Nyhetsbrev maj 2020
Det känns som om jag skrev det förra nyhetsbrevet i januari i år i en helt annan tid. Då
hade vi inte hört talas om sjukdomen Covid -19och anade inte att ett Corona-virus skulle
växa till en pandemi. Sedan mars har det mesta kretsat runt just det. Även arbetet i vår
gemensamma branschorganisation har påverkats, bland annat med inställda/uppskjutna
utbildningar. En del har dock rullat på. Här kommer därför lite information om läget.

Ny webbplats
Den nya webbplatsen är nu lanserad efter mycket arbete från informationskommittén och
Föreningshuset som sköter vår kansli- och ekonomifunktion. Det är vår förhoppning att
SKYREV:s webbplats ska underlätta för dig som medlem att hitta information om vårt
kursutbud, om certifieringsförfarandet, våra rekommendationer för revisionsarbetet och en
hel del annat.

20-årsjubileum 2020
SKYREV fyller 20 år som förening i augusti i år. Förberedelserna inför firandet på
årsstämman i september hade kommit en bra bit på väg. Vid senaste styrelsemötet i april
konstaterade vi dock att vi får skjuta på årsstämman och firandet av 20-årsjubileet. Detta
eftersom förutsättningarna för att genomföra det på det sätt vi tänkt redan i september är
för osäkra.
Nya datum är den 19-20 november 2020. Boka gärna detta i din kalender. Inbjudan och
anmälan kommer senare.
Om det efter sommaren fortfarande inte går att bedöma läget och avgöra om det kommer
att gå att genomföra en konferens med alla på plats i Stockholm är det troligt att vi bara
genomför själva årsstämman digitalt i november. I så fall får vi fira nästa år.

Övrig utbildning
Grundutbildningen i verksamhetsrevision framflyttad

En annan konsekvens av Coronapandemin är att starten av grundutbildningen i
verksamhetsrevision har fått flyttas fram i tid. Första kurstillfället skulle ha startat i slutet
av maj men är i dagsläget framflyttad till oktober 2020. Resterande kurstillfällen är
planerade till januari och april/maj 2021. Kursen är fullbokad och det finns även
medlemmar som står i kö på kursens reservlista. Senast fyra veckor före planerad kursstart
kommer anmälda deltagare meddelas om kursen behöver flyttas fram ytterligare på grund
av det rådande läget.
Vidareutbildningen i verksamhetsrevision - dags för anmälan till nytt tillfälle

Även vidareutbildningen i verksamhetsrevision som från början var inplanerad till den 15 –
16 juni är framflyttad. Inbjudan med program har skickats ut till det nya kurstillfället den
17 – 18 november. Anmälan görs på vår webbplats. Observera att om du gjort en anmälan
till det tidigare tillfället, så gäller den inte längre. Ny anmälan måste göras. Sista

anmälningsdag är den 10 augusti. Skulle det vara så att vi i augusti inte kan bedöma
situationen framåt får vi återigen avboka och återkomma när vi vet mer.

Inför din certifiering eller omcertifiering
När du ska ansöka om certifiering eller omcertifiering finns det på vår webbplats blanketter
i PDF-format för att underlätta ifyllandet av de uppgifter som Certifieringsnämnden
behöver. Ansökan kan från och med ansökningstillfället i augusti 2020 helt och hållet
skickas med e-post. Skannade underskrifter accepteras. Äldre dokument som
examensbevis, intyg m.m. som inte finns i digital form, skannas i så fall av den sökande
och biläggs. Vill du hellre skicka med vanlig post går det också bra.
Översynen av certifieringsreglerna pågår enligt plan med ambitionen att nya regler ska
beslutas på SKYREV:s årsstämma. Eftersom stämman flyttas fram kan de nya reglerna
tidigast tillämpas i ansökan i mars 2021. Övergångsregler kommer att gälla under en period
för att säkerställa att de föreningsmedlemmar som har en plan för sin certifiering ska kunna
fullfölja denna.

Standard för redovisningsrevision
Den första fasen i vårt samarbete med SKR och FAR för att ta fram ett ramverk som grund
för tolkning och tillämpning av en standard för redovisningsrevision i kommuner och
regioner är snart klar. Styrgruppen har beslutat att skicka ut utkastet till ramverk för att få
in synpunkter från olika intressenter så här långt. En formell remiss kommer senare att gå
ut när helheten finns på plats. Först ska nästa fas klaras av, nämligen projektgruppens
arbete med anpassningen av själva standarden utifrån ISA1, ISRE2 och LKBR3.

Vägledning om revisionsdokumentation
Arbetet med att se över rekommendation nr 1 Dokumentation av revisionsprojekt och ta
fram en vägledning till denna pågår. Utkast till vägledning har diskuterats i styrelsen vid
ett par tillfällen och synpunkter tas in bl.a. från god sed kommitté och SKR som ska
bearbetas inför nästa möte.

Ta hand om er!

Anneli Lagebro
ordförande
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