Yrkesrevision inget
för riksdagspartierna

FOLKVILJAN. Valår

är kommunala frågor
alltid i fokus, och kan ge
partierna nya mandat.

Det är valår och räkna med att skola, vård och omsorg hamnar
i fokus. Kommunal Ekonomi har förstås egna frågor till partierna.
Först ut är den så omstridda revisionen.

n

TEXT: LARS GUNNAR WOLMESJÖ

Vad tycker riksdagspartierna om …
… revisionens roll (1)
Varje år granskar revisionen i landets
kommuner årsredovisningarna. Under verk
samhetsåret 2016 riktade de sakkunniga
revisorerna anmärkningsvärt ofta kritik
mot redovisningen, visar en färsk praxis
studie (Eriksson 2017).
Då tar de valda revisorerna vanligen fasta
på de sakkunnigas kritik och rekommende
rar antingen rättelse eller avstyrker godkän
nande av årsredovisningen. Den vanligaste
reaktionen är dock att fullmäktige kör över
revisionen och godkänner räkenskaper och
redovisning utan ändringar. Agerandet visar
på bristande förtroende/respekt för revi
sionen och undergräver revisorernas förtro
ende – inte minst hos kommuninvånarna.

Hur vill ditt parti stärka revisionens mandat
och roll i samspelet med fullmäktigeförsamlingarna?

… revisionens förtroende (2)
I den nya kommunallagen finns några
mindre justeringar vad gäller revisionens
funktionssätt. Det var en följd av att det i
direktiven inför lagändringen angavs ett be
hov av att stärka förtroendet för revisionen,
framför allt hos allmänheten.
Dessa åtgärder anses dock inte tillräckliga
av ledande revisorsföreträdare, exempelvis
FAR och de stora revisorsfirmorna.
Delar ditt parti analysen att detta är ett
problem? Hur vill ditt parti i så fall stärka förtroendet för revisionen?

… revisionens resurs- och
kompetens (3)
Det finns idag inga uttalade krav på vilka
resurser som ska avsättas för revisionen.
Inte heller finns det några kompetenskrav,
vare sig på valda eller sakkunniga revisorer.
Detta yttrar sig i otillräcklig och bristfällig
revision, enligt flera praxisstudier.
Har ditt parti planer på att under kommande
mandatperiod göra något åt detta? ●

Läs mera!
På föreningens hemsida hittar du alla
riksdagspartiers svar på våra frågor!
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Socialdemokraterna:

Moderaterna:

1. SOCIALDEMOKRATERNA HAR tagit ställning för att vi bör behål

1. YRKESREVISORERNA HAR fått en allt starkare ställning i revi

la systemet med att de förtroendevalda revisorerna har ansvar
för både förvaltnings- och redovisningsrevision. När det gäller
efterlevnad av redovisningsregler så finns förslag till en ny lag
om kommunal bokföring och redovisning, som bland annat
syftar till att stärka efterlevnaden av reglerna.

sionsorganisationen, nu även rätt att själva framträda inför
kommunfullmäktige, men de agerar ytterst på de förtroende
valdas uppdrag. Det är angeläget att den politiska majoriteten
normalt respekterar yrkesrevisorernas synpunkter. Om de av
något skäl inte gör det, är det en fråga medborgarna har att
beakta i kommande val.

2. VI ANSER att nuvarande system i allt väsentligt fungerar väl.
Regeringen har dock lagt förslag till en ny lag om kommunal
bokföring och redovisning för att bland annat stärka efterlev
naden av redovisningsreglerna. Regeringen behandlar dock
frågan snarare utifrån perspektivet att kommuner och lands
ting ska följa reglerna och inte utifrån att detta är ett problem
som bottnar i ansvarsfördelning och annat mellan revisionen
och fullmäktige.
3. ENLIGT KOMMUNALLAGEN ska sakkunniga ha den insikt och

