematillsyn av den 
kommunala revisionen

 Slutsats: De sakkunnigas granskning i den kommunala revisionen 

är revisionsverksamhet enligt revisorslagen

 Det måste vara en auktoriserad revisor som är ansvarig

 Denne revisor står under Revisorsinspektionens tillsyn

 Ska följa god revisionssed och god revisorssed

 SKR:s ståndpunkt

 Slutsatsen är felaktig

 De sakkunnigas kompetens regleras i KL

 Konsekvensanalys viktigt


