ÅRSBERÄTTELSE
2015-2016
ÅRETS HÄNDELSER I STAREV MAJ 2015–MAJ 2016
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Ulf Sjösten

Västra Götaland

Vice ordförande
Lars-Erik Lövdén

Region Skåne

Sten Dahlvid
Lars Bergsten
Bo Ringholm,
Lars Joakim Lundquist,
Anders Björkman
Irene Lindén
Aina Modig Lindell
Gustaf Wachtmeister

Malmö stad
Göteborgs Stad
Stockholms stad
Stockholms läns landsting
Kalmar läns landsting
Norrköping kommun
Helsingborgs Stad
Sörmlands läns landsting

Sekreterare
Vilhelm Rundquist

Västra Götalandsregionen

Följande protokollförda styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret:
2015-09-29
2016-02-05
2016-04-05
2016-05-24
Samtliga sammanträden har varit förlagda till Göteborg.
Utöver dessa möten har styrelsen haft ett strategimöte 2015-10-20.
STAREV:s MEDLEMMAR OCH ARBETSGRUPPER
Under året har STAREV haft 22 medlemmar – tio landsting, två regioner och tio kommuner.
Arbetsgruppen för Information, opinion och utbildning har under året bestått av Göteborgs Stad, Malmö
Stad och Helsingborgs Stad, Ordförande har varit Lars Bergsten från Göteborgs Stad.
Arbetsgruppen för Kvalitetssäkring i kommunal revision har under året bestått av Stockholms Stad,
Sörmlands läns landsting och Norrköpings kommun. Ordförande för gruppen har varit Bo Ringholm från
Stockholms Stad.
Genom ett gemensamt styrelsearbete har arbetsgrupperna under året arbetat med följande frågor:
o Identifiera och söka kontakt med större aktörer/nätverk inom kommunal och offentlig revision för att
finna områden för samverkan eller behov av gemensamt agerande.
o Samarbete med revisionsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting för att om möjligt säkra
kontakter och kunskapsutbyte i båda riktningarna.
o Proaktivt föra ut information och föra en dialog om rollen som förtroendevald revisor.
o Sprida fördelarna med att ha ett eget kontor till fler kommuner och landsting.
o Diskutera resultatet av projektet ”hur använder sig förtroendevalda revisorer av granskningsrapporter”.
o Fortsätta att utveckla formerna för kvalitetssäkring av kommunal revision.

o Informera kommuner/landsting/regioner utanför STAREV-kretsen om fördelarna med att gemensamt
kunna driva bl.a. kvalitetsutvecklingsfrågor med utgångspunkt från resurserna och kompetensen i egna
revisionskontor.
o Fortsatt verka för gott samarbete med SKYREV kring gemensamma frågor för den kommunala
revisionen. Det gäller framförallt principiella frågor kring kvalitetsfrågor och tillämpningen av god
revisionssed.
o Ta del i den pågående processen med harmonisering av internationell revisionsstandards och framförallt
påverka utvecklingen beträffande den offentliga revisionens särart.
Arbetet är inte slutfört utan föreslås fortsätta under nästkommande verksamhetsår.
Årskonf
STAREV’s årskonferens 2015 hölls i Göteborg den 27:e och 28:e maj på Gothia Towers – Mässan.
STAREV anordnade inte någon vinterkonferens 2015/2016. Styrelsen har beslutat att om en konferens
ska anordnas utöver årskonferensen bör den förläggas till sen höst.
EXTERNA KONTAKTER
Under året har representanter för STAREV’s styrelse träffat Riksrevisionen och SKL’s
revisionsdelegation. Syftet med träffarna har varit att utbyta synpunkter på den kommunala revisionen
samt att utveckla en långsiktig samverkan.
ÖVRIGT
Styrelsen har antagit riktlinjer för hur opinionsbildningen ska bedrivas av STAREV. Riktlinjen återfinns
på hemsidan.
Kostnaden för deltagande i styrelsemöten, olika utbildningar/erfarenhetsutbyten för för-troendevalda och
tjänstemän med mera i STAREV’s regi har betalats av respektive revisionskontor.