erfarenhet av kommunal verksamhet som krävs för uppdraget,
vilket får anses vara ett kompetenskrav. Man bör också hålla
i minne att sakkunniga biträden kan behövas för en lång rad
specialiteter: IT-säkerhet, organisation, juridik med mera.
Även om det oftast är auktoriserade revisorer som är sakkun
niga, är det inte endast de som avses eftersom den kommunala
revisionens uppdrag är bredare än revision av
räkenskaperna. Socialdemokraterna har inte
uttalat sig om några ytterligare kompetens
krav för sakkunniga.
FREDRIK OLOVSSON,
ORDFÖRANDE I RIKSDAGENS
FINANSUTSKOTT

Miljöpartiet:
1. REVISION SPELAR en viktig roll i den lokala demokratin. Det är

2. NOGGRANN GRANSKNING av kommunal verksamhet är viktig.

Vi välkomnar att det genomförts flera lagändringar som stärkt
revisionens oberoende. Det är nu svårt att se ytterligare föränd
ringar som skulle kunna genomföras inom ramen för nuvarande
system med yrkesrevisorer och förtroendevalda och som skulle
medföra genomgripande förbättringar. Det finns reformidéer
som skulle kunna vara intressanta på längre sikt och vi är öppna
för konstruktiva förslag, men vi har för dagen inga konkreta för
slag. Samtidigt menar vi att de förtroendevalda revisorerna har
en viktig roll att spela. De tillför kunskap om den kommunala
verksamheten, vilken inte alltid finns hos yrkesrevisorer.
3. FORMELLA KOMPETENSKRAV förekommer inte för något förtro

endeuppdrag. Det är partiernas uppgift att rekrytera lämpliga
personer och kommunens uppgift att erbjuda utbildning. Det
är viktigt att kommunpolitiker ser till att
revisionen har tillräckliga resurser, men det
finns inget lagstadgat krav på anslagsnivåer
för någon kommunal verksamhet.
ANDREAS NORLÉN,
ORDFÖRANDE I RIKSDAGENS
KONSTITUTIONSUTSKOTT

Sverigedemokraterna:

viktigt för medborgarna att kunna utkräva ansvar av politiker
na. För att stärka revisionens mandat och roll med fullmäktige
församlingarna anser vi att utbildning av fullmäktige är vik
tigt, inte minst i början av varje ny mandatperiod. Det är även
viktigt för alla partier att välja revisorer med omsorg, då det är
ett viktigt och ansvarskrävande uppdrag. Revisorerna behöver
även ges tillräckliga resurser för att kunna ta det ansvar de har
enligt lagen för att granska ”all verksamhet” i kommunen.

1. EN GOD utgångspunkt vore att ge oppositionen större infly
tande över revisionen. Exempelvis genom att de revisorer full
mäktige utser i större utsträckning väljs ur oppositionen eller på
annat sätt ges en mer framträdande roll, kanske som ordförande.
Om revisorerna framför kritik eller föreslår att årsredovisningen
inte bör fastställas, är det viktigt att framhålla möjligheterna till
laglighetsprövning. Eftersom det endast används i undantagsfall
är det viktigt att bidra till ökad kunskap hos förtroendevalda och
allmänhet om denna möjlighet.

2. I DEN NYA KOMMUNALLAGEN finns oberoende budgetberedning.

2. EN MÖJLIGHET är att ge den sakkunniga revisorn ett större

Vi håller med om att det inte är lämpligt att samtidigt vara den
som granskas och att ha ansvar för de resurser som avsätts för
granskning. Stärker man revisionens mandat och roll med full
mäktigeförsamlingarna, förväntas även förtroendet öka.

ansvar samt lagfästa den ömsesidiga upplysningsplikten mellan
förtroenderevisor och yrkesrevisor. Detta framfördes av FAR under
remissbehandlingen av nya kommunallagen. SD är inte övertygat
om att det är bästa lösningen, men frågan bör utredas som en tänk
bar åtgärd för att stärka revisionens förtroende.

