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statsrådetTill och chefen för Inrikesdepartementet

Genom beslut den 3 april 1997 bemyndigade regeringen chefen för
Inrikesdepartementet tillsätta parlamentarisk kommittéatt en
dir. 1997:56 för den kommunalagöra revisionen.översynatt en av

Med stöd detta bemyndigande förordnades fr.o.m. den 5 juniav
1997 riksdagledamoten Ola Rask s ordförande i kommittén.att vara
Till ledamöter förordnades kommunalrådet Eva Gillström s,
kommunalrådet Ulla Göthager s, riksdagsledamoten Lennart Hedquist
m, bankdirektören Hans-Ingvar Jönsson budgetrådgivarenc,
Thomas Magnusson v, riksdagsledamoten Leif Marklund s,
vårdaren Monica Selin kd, revisionskonsulten Sven Samuelsson mp
och f.d. kommunalrådet Inger Thapper fp. Som förordnadesexperter
departementssekreteraren Daniel Bäckman, Inrikesdepartementet,
departementsrådet Cristina Karlstam, Finansdepartementet, hovrättsas-

Staffan Lind, Justitiedepartementet, ekonomen Agneta Peterz,sessom
Landstingsförbundet, departementssekreteraren Barbro Rosensvärd,
Inrikesdepartementet, departementssekreteraren Lena Stridsberg,
Närings- och handelsdepartementet, sektionschefen Håkan Tomgren,
Svenska Kommunförbundet och departementsrådet Ema Zelmin-
Åberg, Inrikesdepartementet.

Till sekreterare förordnades fr.o.m. den 11 juni 1997 kommun-
juristen Marie-Louise Kraft.

Utredningen har antagit Kommunrevisionsutredningen.namnet
fårUtredningen härmed överlämna betänkandet Den kommunala

revisionen demokratiskt kontrollinstrument 1998:71.ett-
Till betänkandet har fogats reservationer och särskilt yttrande.
Uppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i juni 1998

Ola Rask Eva Gillström Ulla Göthager

Lennart Hedquist Hans-Ingvar Jönsson Thomas Magnusson

Leif Marklund Monica Selin Sven Samuelsson

Inger Thapper

Marie-Louise Kraft
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Sammanfattning

Vårt uppdrag består i lagstiftningen dengöraatt översynen av om
kommunala revisionen. Enligt direktiven skall utredningen föreslå de
lagändringar och andra åtgärder kan motiverade för ökaattsom anses
effektiviteten och kompetensen i revisionsarbetet för stärka desamt att
förtroendevalda revisorernas självständiga ställning. Kommittén skall
särskilt utreda

hur de förtroendevalda revisorema bör rekryteras och hur deras-
självständiga ställning i övrigt kan stärkas,

vilketpå revisionen sådan skulle kunna stärkassätt ochsom-
kompletteras med krav yrkesrevision,på

vilka uppgifter revisionen skall ha och laglighetsgranskningom-
skall obligatoriskt inslag i revisionsuppdraget,ettvara

hur revisorernas initiativrätt i kommunfullmäktige skall vara-
utformad,

skall ha revisionsansvar,vem som--
förutsättningarna och formerna för reell samordning denen av-

kommunala revisionen och revisionen kommunala företag, samtav
vilka insatser den kommunala revisionen bör för kontrolleragöra att-
styrelsens och nämndernas interna kontroll fungerar tillfredsställan-om

de.
Utredningens bedömningar och förslag i dessa delar redovisas nu.

