Ett meningsfullt
yrke som gör
skillnad

Vad är Skyrev?
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer är en förening
för sakkunniga inom kommunal revision. Bland dessa
sakkunniga återfinns anställda inom kommuners och
regioners revisionskontor samt anställda vid alla de
stora revisionsbyråerna. Skyrev arbetar bland annat
med certifiering av sakkunniga revisorer, framtagandet
av ett etiskt regelverk och en normsamling,
vägledningar, utbildning samt omvärldsbevakning
inom revisionsområdet.

Vad gör en kommunal yrkesrevisor?
Revision av kommunala verksamheter regleras i
kommunallagen. Varje kommun, region och
kommunalförbund har förtroendevalda revisorer, som
ansvarar för att granska styrelsernas och nämndernas
verksamhet och ekonomi varje år.
Revisionen är med andra ord ett demokratiskt
kontrollinstrument. För att kunna genomföra
revisionen anlitar de förtroendevalda revisorerna
kommunala yrkesrevisorer som sakkunniga biträden.

Vilken utbildning krävs för att bli en
certifierad kommunal revisor?
Om du som student strävar mot en karriär som certifierad kommunal revisor bör du ha i åtanke att grundkravet för certifiering är en kandidatexamen (180 hp)
med inriktning ekonomi eller offentlig förvaltning.
Minst 90 hp ska utgöras av studier inom offentlig
förvaltning eller ekonomi och minst 30 hp måste avse
det andra ämnet.

Här vill vi berätta hur vår verklighet
kan se ut:
• Som yrkesrevisor inom den kommunala sektorn är
du ofta på språng.
• Du genomför verksamhetsrevisioner där intervjuer
med intressanta och kompetenta yrkesmänniskor på
alla möjliga nivåer i kommuner/regioner är
dominerande inslag.
• Ständigt nya utmaningar och arbetsuppgifter ger ett
kontinuerligt lärande som gör att arbetet upplevs
mycket stimulerande.
• Du får möjlighet att använda dina förvärvade
kunskaper inom till exempel juridik, ekonomi,
organisation, ledning/styrning, utredningsteknik,
statistik, statsvetenskap. Läs om certifieringskrav.
• Arbetet är ofta både ett lagarbete och samtidigt
självständigt.
• Du får utlopp för din verbala förmåga både när du
författar dina rapporter och när du presenterar dem
för uppdragsgivarna.

• Dina rapporter ger legitimitet åt väl fungerande
verksamheter men gör också skillnad genom att du
kan lyfta fram vad som behöver förbättras.

Väckte vi din nyfikenhet?
Om du eller dina kompisar är intresserade att tala med
oss, kommer vi gärna till er och informerar om yrket.
Vi håller workshops och anordnar aktiviteter i
samverkan med studentföreningar och universitet runt
om i landet.
Håll utkik på vår hemsida och på sociala medier vid
ditt universitet.

Vill du få prova på i praktiken – lägg
din praktik hos oss
Vill du få en mångsidig inblick i hur en kommun eller
region fungerar finns det möjligheter att söka studiepraktik hos flera av våra medlemsorganisationer.

Mer om Skyrev
Föreningens hemsida – www.skyrev.se – är det
snabbaste sättet att få aktuell information om Skyrev
och aktuella aktiviteter.

På hemsidan finner du:
• Information om föreningen, om våra mål och vår
arbetsorganisation.
• Regelverket för certifiering som kommunal
yrkesrevisor
• Det grundläggande etiska regelverk föreningen
fastställt och arbetar efter
• Skyrev:s revisionsnormer i form av
rekommendationer, vägledningar och
utkast
• Länk till Skyrev:s publikation ”Normsamling för
den kommunala sektorn”
• Hur du gör för att ansöka om medlemskap
• Information om hur du kommer i kontakt med
Skyrev

Adress
www.skyrev.se

E-post
info@skyrev.se
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