
Förslag till Ramprogram STAREV 21-22 maj 2019 
Lokal: City Conference Center, Norra Latin, Drottnin gatan 71B 

 

Tisdag 21 maj 

10.30-11.30  Registrering  

 Styrelsemöte STAREV enligt särskild agenda (Region Skåne ansvariga) 

11.30-12.30 LUNCH 

12.30-12.40 Fullmäktiges ordförande Cecilia Löfgren, SLL hälsar välkommen 

12.45-14.00 En region i kraftig förändring 

Henrik Gaunitz, ekonomidirektör SLL om Region Stockholms förändringsresa från NKS 

och framåt 

Anneli Lagebro, revisionsdirektör om att granska verksamhet i fleråriga 

förändringsskeden 

14.00-14.30 KAFFE 

14.30-15.30 Den problematiska revisionen  

Peter Öhman, professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för 

forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet.  

Ett fungerande samhälle bygger på att olika yrkesgrupper utför sitt arbete på ett så 

bra sätt som möjligt. Vissa yrkesgrupper har en förhållandevis tacksam uppgift då de 

är mer hyllade än kritiserade i det offentliga rummet. Andra yrkesgrupper, 

exempelvis fotbollsdomare, har en otacksammare uppgift då de ständigt kritiseras 

för sina insatser. Även revisorer kan numera räknas in bland dem som får mer skäll 

än beröm i medierna. När de gör ett bra arbete är det som det ska. Om inte höjs 

snabbt kritiska röster. 

15.30-16.30 Gruppdiskussioner, se separat program för diskussionsfrågor (Revisionschefsgruppen 

har eget möte i annan lokal) 

  Grupp 1. Kvalitetssäkring/kvalitetsutveckling (X, diskussionsledare)  

  Grupp 2. God revisionssed (X, diskussionsledare)  

  Grupp 3. Revisionens förutsättningar (X, diskussionsledare)  

  Grupp 4. Revisionens kommunikation och dialog (X, diskussionsledare)  

  Grupp 5. Revisorernas rapportering (X, diskussionsledare) 

  Grupp 6. Avtalssamverkan (X, diskussionsledare) 

16.30-17.00 Diskussion i stor grupp, Irene Seth ordförande i revisorskollegiet Region Stockholm och 

resp. diskussionsledare 

18.30 Båttur med middag 

Kommenterad [AC1]: Presentation ska anpassas 
tillsammans med Peter Öhman 



Onsdag 22 maj 

08.30-09.00 God revisionssed 2018  

 Representant från SKL talar om nyheter i God revisionssed 2018 

09.00-10.00  Välfärdens framtida organisering 

Rolf Solli professor inom forskningsområdet företagsekonomi med fokus på ledning, 

ledarskap och styrning. vid Högskolan i Borås. Han har tillsammans med Emma Ek 

skrivit boken Den kommunala revisionens nytta och roll - Svaret är 64. 

Välfärdssektorn står inför omfattande prövningar. Sammantaget, med rådande 

organiseringsmodeller betyder utvecklingen, om inget annat görs, att bara 

omsorgssektorn behöver 70 procent av varje kull 20-åringar. Det senare förefaller 

vara en omöjlig företeelse. En studie genomförs av hur människor i olika länder 

förväntar sig att välfärden kommer att förändras. 

10.00-10.30 KAFFE 

10.30-12.00 Att skilja vetenskap från trams  
Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och 

vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. 

Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga 

rön ens vetenskapliga? I tider av »alternativa fakta«, fejknyheter och halvsanningar 

berättar forskaren och prisade journalisten Emma Frans hur du bör tolka både 

nyhetsflödet och påståenden från bekanta. Emma Frans ger dig vetenskapskoll för att 

förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas. 

12.00-12.30 Årsmöte enligt särskild agenda (Region Skåne ansvariga) 

 Konstituerande styrelsemöte enligt särskild agenda (Region Skåne ansvariga)  

12.30 LUNCH 

Kommenterad [AC2]: Namn läggs till vid slutligt program 

Kommenterad [AC3]: Presentation ska anpassas 
tillsammans med Rolf Solli 

Kommenterad [AC4]: Presentation ska anpassas 
tillsammans med Emma Frans 