Rekryteringen

Samma valbarhetsregler gäller för förtroendevalda revisorer försom
alla andra förtroendevalda. hörDetta med revisions-attsamman
uppdraget i grunden politiskt uppdrag. demokratisktEn förankradär ett
revision har särskilt värde förutom den väl förenlig medett ärattsom,
den kommunala självstyrelsen, hör med förtroendevaldasdesamman
kännedom och för kommunal verksamhet. Någotom engagemang
särskilt kompetenskrav för de förtroendevalda revisorerna införs därför
inte.
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hittills harvalbarhetsbegränsande regeln,nuvarandeDen som
lämpligoch befunnits innebärajävsregel, har analyseratsbenämnts en

rekrytera deformella hinderavgränsning valbarheten. Några mot attav
fullmäktigeledamöterna införs inte.blandförtroendevalda revisorerna

valbarhetsbegränsande regeln skulle ytterligaredenskärpningEn av
erfarenhet.förankring ochkandidater med kommunalreducera antalet

förstärkningsituation därönskvärd utveckling iingenDet är aven
får ankomma påangeläget.kompetens Detrevisorernas anses

integritethar sådanbedöma vilka kandidaterfullmäktige attatt som
vederböran-opartiskhet kan förenas medrevisionsuppdragets krav på

fullmäktigeuppdrag.des
skall kunnarevisorermed förtroendevaldaFör att systemet

fortsättningsvisfullmäktigeframtiden krävsbibehållas också i att
revisionförmåga medverka tillharlyckas rekrytera att ensompersoner

effektivitet ochkrav opartiskhet,medborgarnas rättmätigafyllersom
med bredastvalet revisorer skervidare viktigtkompetens. Det är att av

möjliga representativitet.

biträdeSakkunnigt

förtroendevalda skall biträdasdeinförs regelDet att avomen
ställningrevisorernas oberoendeförutsättning förviktigsakkunniga. En

debiträds sakkunnigarevisorernaeffektiv revisionoch är att somaven
omfattning de, inomde anlitar i denväljer ochsjälva ut ramensomsom

budgeten, själva bestämmer. Förfullmäktige fastställdaför den attav
särskildaställaför kunnaför så sker ochskapa garantier attatt upp

lagregleradbiträdet införssakkunnigakompetenskrav det en
sådant biträde.skyldighet anlitaatt

förändringåsyftas ingenlagregleringenden föreslagnaGenom av
anställ-förtroendevalda ochmellanansvarsfördelningenden nuvarande

anlitade konsulter.da eller
landsting kräverochrevision kommunerlagen markerasI att enav

kompe-beståndsdelarna i dennagrundläggandespeciell kompetens. De
förvaltning ochverksamhet,kommunalkunskaputgörstens omav

kommunallagstiftningdenkunskap styrsamtstyrsystem somom
kommunal revision.revisionssed vidgodverksamhet och vad ärsom

förvaltningsrevision.redovisningsrevisionvid såvälgällerDet som
sakkunniga biträdetdetcertifieringlagreglerat kravNågot av

redan i dag harbiträdetdet sakkunnigainförs inte. Vi bedömer att en
grundutbildning verksamheterfarenhet kommunalochteoretisk somav

finns förutsätt-vi detOckså sikt bedömererforderlig. attanser
härvid fråndetta. Vi utgårfrivillig åstadkommaningar på attvägatt
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särskildkravenbeaktarsjälvständigtlandstingochkommuner
börviVidarebiträdet.sakkunniga atthos detkompetens mananser

inomfrivilliginitiativ vägde taseffekternaavvakta somav
inrättaochkompetenskravenformaliseratill attrevisionsbranschen att

sigdetbiträdet. Visarsakkunniga attför detcertiñeringsprogram
siktocksåtillräckliga för attinte garanteraåtgärderbranschens attär

kommunerellerkompetenserforderligharbiträdet attsakkunnigadet
dethossärskild kompetenskraven påbeaktarintelandstingoch

fråganskäl påfinnasdet övervägabiträdet kansakkunniga nyttatt om
certifiering.krav pålagregleratett

revisionsuppgiftenPrecisering av

kommunaladetdelarsamtligainnebärinförslagregel attEn avsom
revisorernasförföremålbliskallårligenverksamhetsområdet

denställningstagande tillnågotdock inteinnebärgranskning. Detta
till fråganellerrevisionsinsatsenårligadenomfattningenexakta omav

priorite-Sådanaskall läggas.granskningsinsatsernaityngdpunktenvar
ochrisk-revisorernasbakgrundfårringsfrågor avgöras mot av

väsentlighetsanalys.