3. LAGEN SÄGER att förtroendevalda ska använda sakkunniga för
sina granskningar. Förtroendevalda revisorer har kunskap om den
kommunala verksamheten, den kommunala särarten, gör sina riskoch väsentlighetsanalyser och bestämmer vad som ska granskas.
Men sakkunniga utför granskningarna. De stora revisionsfirmorna
bör kunna presentera sakkunniga med tillräcklig
kompetens och visa att de har kunskap om den
kommunala särarten. Det är viktigt att påpeka
att granskning av kommunal verksamhet är
väsensskild från granskning av bolag.
JANINE ALM ERICSON,
EKONOMISK-POLITISK TALESPERSON

3. PARTIERNA ANSVARAR för att valda revisorer är lämpliga för

uppdraget. Vad gäller sakkunniga revisorer bör det finnas krav
gällande kompetens och skicklighet. Det bör exempelvis inte vara
orimligt att kräva auktorisering. Gällande resurstilldelning är det
oss främmande att med tvingande lagstiftning
begära ett fastställt minimibelopp. Däremot bör
det kunna uttryckas, i riktlinjer eller förarbe
ten, att kommunerna säkrar att revisionen har
erforderliga resurser för sitt uppdrag.
JONAS MILLARD,
LEDAMOT I KONSTITUTIONSUTSKOTTET

Valfrågan 2018

Centerpartiet:
1 GENERELLT ÄR det viktigt med dialogen mellan revisionen och
fullmäktiges förtroendevalda. Vi ser stora bekymmer med de
specialdestinerade statsbidragen, som både ökar byråkratin
och går på tvärs mellan vad revisionen kräver och det som lag
stiftaren åsyftar. Ta som exempel migrationspengarna, som vi
i kommunerna vill använda sparsamt över tid för att användas
rätt till gruppen de syftade till. Ett annat exempel är bygg
bonusen, som en del kommuner eventuellt får i december. För
att följa god redovisnings- och revisionssed är det svårt att göra
annat än att lägga dessa bidrag i resultatet. Centerpartiet har i
sin budget lagt generella bidrag, istället för specialdestinerade,
så kommunerna kan använda statsbidragen utifrån sina behov
och förutsättningar. Då blir det enklare att göra rätt.
2 REVISORERNA GRANSKAR nämnder och styrelse, men det är
från fullmäktige man har uppdraget. Revisorerna ska ha
kontinuerliga möten med fullmäktiges presidium. Men viktigt
är också att de sakkunniga biträdenas bedömning når full
mäktige.
3 DET ÄR Centerpartiets ambition att fortsätta arbetet med att

höja kompetens och förtroende för revisionen. Med hög kom
petens på de förtroendevalda revisorerna menar vi att det är
viktigt med erfarenhet av lokalt politiskt arbete och kunskap
om hur en kommun fungerar. Revisionen
ska också ha ekonomiska förutsättningar att
klara sitt uppdrag.
MARI-LOUISE WERNERSSON,
ORDFÖRANDE I FALKENBERGS KOMMUNSTYRELSE
OCH I CENTERPARTIETS KOMMUNALA SEKTION

Kristdemokraterna:
1 DET ÄR angeläget att tydliggöra revisionens betydelse och roll
för de förtroendevalda. Genom att utveckla dialogen mellan
revisorer och ledamöter i fullmäktige och styrelse/nämnder,
skapas bättre ömsesidig kunskap och förståelse. Det bidrar till
revisorernas förankring och legitimitet.
2 REVISIONEN BEHÖVER bli tydligare i sin analys utifrån risk och

