
 

 

 

Nyhetsbrev januari 2020 

En hel del arbete är på gång inom SKYREV. Här kommer lite kort information om några av de saker 
som pågår. 

Standard för redovisningsrevision 

Samarbetet för att ta fram en standard för 
redovisningsrevision mellan SKYREV, SKL och 
FAR har fortsatt under hösten/vintern 2019. I 
ett första skede tas ett ramverk för kommunal 
redovisningsrevision fram som ska utgöra 
grunden för tolkning och tillämpning av en 
standard utifrån International Standards on 
Auditing (ISA) samt ISRE (standard för över-
siktlig granskning av delårsrapport). Arbetet 
sker i en projektgrupp med ledamöter från de 
tre organisationerna och leds av en styrgrupp 
där ordförande för SKYREV sitter tillsammans 
med Annika Wallenskog, SKR och Karin 
Apelman, FAR. 

Som många av er säkert redan känner till har 
Revisorsinspektionens (RI) under 2019 
genomfört en s.k. tematillsyn av revisions-
bolags medverkan som sakkunniga i den 
kommunala revisionen. En rapport har 
publicerats på RI:s webb-plats nu i januari. 
Tematillsynen avser i första hand revisions-
bolagens verksamhet i syfte att på sikt stärka 
RI:s tillsyn över auktoriserade revisorers och 
revisionsbolagens medverkan i den kommu-
nala revisionen. I rapporten skriver RI att när 
revisionsbolagen tar uppdrag direkt från 
förtroendevalda revisorer som sakkunnigt 
biträde i den kommunala redovisnings-
revisionen så utgör det revisionsverksamhet 
enligt revisorslagen och att verksamheten 
därmed står under Revisorsinspektionens 
tillsyn. FAR har kommenterat rapporten i ett 
uttalande. 

Eftersom det handlar om revisionsbolagens 
verksamhet i kommuner och regioner görs 
även vissa tolkningar som berör hur den 
kommunala revisionen bedrivs. Även SKR har 
efter avstämning med SKYREV publicerats sin 
syn på rapporten i ett uttalande utifrån ett 
kommunalt perspektiv. SKR konstaterar att 
revisorslagen inte är skriven för kommunal 
verksamhet och att de innebär svårigheter för 
revisionsbolag när de agerar som sakkunniga 
biträden till förtroendevalda revisorer. Som 
SKR skriver är det därför det gemensamma 
utvecklingsprojektet för att ta fram ett ram-
verk och en tydligare standard för kommunal 
redovisningsrevision pågår. SKR lyfter också 
fram att de inte delar RI:s synsätt att den 
huvudansvarige (sakkunnige) revisorn i ett 
kommunalt revisionsuppdrag måste vara en 
auktoriserad revisor eftersom revisorslagens 
definition av revisionsverksamhet inte är 
framtagen med kommunsektorn i åtanke. Den 
huvudansvarige sakkunnige som leder det 
samlade revisionsuppdraget i en kommun 
behöver enligt SKR ha en bredare kompetens-
profil, som exempelvis finns hos en certifierad 
kommunal yrkesrevisor. SKR:s synpunkter 
ligger helt i linje med SKYREV:s och vi kommer 
fortsatt att gemensamt följa frågan. 

I styrgruppen för standarden planerar vi att 
träffa Revisorsinspektionen under våren för 
fortsatta diskussioner. 

 

 

https://www.revisorsinspektionen.se/globalassets/webbplatsen/publicerat/rapport-tematillsyn-kommunal-revision_2020-01-10.pdf
https://www.far.se/nyheter/2020/januari/ris-tematillsyn-starker-behov-av-standard-for-kommunal-redovisningsrevision/
https://skr.se/demokratiledningstyrning/revision/nyhetsarkivrevision/arkivrevision/revisorsinspektionenstematillsynavkommunalredovisningsrevision.31431.html


 

 

 

Översyn av certifieringsreglerna 

Styrelsen har beslutat att bilda en arbetsgrupp för att se över certifieringsreglerna. En av 
utgångspunkterna är Revisorsinspektionens förändringar av regler vid auktorisation eftersom 
SKYREV:s certifieringsregler tidigare utgått från dessa. Självklart ska en anpassning även i 
fortsättningen göras till de krav som bör gälla i vår sektor. Hittills har en inventering gjorts av vilka 
behov av förändringar som finns utifrån erfarenheter i samband med certifiering samt vilken 
koppling certifieringsreglerna har till exempelvis föreningens stadgar. Styrelsen har även träffat 
Certifieringsnämnden för att höra deras syn på behov av förändringar och förtydliganden. Planen är 
att de uppdaterade certifieringsreglerna ska kunna beslutas av årsstämman i september. 

Vägledning om revisionsdokumentation 

Ett arbete att se över rekommendationen nr 1 Dokumentation av revisionsprojekt och ta fram en 
vägledning har påbörjats inom god sed kommittén. Styrelsen har beslutat att en arbetsgrupp med 
ledamöter från styrelsen och kommittén ska fortsätta arbetet med att ta fram förslag till 
rekommendation och vägledning för revisionsdokumentation, bl.a. med hjälp av juridisk expertis. Ett 
första utkast till vägledning har diskuterats i styrelsen. Vissa frågor behöver stämmas av med FAR och 
med SKR. Ambitionen är att en uppdaterad rekommendation och ny vägledning efter avstämning 
med god sed kommittén ska vara klar för beslut i styrelsen före sommaren. 

20-års jubileum 2020 

Föreningen blir 20 år i augusti 2020. Den första konstituerande föreningsstämman hölls enligt 
protokoll den 22 augusti 2000. Förberedelser inför firandet på årsstämman 2020 pågår. Lokal för 
själva årsstämman och konferensen blir densamma som de två senaste åren, IVA på Grev Turegatan i 
Stockholm. När det gäller arrangemang för jubileumsmiddagen kommer vi att vara på annan plats, 
men centralt i staden. Vi återkommer mer exakt när allt fallit på plats. 

Skriv gärna in årskonferensen 2020 med jubileumsmiddag redan nu i din almanacka  
den 17-18 september. 

 

Vänliga hälsningar 

Anneli Lagebro 
ordförande 