Initiativrätt

och inämndernafullmäktige,irevisorenskildVarje rätt att,ges
ärendenväcka rörunder åretlöpandefullmäktigeberedningarna som

revisorernainstrumentskallInitiativrättengranskningen. ett somvara
medfullmäktigeiärendenväckakunnasnabbtföranvändakan att

granskningsarbetet.uppkommit ifrågoranledning somav
Revisorernauppdrag.politisktgrundeniuppdragRevisorns ettär

skallfrågorfrån derevisionsfrågornaskiljaemellertidbör som
viktenunderstrykasammanhangi dettaVi villpartipolitiskt.behandlas

påkravetiakttarinitiativrättenutnyttjandetvidrevisorernaatt avav
syften.partipolitiskaiutnyttjasinteinitiativrättensåopartiskhet att

omfattaskallberedningsplikt ävenreglerKommunallagens om
ärenden.dessa



14 Sammanfattning SOU 1998:71

Revisorernas till upplysningarrätt

För revisionsuppdraget skall kunna fullgörasatt måstesättavsett
revisorerna få tillgång till information hur verksamheten bedrivits.om
Den nuvarande lagtextens utformning beträffande revisorernas tillrätt
upplysningar har upphov till oklarheter huruvida upplysnings-gett om
skyldigheten enbart gäller kollektivt for nämnden eller det ocksåom
gäller individuell upplysningsskyldighet för den enskilde ledamoten.en
Bestämmelsen revisorernas till upplysningar förtydligasrätt därförom
med bestämmelse uttrycker upplysningsskyldigheten ocksåatten som

individuell för de enskilda förtroendevaldaär i nämnder och fullmäkti-
geberedningar.

Överlämnandet årsredovisning och beslut iav

frågan ansvarsfrihetom

För stärka revisorernas ställning det viktigtatt verka förär att att
diskussionen revisorernas iakttagelser kommunens ochom av
landstingets ekonomi och verksamhet sker med så god aktualitet som
möjligt. tidigareläggandeEtt fullmäktiges dechargebehandlingav
möjliggör aktuell och relevant diskussion. kanDet också stimuleraen
allmänhetens intresse delta i och ställa frågor på fullmäktigesattav
sammanträden vilket indirekt skulle kunna stärka revisorernas ställning.

På grund sambandet mellan årsredovisningen och decharge-av
behandlingen förutsätter tidigareläggande dechargebehandlingenett av

överlämnandet årsredovisningen till revisorerna tidigareläggs.att av
Årsredovisningen skall därför överlämnas till fullmäktige och
revisorerna den 15 april året efter det år redovisningensenast som avser
och fullmäktige skall före utgången juni månad året efter det årav som
revisionen besluta ansvarsfrihet beviljas eller vägras.avser om

J äv

Bestämmelsen revisionsjäv har analyserats och befunnits beståom av
dels valbarhetsbegränsande regel, dels regler för handläggningen ien
fullmäktige. Någon lagregel revisors obehörighet i enskilda fallom en
har hittills inte funnits. Kommunallagens regler för förtroendevalda och
anställda i nämnder sakägarjäv, intressejäv, ställföreträdarjäv,om
ombudsjäv och delikatessjäv därför tillämpliga också på revisorer-görs

Detsamma gäller reglerna verkan jäv och kannärna. om av om man
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bestämmelsenbortse från jäv. jävsregelnDen ersätter omnya
Bestämmelsen ii kommunallagens kapitel revision.revisionsjäv om

emellertid Bestämmelsernaparagrafen revisionsjäv finns kvar i sak.om
bestämmelsen valbarhetshinderhar dock delats och såvitt avser omupp

såvitt bestämmelsernaplacerats i kap. och4 KL omavser
fullmäktige placerats i kap.handläggningen i 5 KL.

Revisionsansvar

deenbart förnuvarande ordningen med revisionsansvarDen
bibehålls.förtroendevalda

Laglighetsprövning

lagregleradskalllaglighetsprövningVi inte att vara enanser
behållsordningenuppgift för revisorerna. nuvarandeobligatorisk Den

laglighetsprövning reglerasför revisorernadär skyldighet göraatt enen
för revisorernasligga inominte i lag ändå ramenansesmen

befogenhet.

