Kommitten för god kommunal revisors- och revisionsseds möte
Protokoll
Plats:

Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm

Tid:

2013-09-24, kl. 09.30 - 14.00

Deltagare:

Johan Rasmusson ordförande (JR)
Anders Haglund (AH)
Veronica Hedlund Lundgren (VHL) per telefon, § 515
Hans Gavin (HG)

§

506

Mötet öppnade och val av protokollförare
Ordförande JR hälsade alla välkomna till mötet. AH väljs till protokollförare.

§

507

Godkännande av dagordningen
Beslutades att godkänna dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:

§

508

•

Upphandling av yrkesrevisorer

•

Websidan

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokoll 2013-08-23. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§

509

Rapport från Skyrevs årsstämma
HG rapporterande från årsstämman

§

510

2013-09-19 - 20.

Verksamhetsplan
Beslutades att med smärre justering att godkänna förslag till verksamhetsplan

2013/14.
§

511

Mötesplanering
Ett förslag till sammanträdesschema för
•
•
•
•
•
•
•

2013/14 upprättades enligt följande:

25 november 2013,09.30 - 15.00 (fysiskt möte i Sthlm, PwC)
19 december 2013,09.00- 11.30 (telefonmöte)
7 mars 2014,09.30 - 15.00 (fysiskt möte i Sthlm, E&Y)
25 april 2014,09.00 - 11.30 (telefonmöte)
15-16 maj 2014,Internat
18 juni 2014,09.00 - 11.30 (telefonmöte)
22 augusti 2014,8.30 - 14.00 (fysiskt möte i Malmö, Deloitte)

Möjligheten att använda videokonferens diskuterades och det beslöts att detta
ska försökas under året.
§

512

Årlig granskning och förslag till artikel i ämnet
Beslutades följande:
a)

JR redovisar det utkast till rekommendation som arbetades fram

2012 på

rYl ���hör styrelsens intresse av att kommitten arbetar vidare med frågan.
styrelsen strategidagar i oktober och förklarar syftet med denna samt

I

L

t med rekommendationen är att

få en enhetlig definition av vad som

ingår i begreppet "basrevision" som ofta används i samband med
upphandling av revisionstjänster.
b)
§

513

AH och HG överarbetar artikeln som beskriver begreppet basrevsison.

Översyn av Rl dokumentation av revisionsprojekt
Beslutades att bordlägga ärendet till nästa möte.

§

514

Översyn för vägledning för risk-och väsentlighetsbedömning
Beslutades att bordlägga ärendet till nästa möte.

§

515

Vägledning för redovisningsrevision
Genomgång av vägledningen och de justeringar som gjorts av VHL. Beslutades
att efter några smärre justeringar och kompletteringar att överlämna
vägledningen till styrelsen för vidare hantering.

§

516

Genomgång av balanslistan
Beslutades om viss uppdatering av balanslistan avseende ansvar för några
aktiviteter.

§

517

Övriga frågor
a)

Upphandling av revisionstjänster

Beslutades att JR redovisar att god sed kommitten anser att upphandling av
revisionstjänster och den utveckling rörande priser m.m. utgör en "ödesfråga"
för den kommunala revisionen, varför området, på något sätt bör prioriteras av
Skyrev.
b)

Skyrevs hemsida

Johan informerade att han ska uppdatera informationen med material som härrör
från God sed kommitten efter att årets verksamhetsplan redovisats för styrelsen
på strategimötet.
§

518

Frågor till nästa möte
Inga särskilda förslag på frågor fördes fram

§

519

Möte avslutades
Ordförande tackade och avlutade mötet
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