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Aktuella frågor

• Standard för redovisningsrevision

• Revisionens roll i arbetet att motverka fusk, oegentligheter och korruption

• Revision i samverkansorgan

• Fullmäktige och revisionen

• Närbild revision – framgångsfaktorer och hinder - utvecklingsbehov

• God revisionssed 2022?

• Avtalssamverkan om sakkunniga

• Revision i finsam?



Fusk, oegentligheter och korruption

• Allt mer aktuell fråga i kommunal sektor

• SKL driver nätverk för att utveckla arbetssätt 

• Förebygga – Leta – Agera 

• Revisionens roll i arbetet? Seminarium 11/9



Revision i samverkansorgan

• Kunskap, stöd, inspiration

• Riktar sig till

- huvudmännen/fullmäktige

- revisorerna i samverkansorganen

- revisorerna i kommuner och regioner



Revision i samverkansorgan 

• Olika uppdrag och regelverk, skilda förutsättningar. 

• Budget. Ersättningar. Sakkunniga.

• Olika arbetssätt möts.

• Förankring, kommunikation och rapportering åt flera håll!

• Utspridd ansvarsprövning.

• Risk för kontinuitetsglapp vid mandatskiften? 



Samverkansorgan



Vad kan behöva göras av/med 
huvudmännen

• Tydliggöra hur revisorer utses i samverkansorgan 

• Klargöra finansieringsprinciperna 

• Synkronisera ansvarsprövningen 

• Stärka samråd och kommunikation mellan revisionen och 

samverkansparter, stiftare, medlemmar och delägare, 

så att revisionens resultat tas tillvara. 

• Sakkunniga kan bidra till att synliggöra vad som behöver göras



Utveckla och effektivisera revisionen

• Revisorerna behöver utarbeta ett gemensamt arbetssätt. 

• Med många revisorer från flera olika organisationer kan en 

arbetsordning tas fram. 

• En arbetsordning är en informell överenskommelse som gäller 

så länge alla är överens. 

• Sakkunniga kan behöva stödja i arbetet att ta fram arbetsordning.



Fullmäktige och revisionen

• Viktigt med samspel och utveckling mellan fullmäktige och revisionen

• Utvecklingsseminarier där fullmäktiges presidium och revisionen 

deltar gemensamt

• Studie om utvecklingsarbete i ett antal kommuner/regioner

• Fokus revision på fullmäktiges presidiedagar 2020



Riskanalys!!

- allt viktigare
- processer och metoder
- bredare inflöden
- delaktighet och förankring 



Riskanalys

 Identifiera risker – olika inflöden

 Analysera riskerna – samband, orsaker mm.

 Värdera tyngden (sannolikhet och konsekvens)

 Prioritera  Revisionsplan
fokus i grundläggande granskning

fokus i granskning av DR eller ÅR

fördjupad granskning 



 Syftet med riskanalysen

 Väva in den tydligare i revisionsprocessen

 Ett arbetssätt i steg 

 Förtydliga roller sakkunnig/förtroendevald revisor

 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-i-

kommunal-revision.html

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-i-kommunal-revision.html