Anmälningsskyldighet

anmälningsskyldighetomfattaskommunala revisorerna skall inteDe av
kommunala verksamheten.vid misstanke brott i denom

revision mellanSamordnad
företagoch desskommunen/ landstinget

granskakap.revisorernas uppdrag enligt 9 7 § KLkommunalaDe är att
förvaltningsfonn. derasbedrivs i Ikommunal verksamhetall som

inte i direktnuvarande ordningen iingår, enligt den KL,uppdrag
ochStyrelsende kommunala företagen.bemärkelse granskaatt

allemellertid förochnämnderna har enligt 6 kap. 1 7 KL ett ansvar
företagsformsåväl för den bedrivs ikommunal verksamhet somsom

samordnadliggermed dettaförvaltningsfonn. linjeI resonemang en
Samord-verksamhet.omfattar all kommunalkommunal revision som

kollisionerdet skerförsvåras emellertidning revisionen attavav
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mellan offentlig främst kommunallagen, och civil främsträtt, rätt,
aktiebolagslagen.

införs innebär revisionen mellan kommunenLagregler attnu som
och dess företag samordnas.

den nuvarande kommunallagen finns inget krav på personsambandI
mellan kommunala revisorerna och förtroendevalda revisorerna i dede

olikakommunala företagen. har lett till har revideratDet att personer
förvaltningsform verksamhet ikommunal verksamhet i och kommunal

företagsfonn. revisionsarbete och god överblickSamordnat en av
bör främjas. Vi föreslår därförverksamheten i kommuner och landsting

till förtroenderevisor i dedet införs lagregel innebär attatt somen
stiftelser kommun ochkommunala bolagen och till revisor i de som

alltid de revisorer ellerlandsting bildar skall någonutsesensam, av
för styrelsen och övrigarevisorsersättare valts granskningsom av

nämnders verksamhet.
företagsformer används i offentlig verk-associationsrättsligaNär

civilrättsliga regler, kommit till för skyddasamhet kommer de attsom
offentligaprivata intressen, gälla det haroch andra närägar- ävenatt

ägarinflytande. revisorer finns uttryckliga bestämmelserFör om
revisors tystnads-tystnadsplikt i Vidare finns bestämmelserABL. om

föreningarplikt i stiftelselagen 1994:1220, i lagen ekonomiskaom
i vissaoch i lagen årsredovisning 1980:11031987:667 m.m.om

tystnadspliktföretag. associationsrättsliga reglerna revisorernasDe om
för kommunalahar inneburit det har varit problematiskt deatt

all verkamhet.revisorerna få samlad överblick kommunalatt aven
och information förVi de rättsliga möjligheterna till insynattanser

beroende i vilken formde kommunala revisorerna inte bör vara av som
verksamhet.kommuner och landsting väljer bedriva sin Deatt

till insyn i de kommunalakommunala revisorerna skall ha rättsamma
haft verksamheten hade bedrivits iföretagen de hade omsom

anledningen undanröjs de associations-förvaltningsform. denAv
begränsningar gäller för informationsutbytet. Reglerrättsliga som

kommunala företagen skallinförs innebär revisorerna i deattsom
lämna information till de kommunala revisorerna.

uppgifter kompletterasLagregeln de kommunala revisorernasom
revisionenbestämmelse uttrycker den kommunalamed atten som

företagen.också omfattar de kommunala
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Intemkontrollen

den internaförnämndernasochstyrelsensBestämmelsen ansvarom
dessadetframgårdettydliggjorts så ärkontrollen har attatt som

tillräcklig.nämndernautförs inomkontroll ärför denatt somansvarar

konsekvenserEkonomiska

och höjaeffektiviserastärka,bestämmelsernaföreslagnaDe attavser
medsyftenarevisionen.kommunala Etti denkompetensen av
ocheffektiviseringarbidra tillkaneffektiv revisionförslagen är att en

sakkunnigtbestämmelsernaföreslagnakostnadsbesparingar. De om
samordningenrevisionsuppgiftenpreciseringbiträde, samt avav

ianknyterföretagoch dessmellan kommunen storrevisionen
landsting. Förslagenochpraxis i kommunertill dagensutsträckning

