Kommitten för god kommunal revisors- och revisionsseds möte

Protokoll
Plats:

Telefonmöte

Tid:

2014-06-19, kl 09.00 - 10.30

Närvarande:

Johan Rasmusson ordförande (JR)
Anders Haglund (AHD)
Staffan Moberg (SM)
Anders Hasslöf (AHF)
Helen Sundström Hetta (HSH)

Ej närvarande:

Hans Gavin (HG) har anmält förhinder

§ 578

Mötet öppnade och val av protokollförare

Ordförande JR hälsar alla välkomna till mötet.
§ 579

Utseende av protokollförare

AHF utses till att föra mötets protokoll
§ 580

Godkänna dagordningen

Beslutas att godkänna dagordningen.
§ 581

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-05-15.. Protokollet godkännes och läggs till handlingarna.
§ 582

Utbildning i Redovisningsrevision - God Sed kommittt�ns engagemang

JR har diskuterat frågan med ordförande Basun. Kommitten ska genomföra en
utbildning som trycker på skillnaderna mellan ISA i privat sektor och i
kommunal sektor. Utbildningen ska utgå från ett case i en kommun.
Omfattningen kan bli ca en dag. JR diskuterar med ett par personer om deras
roller som utbildare.
§ 583

§ 584

ISAE 3000 som norm för verksamhetsrevision
Arbetsgruppen (HSH, HG, AHF) har ännu inte gjort något. Frågan återkommer
på nästa möte.
Översyn av SKYREVs etiska regelverk

JR har diskuterat med en av Deloittes jurister kring frågan om tystnadsplikt
kontra meddelarskyddet. Diskussion kring hur angeläget det är att arbeta med
översynen av det etiska regelverket.
Beslut: Mötet beslutar att JR tar upp frågan med styrelseordförande för att få
styrelsens uppfattning om kommitten ska arbeta vidare med frågan.
§ 585

Översyn av SKYREVs vägledning för granskning av delårsrapport

HSH kommer att göra en avrapportering på kommittens möte i augusti. En
översiktlig granskning ska göras av delårsrapporten för att kunna göra det
uttalande som krävs enligt lagstiftningen. HSH tar med sig frågan i sitt arbete.

§ 586

Verksamhetsrevision, dokumentation och förslag till artikel

AHG har skickat ut ett förslag till artikel till dagens möte. HG har lämnat en
synpunkt vilken kommer att beaktas. AHG gör några smärre justeringar som
diskuteras.
Beslut: AHG färdigställer artikeln och skickar den till JR som vidarebefordrar till
styrelseordförande Basun.
§ 587

Genomgång av balanslistan

Balanslistan uppdateras av AHF till nästa möte.
§ 588

Möjlighet att använda videokonferens vid nästa telefonmöte

Inte aktuellt på nästa möte eftersom det är fysiskt.
§ 590

Kommande mötestidpunkter

JR återkommer i mejl om kvällsaktivitet den 21 augusti. Sammanträde på
Deloittes kontor 22 augusti kl. 8.30-l3.
§ 591

Övriga frågor

AHG lyfter frågan om förslaget till nya certifieringsregler som diskuteras.
Kommitten konstaterar att styrelsen inte skickat förslaget på remiss för
synpunkter till kommitten.
§ 592

Frågor till nästa möte

Enligt balanslistan. Nästa möte är 2014-08-22 på Deloittes kontor i Malmö.
§ 593

Mötet avslutades

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och avlutar mötet.

Vid protokollet:

Anders Hasslöf

