
 

 

KONFERENS FÖR 

YRKESREVISORER 

Kommunal revision i Norden  
År 2022 i Helsingfors arrangeras en konferens för yrkesrevisorer som verkar i kommuner och 

regioner, med deltagare från Finland, Sverige, Danmark och Norge. Vi vill nu välkomna er till 

en digital ”teaser” i september 2021 där kommunal revision är i fokus.  

Programmet arrangeras i ett nordiskt samarbete mellan Skyrev, SKR, Norska 

Kommunrevisorers förbund, yrkesrevisorer från Danmark (länk) och Revisorer inom den 

offentliga förvaltningen i Finland.   

”Teasern”  samt konferensen 2022 är tillfällen för dig som yrkesrevisor att fördjupa dina 

kunskaper i aktuella frågor som rör offentlig revision. Du möter dina nordiska kollegor och 

tillsammans skapar vi ett starkare nätverk i Norden för kommunala revisionsfrågor. 

Tid och plats 

Teasern sänds den 10 september kl 9.00  - 11.30 

 

 

Anmälan 

Anmäl dig genom att skicka ett mail till lotta.ricklander@skr.se  

Sista anmälningsdag är 7 september 2021. Länk skickas den 8 september till de som anmält sig. 
Teasern är kostnadsfri. 

Kontakt 

Anna Eklöf, anna.eklof@skr.se 

Lotta Ricklander, lotta.ricklander@skr.se 

Lena Salomon, lena.salomon@pwc.com 

Välkommen! 

 

   

 

 

 

https://www.skyrev.se/
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/revision.383.html
https://www.nkrf.no/
https://www.nkrf.no/
https://www.julkishallinnontarkastajat.fi/nkr-konferensen
https://www.julkishallinnontarkastajat.fi/nkr-konferensen
mailto:anna.eklof@skr.se
mailto:lotta.ricklander@skr.se
mailto:lena.salomon@pwc.com


 

Program ”teaser”10 september 
 

Kommunal revision i Norden 

9.00–9.10 Inledning 

Information om det nordiska samarbetet bland kommunala yrkesrevisorer. 

 

9.10–9.40 Sverige; Hantering av Corona-pandemin ur ett revisionsperspektiv 

Sverige har i ett nordiskt perspektiv drabbats hårt av covid-19. Många personer har avlidit och 

pressen på kommuner och regioner har varit hård. PwC har kartlagt och granskat hanteringen 

av pandemin i ett 30-tal kommuner och närmare 10 regioner. Kartläggningen omfattar interna 

och externa effekter, beslutsfattande och eventuella brister avseende t.ex. ansvar, befogenheter 

och behörigheter samt organisationernas egna planer på att utvärdera hanteringen av covid-19.  

 

Anna Eklöf, SKR 

Christer Marklund, certifierad kommunal yrkesrevisor, PwC 

 

9.40–10.10 Norge; Digitalisering inom den kommunala sektorn 

Tjenestene i den offentlige sektoren blir i økende grad digitalisert og automatisert. Det gjelder 

ny teknologi innen velferd og omsorg, men også innen saksbehandling er det økt grad av 

automatisering. Noen steder har man begynt å ta i bruk kunstig intelligens og 

maksinlæringsalgoritmer.  Hvordan skal revisor forholde seg til dette, og hvordan forbereder 

vi oss best mulig på den utviklingen som er i gang? Riksrevisjonen har en egen innovasjonslab 

som utvikler verktøy og metoder for å gjøre revisor mulighet til å følge med på utviklingen. 

 

Jan Roar Beckstrøm, avdlingsdirektør (chief data scientist), Riksrevisjoenn 

 

10.10 – 10.20 Paus 

 

10.20–10.50  Danmark; Kostøkonomi – Kampen mod madspild 

Med afsæt i FN’s verdensmål pkt. 12.3, har den danske regering vedtaget at 

Danmark skal reducere madaffaldsmængden med 50% inden 2030. Der vil være 

kommunale og regionale tiltag, som vil være sideløbende til de nationale 

initiativer om reduktion af madaffald. Indsatsen indebærer, at alle led i 

værdikæden analyseres. Formålet med dette arbejde er i høj grad at 

økonomisere og profitere på reduktionen af madaffaldet.  

 

Mette Aaltonen, BDO Danmark 
 

10.50 – 11.20 Finland; Social- och hälsovårdsreformen  

Enligt finska regeringens planer överförs ansvaret för  social- och hälsovården och 

räddningsväsendet till nya välfärdsområden år 2023. Målet är att minska på hälso- och 

välfärdsskillnader, trygga jämlika och högklassiga tjänster, förbättra säkerheten, tillgången 

och tillgängligheten, säkerställa tillgången till yrkeskunnig arbetskraft och svara mot de 

utmaningar som samhälleliga förändringar för med sig samt att dämpa kostnadsökningen. 

 

Martin Slotte, senior manager, KPMG Finland 



 

 

11.20 Avslutning 

 

 

Föredragshållare 

Mette Aaltonen, Director, BDO Danmark 
Mette arbejder hovedsagelig med analyser og projekter i organisationer, 

som arbejder med fødevarer, ernæring og forplejning. Hendes indgående 

kendskab er både kommet gennem hendes mangeårige arbejde som 

konsulent i BDO og som mangeårig servicechef i det kommunale regi. 

Mette har kompetencer indenfor drift- og ressourcestyring og er 

anerkendt for at balancere økonomiske, personalemæssige og 

driftshensyn i sine analyser. 

Anna Eklöf, Utvecklingsledare, Sverige Kommuner och Regioner 

Anna har arbetat i sex år med utveckling av god revisionssed i kommunal 

revision på Sveriges Kommuner och Regioner, där samtliga kommuner 

och regioner är medlemmar. Anna är statsvetare och har tidigare 

erfarenhet som utredare inom statlig och ideell sektor samt även som 

konsult och yrkesrevisor inom kommunal revision. 

Christer Marklund, certifierad kommunal revisor, PwC Sverige 

Christer Marklund är certifierad kommunal revisor och har rollen som 

intern samordnare inom PwC när det gäller granskning av covid-19-

pandemin inom kommuner och regioner. Han har lång erfarenhet som 

utredare av kommunal verksamhet och att agera som sakkunnigt biträde 

till förtroendevalda revisor. Christer är marknadsområdesansvarig för 

PwC Public Sector i norra Sverige. 

Jan Roar Beckstrøm, avdelingsdirektør (chief data scientist) i 

Riksrevisjonens innovasjonalab, Norge  

Jan Roar Beckstrøm er chief data scientist og leder for Riksrevisjonens 

innovasjonslab. Han har jobbet med metodespørsmål innen 

forvaltningsrevisjon i nærmere 20 år. Han er også tidligere leder av 

INTOSAI Perforamnce Audit Subcommittee. 

 



 

Martin Slotte, senior manager  KPMG Finland 

Martin har över 15 års arbetserfarenhet av revision inom offentliga  

samfund. Han har en omfattande erfarenhet av revision av kommuner 

och samkommuner samt offentligt finansierade projekt. Förutom revision 

enligt kommunallagen har OFGR, GR, CIA Martin specialiserat sig på 

intern revision och intern kontroll. Han har konsulterat inom den 

offentliga förvaltningen gällande intern kontroll och riskhantering som 

en del av lednings- och förvaltningssystemet. 