Övrigakostnadskonsekvenser.medföra någraintedärförbedöms
kostnadskonsekvenser.heller någramedför inteförslag

Ikraftträdande

januariden 2000.träda i kraft 1kunnabörlagstiftningenDen nya
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Författningsförslag

kommunallagentill lag ändring iFörslag1 om
1991:900

i fråga kommunallagen 1991:900Härigenom föreskrivs om
betecknas kap.kap. skall 9dels nuvarande 9 6-15, 18-21att

och 15-18 §§,5-14
kap. och §§, 6 kap.kap. 6 och §§, 23 31dels kap. 17 4 17 53att

skall ha följande lydelse,kap. 8-13, 17kap. 97 8 17
§före kap. 12 14 18rubrikerna 9 6 7 10dels närmastatt

före de kap. 6 9 11 13skall 9 5och 19 § sättas närmast nya
skallföre kap.rubriken 9 16 §respektive 16 §§15 närmastsamt att

före den kap. 455närmastsättas anya
paragrafer, kap. 20 20i lagen skall införas 5dels detatt nya

följande lydelse.45 b45 ava,

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3 kap.
17

Innan ellerkommuneller Omkommun ettett enen
med stöd kap.vården landsting 3lämnarlandsting över avav

§ vårdenangelägenhet till 16 lämnarkommunal över av enen
tillkommunal angelägenhetdär kommunenaktiebolag ettett

ellerkommunensamtli- aktiebolag därinnehareller landstinget
indirektellerlandstinget direktskall fullmäktigeaktier,ga

skallsamtliga aktier,innehar
fullmäktige

kommunala ändamålet med verksamheten,fastställa det
styrelseleda-samtligastyrelseleda- utsesamtliga2. utse

möter,och minst revisor,möter en

omtryckt 1998:Lagen
2 1997/98:99.Lydelse enligt prop.
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förtroende-minstutse en
revisor,

fårfullmäktigetillfårfullmäktigetill attatt sese
beslut iinnan sådanasigbeslut isådanasig innan yttrayttra

verksamheten ärverksamheten är avsomavsom
beskaffenhet ellerprincipiellbeskaffenhet ellerprincipiell

fattas.viktfattas.vikt störrestörre annars avannars av
och2stycket 4Förstakommu-gäller,Detsamma när

ellerkommunengäller,landstinget näreller ensamnen
bildarlandstingetförstiftelsebildar enensamenen
kommunalstiftelse förangelägenhet.kommunal en

Fullmäktige skallangelägenhet.aktiebolagfrågaI somom
skall revisor.stycket minstförsta äveni utse enavses

ellerförtroenderevisorTillfullmäktige minstäven utse en
denågonskallrevisorlekmannarevisor. utses av

medrevisorer ersättare som
styrelsenför granskningvalts av
verksam-nämndersoch övriga

§enligt kap. 1het 9

4kap.
6§

ha denlandsting förkommun ellerhosanställd attDen ettär ensom
inte valbar.personalenblandställningenledande är

nämndstillhörförvaltningchef förDen är ensomensom
iellertill ledamotväljasfår inte ersättareverksamhetsområde

nämnden.
redovisnings-Den ärsom

ellertill kommunenskyldig
fårlandstinget revisorinte vara

föreller revisorsersättare
verksamhetgranskning somav

redovisnings-omfattas av
gällerskyldigheten. Detsamma

föräldrar, barnsambo,make,
ellersyskoneller annan

den redovisnings-närstående till
skyldige.
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17§
nämnderna.ärenden iväckafårnämnderiLedamöterna

ärendenväckafårEn revisor
fullmäktige-nämnd elleri enen

ärendetberedning, rörom
verksamheten igranskningen av

fullmäktigebered-nämnden eller
ningen.

