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Regler för certifiering 

Allmänt 

1 § Med kommun avses i dessa regler kommuner, regioner och kommunalförbund. 

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna i kommunens aktiebolag ska enligt 

kommunallagen biträdas av sakkunniga. De sakkunniga ska enligt kommunallagen ha den 

insikt i och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. 

Certifiering i enlighet med följande regler avser sakkunniga i deras uppgifter att biträda de 

valda revisorerna. 

De certifierade kommunala yrkesrevisorerna ska följa SKYREV:s yrkesetiska riktlinjer1 i sin 

yrkesutövning. Det ankommer i första hand på den enskilde att själv pröva sin efterlevnad av 

riktlinjerna. 

Certifieringsförfarande 

2 § Certifiering av kommunal yrkesrevisor ska säkerställa att den certifierade revisorn har 

tillräcklig utbildning och erfarenhet för att biträda de valda revisorerna. Certifiering innebär 

också att den sakkunnige i övrigt bedöms vara lämpad att biträda de valda revisorerna med att 

som sakkunnig genomföra hela eller delar av den yrkesmässiga revisionen i en kommunal 

verksamhet. 

Certifieringsnämnden beslutar i frågor om certifiering. En certifieringsperiod är fem år. 

Ansökan om förlängning ska göras innan certifieringsperiodens utgång. Om ansökan för 

omcertifiering inte har gjorts sex månader efter certifieringsperiodens utgång upphör 

certifieringen.  

3 § Certifieringsnämnden beslutar om ansökningsförfarande och certifikat. 

Vid beviljad certifiering eller förnyad certifiering ska sökande betala en ansökningsavgift och 

en certifieringsavgift vars storlek bestäms av SKYREV:s styrelse. Om ansökan inte beviljas, 

betalas endast ansökningsavgift. Den som beviljats certifiering ska ansöka om medlemskap i 

SKYREV och betala medlemsavgift. Certifierade erhåller ett skriftligt certifikat. Skriftlig 

motivering ska meddelas en sökande som fått avslag på sin ansökan. Vid avslag kan sökanden 

begära omprövning av ärendet hos Certifieringsnämnden. 

Om förutsättningarna för certifiering inte längre uppfylls, upphör certifieringen. En certifierad 

revisor ska anmäla till Certifieringsnämnden om förutsättningarna för certifiering upphör. 

 

1 SKYREV:s årsstämma beslutade 2018-09-20 om yrkesetiska riktlinjer. Riktlinjerna återfinns på SKYREV:s 
hemsida. 
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Krav på utbildning 

4 § För certifiering krävs akademisk examen som omfattar minst sex terminers godkända 

heltidsstudier vid universitet/högskola (180 hp/120 p). Sökandens utbildning ska ha en 

inriktning som av certifieringsnämnden bedöms vara relevant för granskning av kommunal 

verksamhet. Studier omfattande sammanlagt minst 120 hp/80 p ska bedrivas inom nedan-

stående områden. Områdena 1 och 2 är obligatoriska, och studier på dessa områden ska 

omfatta minst 15 hp/10 p vardera. 

1 Den offentliga förvaltningens roll, uppbyggnad och arbetssätt  

2 Företagsekonomi; förvaltningsekonomi eller motsvarande med inriktning mot 

redovisning och finansiell rapportering 

3 Företagsekonomi; övriga inriktningar  

4 Revision 

5 Riskhantering och intern kontroll  

6 Metoder för granskning/utvärdering 

7 Nationalekonomi/samhällsekonomi 

8 Rättskunskap relevant för den kommunala verksamheten 

9 IT och/eller informationssäkerhet 

Uppfyller inte sökanden utbildningskraven enligt 4 § kan Certifieringsnämnden efter en 

samlad bedömning av sökandens kompetens ändå medge certifiering.  