väsentlighet och förbättra beställningen. Det är alltför vanligt
att förtroendevalda revisorer inte har en dokumenterad riskbe
dömning eller granskningsplan. Den form vi idag har för kom
munal revision är bra. Genom att kombinera yrkeskunniga
auktoriserade revisorer och demokratiskt förankrade lekmän
ges förutsättningar för en kvalitativ revision. Genom att stärka
revisorernas arbete enligt god sed blir det kvalitativa innehåll
et bättre. Därmed stärks också förtroendet för revisionen.
3 KRAV BÖR ställas på att sakkunniga revisorer ska vara
auktoriserade. Förtroendevalda revisorer bör ha erfarenhet
från kommunal organisation. Det är viktigt att den demo
kratiska förankringen finns kvar. Fullmäktige måste ge de
resurser som krävs för en kvalitativt god revision. Genom
en egen anslagsframställan kan äskandet motiveras utifrån
uppdragets innehåll, bedömda risker och pla
nerad granskning. Det minskar risken för en
enbart schablonmässig tilldelning. Som parti
uppmanar vi våra förtroendevalda att verka
för tillräckliga resurser till revisionen.
BENGT GERMUNDSSON, ORDFÖRANDE I MARKARYDS
KOMMUNSTYRELSE

Liberalerna:
1 LAGÄNDRINGARNA FRÅN årsskiftet 2017/18 innehåller vissa
skärpningar för att stärka revisionens roll, bland annat
genom att de sakkunniga revisionsbiträdena får självstän
dig rätt att uttala sig i fullmäktige när revisionsberättelsen
behandlas. Därmed blir det väsentligt svårare för de folkvalda
att sopa de sakkunnigas kritik under mattan för att den är
politiskt känslig.
2 LIBERALERNA SER de senaste lagändringarna som ett steg i

rätt riktning, men i kommande lagöversyner vill vi att man
fortsätter att hitta sätt att stärka revisionens ställning och
oberoende inom den organisationsmodell som gäller för
kommuner.
3 EN KOMMUN som genom otillräckliga resurser till revisionen

(ekonomiska eller kompetensmässiga) försöker omöjliggöra
en granskning enligt god revisionssed agerar tveklöst i strid
med kommunallagen. Den nya kommunallagens bestäm
melse om att det är fullmäktiges presidium och inte styrelsen
som bereder frågan om budget för revisionen bör bidra till att
minska risken för att detta inträffar. Liberalerna är positiva
till att det prövas om det går att i lag precisera resurs- och
kompetenskraven. Erfarenheterna av hur
motsvarande regelverk har använts för
exempelvis revisionspliktiga aktiebolag bör
då vägas in.
MATS PERSSON,
EKONOMISK-POLITISK TALESPERSON

Vänsterpartiet:
1 VI DELAR inte bilden av att revisionen ofta är bristfällig. Det är
viktigt att slå fast att det inte är revisionen som är ansvarig för
verksamheten, att denna sköts ändamålsenligt eller för dess
interna kontroll. Det har hänt vid några tillfällen att fullmäkti
ge haft en annan synpunkt än revisorerna. Fullmäktige måste
då lämna en förklaring till varför man fattar ett annat beslut.
Samtliga partier företrädda i Revisionsdelegationen är tydliga
med att det är viktigt att fullmäktige tillstyrker medel till revi
sionen så att det går att granska i enlighet med Kommunallagen
och god sed samt så att revisionen är oberoende i sitt uppdrag.
Samtliga partier är också överens om att förtroendevalda ska
granska förtroendevalda.
2 VI UPPFATTAR inte att det är generellt lågt förtroende för

revisionen. Dialog med uppdragsgivaren, d v s fullmäktige,
är viktig. Likaså att kommunicera till allmänheten vad upp
draget innebär och att en revision är bra för verksamheten. Det
är inte ofta revisorerna är oense i sina ställningstagande, vilket
är en styrka och också motverkar att revisionen uppfattas som
partipolitisk.
3 UTBILDNING FINNS för förtroendevalda revisorer och erbjuds

årligen från både SKL och revisionsbyråerna.
I många kommuner ges mycket små anslag.
Revisionsdelegationen har också påtalat vik
ten av revisionskontor eller av att kunna dela
på en dylik tjänst mellan kommuner.
ALI ESBATI,
TF EKONOMISK-POLITISK TALESPERSON