Skap.
19§

enligt 20ledamotOmenligt 20 §ledamotOm enen
jävig ikap. 4 §§ eller 9 är20jävig i§kap. 4eller 9 är ett a

fullmäktigefårärende,fullmäktigefår ettärende,
ärendet,handlägga ävenärendet,handlägga omäven om

grunddeltagande påantaletgrunddeltagande påantalet avav
antaltill detuppgårintejävetantaltill detuppgårintejävet

föreskrivs i 18föreskrivs i 18 somsom

§20 a
redovisnings-Den ärsom

ellerkommunentillskyldig
deltafår ilandstinget inte
ellerval revisorav

granskaskallrevisorsersättare som
verksamhet, ellersådan

ärendenhandläggningen av
verksamheten.föransvarsfrihetom

skall tillämpasstycketFörsta
sambo,make,påockså

ellersyskonellerbarnföräldrar,
dentillnärståendeannan

redovisningsslcyldige.

b §20
enskilda§ får20Trots a

vilkaförtroendevalda mot
enligtriktaskananmärkning

deltastycket i§ andrakap. 149
överläggningar,fullmäktiges när

denrevisionsberättelsen över
hardeverksamhet ansvaretsom
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för behandlas.
Ordföranden och vice

ordförandena nämndi fåren
också delta fullmäktigesi
överläggning verksamhetnär

deninom nämndenegna
behandlas.

Vad har gällersagtssom nu
de förtroendevaldaäven inteom

ledamöter fullmäktige.är i

23 §
Ärenden i fullmäktige får väckas av

nämnd,en
ledamot motion,en genom

revisorerna, ärendet gäller förvaltning har samband medom som
revisionsuppdraget,

revisor ärendet gälleren om
granskningen,

fullmäktigeberedning, fullmäktigeberedning,en om en om
fullmäktige har föreskrivit det, eller fullmäktige har föreskrivit det, eller

styrelsen i sådant företag styrelsenett i sådant företagett
i kap.3 och17 18 §§, i 3 kap. 17 och 18 §§,som avses om som avses om

fullmäktige har beslutat det för fullmäktige har beslutat det for
särskilda fall. särskilda fall.

Ärende hålla folkomröstning i viss frågaatt får i fullmäktigeom en
också väckas minst fem de röstberättigade kommun-procent ellerav av
landstingsmedlemmama enligt lagen 1994:692 kommunalaom
folkomröstningar. Initiativet skall skriftligt, den aktuellavara ange
frågan innehålla initiativtagarnas egenhändigasamt namnteckningar,
namnförtydliganden och uppgift deras adresser.om

§31
Fullmäktige får behandla Fullmäktige får behandla

revisionsberättelsen före- revisionsberättelsenutan fore-utan
gående beredning. gående beredning. Fullmäktige

skall dock inhämta förklaringar
de anmärkningar haröver som

framställts revisionsberättel-i

sen.
Om förtroendevald har ansvarsfrihet, får fullmäktigevägratsen

också ytterligare beredning beslutautan den fortroendevaldesatt
uppdrag skall återkallas enligt kap.4 10
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§45 a
skall vidFullmäktige ett

före utgångensammanträde av
månad efter det åråretjuni som

beslutarevisionen omavser
ellerbeviljasansvarsfrihet skall

vägras.
ansvarsfrihet förFråga om

skallnämndgemensamen
ochfullmäktige iprövas varav

samverkande kommu-deen av
eller landstingen.nerna

§b45
fåransvarsfrihetOm vägras,

skade-fullmäktige besluta att
skall väckas.ståndstalan

grundas påalanT intesom
årskall väckasbrott inom ett

vägradbeslutetfån det att om
ansvarsfrihet fattades. Annars är

förlorad.till sådan talanrätten

6kap.
7§

ochskallNämndemaochskallNämndema envarenvar
tillområdesittinomtill attområdeinom sitt att sese

enlighetiverksamheten bedrivsenlighetbedrivs iverksamheten
och riktlinjerde målmedriktlinjerde mål ochmed somsom

debestämtfullmäktige hardebestämt samtfullmäktige har samt
verk-förföreskrifter gällergäller förföreskrifter somsom

kontrollenochsamhetenverksamheten. att
tillräcklig.nämndeninom är

övrigtibedrivsverksamhetentillskall också ettDe attse
tillfredsställande sätt.

angelägenhet medkommunalvårdengällerDetsamma när av en
till någonhar lämnatsstöd kap. 16 §3 över annan.av
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8 kap.
§17

Årsredovisningen Årsredovisningenskall läm- skall läm-
fullmäktigetill fullmäktige och till ochöver övernas nas

revisorerna möjligt och revisorerna möjligt ochsnarastsnarast
efterden året efter det år den april året det1 15junisenast senast

redovisningen år redovisningensom avser. som avser.

