ÅRSBERÄTTELSE
2016-2017 ÅRETS HÄNDELSER I STAREV MAJ 2016–MAJ 2017
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Ulf Sjösten

Västra Götaland

Vice ordförande
Lars-Erik Lövdén

Region Skåne

Övriga ledamöter
Sten Dahlvid
Lars Bergsten
Bo Ringholm,
Lars Joakim Lundquist,
Anders Björkman
Peter Åbrodd
Aina Modig Lindell
Alf Svensson

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:
2016-09-16
2016-12-20
2017-02-17
2017-04-06
Samtliga sammanträden har varit förlagda till Göteborg
STAREV:s MEDLEMMAR OCH ARBETSGRUPPER
Under året har STAREV haft 22 medlemmar – tio landsting, två regioner och tio kommuner.
STAREV kan bidra till att öka kunskapen om den kommunala revisionen och framhålla betydelsen av en
revision som bygger på demokratiska principer. STAREV har därför utsett en arbetsgrupp som ska
medverka till att sprida information om revisionens roll och uppdrag till medborgare, fullmäktige och
andra företrädare för offentlig verksamhet.
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.
För att bidra till information och debatt om den kommunala revisionen har arbetsgruppen initierat
diskussioner i styrelsen om hur STAREV på bästa sätt kan delta i debatten om den kommunala
revisionen.

Företrädare för styrelsen har under verksamhetsåret träffat revisionsdelegationen inom Sveriges
Kommuner och Landsting för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor som exempelvis hur
samverkan mellan delegationen och STAREV kan utvecklas. Erfarenhetsutbyte har under
verksamhetsåret också ägt rum med Riksrevisionen.
I syfte att stärka STAREV som organisation och part i utvecklingen av den kommunala revisionen har
styrelsen aktivt tagit kontakt med flera kommuner och landsting för att sprida kunskap om fördelarna med
att ha ett eget kontor och därmed knyta fler medlemmar till STAREV.
Arbetsgruppen för Kvalitetssäkring i kommunal revision har under året bestått av Stockholms Stad,
Sörmlands läns landsting och Norrköpings kommun. Ordförande för gruppen har varit Bosse Ringholm
från Stockholms Stad. Arbetsgruppen har främst arbetat med:
o Utveckla kommunikationen mellan revisorerna och fullmäktige, styrelsen och nämnderna
- Information
- Granskning
- Återkoppling
- Förankring
- Dokumentation av dialogmöten
o Teman för årsmötets dialogavsnitt
- Revisionens budget
- Revisionens uppdrag
- Kommunikation
Genom ett gemensamt styrelsearbete har arbetsgrupperna under året arbetat med följande frågor:
o Utveckla samarbetet och samverkan med revisionsdelegationen inom Sveriges Kommuner och
Landsting. Ett möte har genomförts under året med syfte att stärka dialogen och åsiktsutbyte kring den
kommunala revisionens utveckling.
o Ta del i den pågående processen med harmonisering av internationell revisionsstandards och framförallt
påverka utvecklingen beträffande den offentliga revisionens särart. En kontakt har tagits med
Civildepartementet kring förslag till ny kommunallag.
o Bedriva opinionsarbete kring den kommunala revisionen och dess utveckling. STAREV deltog vid
Revisorsinspektionens seminarium kring revisionens utveckling. Styrelsen har även publicerat ett
debattinlägg i frågan.
o Fortsätta att utveckla formerna för kvalitetssäkring av kommunal revision.
o Verka för möjligheten att 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 Genom att möta kommunrevisionen i kommuner som inte har eget kontor i samband med årsstämman
2017 har styrelsen utvecklat dialogen kring fördelarna med att etablera eget revisionskontor.
Årskonferens
STAREV’s årskonferens 2016 hölls i Göteborg den 24:e och 25:e maj på Göteborgs Operan.

EXTERNA KONTAKTER
Under året har representanter för STAREV’s styrelse träffat SKL’s revisionsdelegation. Syftet med
träffen har varit att utbyta synpunkter på den kommunala revisionen samt att utveckla en långsiktig
samverkan.
ÖVRIGT
Kostnaden för deltagande i styrelsemöten, olika utbildningar/erfarenhetsutbyten för förtroendevalda och
tjänstemän med mera i STAREV’s regi har betalats av respektive revisionskontor.

För STAREVs styrelse
Ulf Sjösten
Ordförande

