SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER
Utbildningskommittén

PROTOKOLL
2016-12-09

Plats: Telefonmöte
Tid: 9 december 2016, kl. 09:00 - 10:00
Deltagare: Eva Tency Nilsson, ordförande
Eva Moe
Erik Söderberg
Karin Selander
Lars Jönsson
§1

Sammanträdet öppnades
Ordförande Eva Tency Nilsson öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

§2

Val av sekreterare och justerare
Lars Jönsson valdes till sekreterare och Erik Söderberg till justerare.

§3

Föregående mötesprotokoll (2016-11-17)
Protokollet från föregående möte den 17 november var utskickat före mötet. Protokollet lades efter genomgång till handlingarna.

§4

Diskussion och planering avseende kommitténs uppdrag
Som underlag för diskussion och planering finns av Eva Moe upprättat uppdragmatris ”Verksamhetsplan utbildningskommittén 2016/2017”
 Fortbildningar inför certifiering.
Uppdrag utfört och avstämt av Karin Selander.
 Inventering av behov av vidareutbildningar för icke-certifierade.
Eva Moe kommer att genomföra en enkät till medlemmarna för att identifiera behov av vidareutbildning.
 Årsstämma.
Diskussion om formerna för årsstämman och geografisk placering. Erik föreslår
att olika alternativ kollas upp, från Åre i norr till Göteborg i söder. . Eva-Tency
Nilsson tar fram förslag till enkätfrågor till Skyrevs medlemmar för att se vilket
intresse det finns av att flytta årsstämman, att hålla den i internatform samt om
det finns önskemål om att justera tidpunkten något. Enkätfrågorna stäms av med
ledamöterna i utbildningskommittén och skickas sedan ut av Eva Moe. Kommittén träffas den 6 februari kl. 09:00 i Stockholm för att diskutera vidare. Lars Jönsson får i uppdrag att sammanställa förslag till lämpliga föreläsare.
 Utbildning i kommunal ekonomi för verksamhetsrevisorer.
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Eva Tency Nilsson skall ta kontakt med Maria Lindgren-Persson för att ett klargörande avseende styrelsens intention med utbildningen. Kommittén kan konstatera att exempelvis KEF redan har kurser som kanske motsvarar styrelsens önskemål.
 Utbildning i verksamhetsrevision steg II,
Diskussion om vilka moment och inriktning utifrån uppdraget som skall innefattas i utbildningen. Karin Selander och Eva Tency Nilsson utreder vidare.
 Utbildning i verksamhetsrevision steg I
Inbjudan bör gå ut hösten 2017 om utbildningen som börjar i maj 2018. Eva Moe
och Erik Söderberg åtar sig uppdraget.
 E-utbildningar
Karin Selander kommer under våren inventera vilket utbud som finns inom området. Kommittén kommer utifrån inventeringen rekommendera styrelsen att gå
vidare i ärendet eller från att avstå för vidare behandling
 Regionombudens roll
Eva Moe och Lars Jönsson skall under våren utreda vilka funktioner regionombudet skall ha och vilka eventuella arbetssätt som skall användas för att genomföra styrelsens uppdrag.
§5

Övriga frågor
Kommittén uppskattar att administrationen för SKYREV:s aktiviteter bör ligga på
ca 100 timmar.

Vid protokollet:
Lars Jönsson
Justeras:

Eva Tency Nilsson
Ordförande

Erik Söderberg

