
Certifieringsnämnden  
2013/2014 

Maria Löfgren 



Nämndens sammansättning 

• Jan-Åke Björklund (fd regiondirektör)  ordf. 
• Runo Axelsson (professor, Aalborgs 

universitet ) 
• Lennart Frennemo (fd universitetslektor, 

Chalmers) 
• Lennart Lundquist (professor emeritus,  

Lunds universitet)  
• Håkan Torngren (fd förbundsjurist SKL) 
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Nämndens uppdrag 

• Certifieringsnämnden beslutar om 
certifiering och svarar för tillämpning av 
reglerna för certifiering 
• Nämnden beslutar i disciplinärenden 

som rör certifierade revisorer 
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Certifierade   

• Tre möten i CN – sep, dec och april 
• 27 nycertifieringar 
• 28 omcertifieringar 
• 4 certifieringar har upphört 
• Totalt 231 certifierade 30/6 2014 
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Förslag till ändrade 
certifieringsregler 
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Bakgrund  

• Reglerna i stort oförändrade sedan 
certifieringen infördes 2001 
• Behov av förtydliganden och anpass-

ningar  
• Förslag till ändrade regler diskuterades 

vid stämman 2013 
• Återremiss  

 
 
 



Fortsatt diskussion under 2013/2014 

Diskussion med: 
• SKYREVs styrelse och kommittéer 
• Certifieringsnämnden 
• SKL 
• Kansliet för kommunallagsutrednignen 

 



”Grundmodellen” 
• Nu 

4 år utb + 5 år praktik inom revision (varav minst 2 år 
i kommunal revision) = 9 år 

• Förslag 2013 
3 år utb + 3 år praktik i kommunal revision + 3 år 
utbildning/praktik = 9 år 

• Förslag 2014  (7 §) 
3 år utb + 6 år praktik (varav minst 3 år i kommunal 
revision) = 9 år. Ett av de 6 praktikåren kan ersättas 
med ett år relevant utbildning på högskolenivå 

 
 

 



Krav på grundutbildning (8 §)  

Ekonomi  
(hp/p) 

Off  förvaltning 
(hp/p) 

Ekonomi  90/60 30/20 

Off förvaltning 30/20 90/60 

Övrigt  60/40 60/40 

Totalt 180/120 180/120 



 
Exempel på ämnen  

På SKYREVs hemsida finns vägledning med exempel 
på ämnesområden 
• Offentlig förvaltning  ska ge grundläggande 

kunskaper om den förvaltning som sker inom politiskt 
styrda organisationer och verksamheter  

• Ekonomi  ska ge grundläggande kunskaper inom 
som företagsekonomi, kommunal ekonomi, förvalt-
ningsekonomi, samhällsekonomi, nationalekonomi 

• Striktare tillämpning vad gäller bedömning av kurser 
som kan ingå i utbildningen.  
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Särskilda skäl (8 §) 
 

• Om en sökande inte uppfyller utbildningskraven kan 
CN, om särskilda skäl föreligger, efter en samlad 
bedömning av sökandens kompetens ändå medge 
certifiering  
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Krav på fortbildning 

 För nycertifiering -  minst 40 h under senaste 
3-årsperioden (8 §) 
 För omcertifiering - minst 150 h under 5-

årsperioden och minst 20 h per år (12 §) 
 Fortbildningens inriktning ska vara relevant 

för uppdraget som sakkunnig 
 Omfattningen ska intygas och kunna 

verifieras 
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Krav på praktik (7 §) 

• De 3 årens praktik inom kommunal revision ska 
avse uppdrag som sakkunnig till valda revisorer  
 

• Ett av dessa 3 år kan avse uppdrag som lag-
stadgad revisor i kommunala bolag/stiftelser (10 §) 
 

• Återstående 3 år ska avse kommunal, statlig 
och/eller privat revision 
 

• Ett av dessa 3 år kan ersättas med relevant 
utbildning på högskolenivå 
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Krav på praktik, forts  
 
 

• Ett år av praktiken (utöver den inom kommunal 
revision) kan ersättas av annan praktisk 
erfarenhet från kommunal verksamhet i ledande 
befattning och självständig ställning (11 §) 
 

• Med det avses förvaltningschef, ekonomichef i 
större förvaltning och motsvarande 
 

• I princip all praktik ska vara handledd (11 §) 
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Införande  

 
 
• Nya reglerna föreslås införas fr.o.m. 

2015 
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