§§ 476 - 488

Protokoll från Kommitten rör god kommunal revisors- och revisionsseds möte
Plats:

Telefonmöte

Tid:

2013-06-12, kl. 14.00 - 15.30

Deltagare:

Johan Rasmusson ordförande
Anders Haglund
Anders Hasslöf
Veronica Hedlund Lundgren
Susanne Kangas

Hans Gavin har anmält förhinder.
§ 476 Mötets öppnande

Ordförande Johan Rasmusson hälsar alla välkomna till mötet.

§ 477 Utseende av protokollförare

Anders Hasslöf utses till protokollförare.

§ 478 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes.

§ 479 Genomg§ng av föreg§ende mötesprotokoll 2013-05-06-07

Föreg§ende mötesprotokoll godkännes efter diverse justeringar som ordföranden för in i
dokumentet. Ordföranden tillser ocks§ att numreringen av mötesprotokollen blir korrekt.

Informationspunkter
§ 480 Information fr§n SKYREV:s styrelse

Vi har f§tt ett positivt besked fr§n ordföranden och även fr§n andra ledamöter i styrelsen.
Styrelsen g§r nu vidare med att förankra vägledningen i revisionsdelegationen.
Kommitten representeras vid behov i styrelsens möte med SKL:s revisionsdelegation den 22
augusti.
Susanne lyfter fr§gan om en eventuell artikel fr§n v§r sida ang§ende förslaget till vägledning i

�viSningsrevision. Johan tar upp fr§gan med Bo Basun.
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§ 481 SKYREV On Line eller liknande för att ha en öppen WEB baserat forum. Vad har
informationskommitten beslutat?
Ingen ny information finns från informationskommitten. Johan R tar kontakt med Bo Basun i
frågan. Veronica undersöker en möjlig lösning för vår kommitte.

Diskussionspunkter
§ 482 Riksrevisionens förslag till granskning av resultatredovisning
Veronica har kontakten med riksrevisionen i frågan och f.n. finns det inget material som
lämnats ut till oss. Veronica återkommer i ärendet.

§ 483 Ärlig granskning
Frågan bordlägges till nästa möte. Anders Haglund sänder över den dokumentation som finns
framtagen tillsammans med utkast till artikel.

§ 484 Normering från SKYREV som behöver uppdateras

-,.:

Bedörming av
rekorrrrendationer so

R1: Diskuteras reglerna för hur länge dokumentation ska sparas.
Beslutas att R1 ses över av Veronica och Susanne.
R2: Bedömningen är att ingen uppdatering är nödvändig.
R3: Bedömningen är att ingen uppdatering är nödvändig.
R4: Bedömningen är att ingen uppdatering är nödvändig.
Skyrevs vägledning för risk- och väsentlighetsbedömning behöver ses över. Beslutas att
dokumentet ses över av Veronica och Johan.
Skyrevs vägledning för granskning av delårsrapport behöver ses över. Beslutas att översynen
görs av Johan och Anders Hasslöf.

§ 485 Uppföljning av verksamhetsplanen för verksamhetsåret
Kommitten kommer att arbeta med verksamhetsplan för 2013/2014 på nästkommande möte.

�tspunkter
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Övriga punkter
§ 486 Genomg�ng av balanslistan
Balanslistan uppdateras och kompletteras med de beslut som fattats under § 378 ovan.

Övriga frAgor
§ 487 Fr�gor till nästa möte
- verksamhetsplan för 2013/2014
- riksrevisionens förslag till granskning av resultatredovisning
- artikel om �rlig granskning
- översyn av R1
- översyn av vägledning för risk- och väsentlighetsbedömning
- översyn av vägledning för granskning av del�rsrapport
- diskussion om kommunikation kring vägledning i redovisningsrevision
- förberedelse inför �rsstämman

§ 488 Mötets avslutande
Johan Rasmusson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Nästa möte är p� stadsrevisionen i Göteborg, Stora Badhusgatan 6 den 23/8 kl. 9.30-15.30