Krav på yrkeserfarenhet 

5 § För certifiering krävs minst fyra års yrkeserfarenhet enligt nedanstående. För sökanden 

med relevant utbildning på avancerad nivå (masterexamen eller annan relevant högre 

utbildning) krävs tre års yrkeserfarenhet. 

Sökanden ska ha varit yrkesverksam i minst tre år på heltid inom kommunal revision och 

därmed förenlig verksamhet under ledning av erfaren yrkesrevisor.2 Praktiken ska avse 

uppdrag som sakkunnig revisor till valda revisorer i kommunal verksamhet. Ett av de tre åren 

kan avse uppdrag som lagstadgad revisor i kommunala aktiebolag. Praktiken ska vara allsidigt 

sammansatt och omfatta alla delar i revisionsprocessen, dvs. riskbedömning och planering, 

granskning och prövning samt rapportering. Praktikens innehåll ska redovisas och verifieras 

av sökanden och arbetsgivaren.  

Det fjärde årets yrkespraktik ska vara inhämtat på något av följande sätt: 

• som yrkesverksam inom kommunal revision  

• som yrkesverksam inom statlig revision  

• som yrkesverksam inom privat revision  

 

2 Med heltid avses 1 600 timmar per år. Med uttrycket ”därmed förenlig verksamhet” avses en analog tolkning 
av de regler som gäller för auktoriserade revisorer (Revisorslag 2001:883; 2§, p. 8) 
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• som yrkesverksam inom område som bedöms som relevant för kommunal revision 

Förnyad certifiering 

6 § För förnyelse av certifiering krävs att den sökande har varit yrkesverksam minst 1 600 

timmar som sakkunnig till valda revisorer i kommunal verksamhet under certifierings-

perioden. Yrkesverksamheten ska redovisas i ansökan och verifieras av sökanden och 

ansvarig chef.  

7 § För förnyelse av certifieringen krävs att sökanden har genomgått fortbildning som 

omfattar minst 100 timmar under certifieringsperioden. Kravet gäller även sökanden som 

fortsatt är yrkesverksam som revisor, men som inte har ansökt om förnyad certifiering innan 

denna har upphört. Fortbildningen ska vara relevant för uppdraget som sakkunnig till valda 

revisorer och bedrivas inom de nio områden som identifieras i 4 §. Fortbildningen ska kunna 

verifieras med kursplaner, utbildningsmoment eller liknande. Arbetsmöten/projektmöten och 

inläsning av material för granskningar accepteras inte som fortbildning.  

Uppfyller inte sökanden kraven på fortbildning enligt 7 § kan Certifieringsnämnden, om 

särskilda skäl föreligger, ändå medge förnyad certifiering.  

8 § Sökande som inte längre är verksam som yrkesrevisor och vars certifiering har upphört 

kan åberopa tidigare beslut om certifiering vid ny ansökan. Sökanden ska bilägga en 

redogörelse för sin verksamhet under perioden av bortovaro från revisionell verksamhet. I 

redogörelsen ska sökanden beskriva på vilket sätt teoretiska kunskaper och praktiska 

förmågor som är relevanta för revisionsverksamhet behållits eller utvecklats.  

Disciplinära åtgärder 

9 § Certifieringsnämnden bedömer i förekommande fall anmälan rörande brister i certifierad 

revisors yrkesutövning samt beslutar om disciplinära åtgärder. Revisor som uppsåtligen 

brustit i sin yrkesutövning kan tilldelas en erinran eller en varning. Om nämnden bedömer 

bristerna som allvarliga kan certifieringen återkallas. Certifieringsnämnden meddelar 

Revisorsnämnden i det fall certifierad revisor också är auktoriserad revisor, om beslut fattas 

om disciplinär åtgärd. 

Ikraftträdande och övergångsregler 

Nu antagna regler träder i kraft den 1 januari 2021. Sökanden kan fram till och med sista 

ansökningstillfället 2023 åberopa tidigare regler beträffande krav på grundutbildning enligt  

8 § i de regler för certifiering som beslutats av SKYREV:s stämma 2019-09-19. 


