ÅRSBERÄTTELSE
2021-2022 HÄNDELSER I STAREV MAJ 2021–MAJ 2022
Under verksamhetsåret 2021/2022 har styrelsen arbetat utifrån den verksamhetsplan som
fastställdes vid årsmötet 25 maj 2021. Styrelsen behandlade under våren 2021 ett ärende
kopplat till behovet att klargöra hur man bör se på gränsdragning avseende personuppgiftsansvar när ett kommunalt revisionskontor anlitar en fristående revisionsbyrå för att utföra
granskning. Bakgrunden till behovet och ärendet var att en entydig och normerande tolkning
av dataskyddsförordningen inte finns tillgänglig i frågan och olika aktörer har intagit delvis
motstående ståndpunkter om vad som ska antas gälla. Styrelsen har tillskrivit revisionsdelegationen i frågan och dialog har förts med SKR på tjänstemannanivå.
Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning:
Ordförande
Bengt Bivall

Göteborgs stad

Vice ordförande
Birgitta Eriksson

Västra Götalandsregionen

Övriga ledamöter
Lars Riddervik
Kent Andersson
Louise Rehn Winsborg
Iréne Seth
Sören Bertilsson
Ingela Wretling
Aina M Lindell
Eva-Karin Hamilton

Stockholm stad
Malmö stad
Region Skåne
Region Stockholm
Region Dalarna
Region Värmland
Helsingborg stad
Gävle kommun

Sekreterare
Cecilia Bokenstrand

Göteborgs stad

Följande protokollförda styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret:
2021-05-25, konstituerande styrelsemöte
2021-09-15
2021-11-16
2022-02-04
2022-04-11
2022-05-17
Samtliga styrelsemöten under året har hållits digitalt.

STAREV:s MEDLEMMAR OCH ARBETSGRUPPER
STAREV har 22 medlemmar varav 12 regioner och 10 kommuner.
Regioner:
Region Dalarna
Region Jämtland Härjedalen,
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Västra Götalandsregionen
Kommuner:
Borås stad
Gävle kommun
Göteborgs Stad
Helsingborgs stad
Kommunrevisionen Höglandet (Aneby, Eksjö och Ydre kommuner samt Höglandsförbundet)
Linköpings kommun
Malmö stad
Norrköpings kommun
Stockholms stad
Östersunds kommun
Arbetsgruppen för information, opinion och utbildning
STAREV bidrar 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.
Arbetsgruppen för information, opinion och utbildning har bestått Irene Seth Region
Stockholm (sammankallande), Aina M Lindell (Helsingborg stad), Ingela Wretling (Region
Värmland), Sören Bertilsson (Region Dalarna) och Lars Riddervik Stockholms stad.
Informationsgruppen har under året säkerställt samverkan med revisionsdelegationen och
Skyrev genom ömsesidigt informationsutbyte. Aktuell information om STAREV:s verksamhet
samt om kommunal revision finns på STAREV:s webbplats. Innan större eventuellt större
förändringar görs på webbplatsen behövs kunskap om besökare. Ett statistikverktyg för att
mäta antalet besökare på webbplatsen har därför installerats vintern 2021/2022.
Diskussioner om hur nyttan med egna kontor ska spridas har diskuterats. Information om
detta från förra mandatperioden har setts över. De större kommuner och regioner som kan
tänkas vara intresserade av ett eget revisionskontor har identifierats.

Arbetsgruppen för Kvalitetssäkring i kommunal revision
Arbetsgruppen för Kvalitetssäkring i kommunal revision har bestått av Louise Rehn
Winsborg, Region Skåne (sammankallande), Bengt Bivall Göteborgs stad, Kent Andersson
Malmö Stad, Eva-Karin Hamilton Gävle kommun och Birgitta Eriksson Region Västra
Götaland.
Under året har gruppen arbetat med kvalitetssäkring av processer för arbetet att ta fram
revisionsplaner, som överlämnas till den nya arbetsgruppen för Kvalitetssäkring samt arbetat
med att ta fram ett förslag till svar på remissen ”Standard för kommunal räkenskapsrevision”.

ÅRSKONFERENS 2021
STAREV:s konferens 2021 hölls digitalt 25 maj och arrangerades av Göteborgs Stad.
Årskonferensen i maj 2021 genererade ett överskott om knappt 16 000 kronor vilket
styrelsen beslutat ska användas för finansiering av 2022 års konferens.

ÖVRIGT
Kostnader för deltagande i styrelsemöten, olika utbildningar/erfarenhetsutbyten för
förtroendevalda och tjänstemän med mera i STAREV:s regi har betalats av respektive
revisionskontor.