18 §
Årsredovisningen Årsredovisningenskall god- skall god-

kännas fullmäktige. bör kännas fullmäktige. börDetDetav av
fullmäktigeinte ske innan fullmäktige enligt inte ske innan enligt

§kap. § andra stycket kap. beslutat9 16 5 45 oma
beslutat ansvarsfrihet skall ansvarsfrihet skall beviljas ellerom
beviljas eller vägras.vägras.

9 kap.
4 §

redovisningsskyldigDen fråga förär I jäv revisor isom om en
till kommunen eller landstinget får enskilda skall bestäm-ärenden

melserna kap. §§inte 6 24-26i om
eller och verkanrevisor jäv jävvara avom

tillämpas.för granskningrevisorsersättare av
verksamhet omfattassom av
redovisningsskyldigheten,

ellerdelta vali revisorav
skall granskarevisorsersättare som

sådan verksamhet, eller
delta handläggningeni av

ärenden ansvarsfrihet förom
verksamheten.

stycket skall tillämpasFörsta
också sambo, föräld-på make,

barn eller syskon ellerrar,
närstående till den redo-annan

visningsskyldige.

§6
granskar årligenRevisorerna granskar i den Revisorerna

omfattning följeromfattning följer godt i den som avsom av
verksamhetgod revisionssed allrevisionssed all verksamhet som

bedrivs inom nämndernasbedrivs inom nämndernas som
verksamhetsområden ochverksamhetsområden. genom
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enligt 3de revisorer utsettssom
där§§ de företagoch 18kap. I 7

eller sådanasådan revisorer
utsetts.

frånochändamålsenligtsköts påverksamhetenDe ettprövar om
räkenskapema ärtillfredsställandesynpunktekonomisk sätt, om

nämndernainomkontroll äroch denrättvisande görssomom
tillräcklig.

§8
inämnderVadnämnder i sägsVad sägs omsomomsom

fullmäktigebe-§ gäller ocksåfullmäktigebe- 6också§ gäller7
redningar.redningar.

9 §
enskildadeochNämndemade anställdaochNämndema

deförtroendevalda dessairevisorernalämna samtskyldigaär att
lämnaskyldigaanställdaförbehövs är attupplysningarde som

upplysningarrevisorerna derevisionsarbetet. som
revisionsarbetet.förbehövs

deinventerahelsttillfällerevisorernaockså närskall attDe somge
räkenskaperdeoch delhar handnämndernatillgångar ta avomsom

verksamhet.nämndernasberörhandlingarandraoch som

10§
nämnder iVadnämnder i sägsVad sägs omsomomsom

fullmäktige-också§ gäller9fullmäktige-gäller också§10
beredningar.beredningar.

11§
medsambandharförvaltningdensjälva forRevisorerna somsvarar

någotbestämmerfullmäktigeinte annat.revisionsuppdraget, om
biträdasskallRevisorerna av

granskning isakkunniga sini
Debehövs.omfattningden som

insiktdenskall hasakkunniga
kommunalerfarenhetoch av

förfordrasverksamhet attsom
uppdraget.fullgöra
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12 §
De beslut revisorerna beslutDe revisorernasom som

fattar sin förvaltning skall fattar sin förvaltning ochtasom om om
i protokoll. skall i protokoll.jäv tasupp upp

Föreskrifterna i kap.6 30 justering§ protokoll ochom av
tillkännagivande justeringen skall tillämpas också revisorernaspåom
protokoll.

13 §
Revisorerna skall varje år till fullmäktige berättelse medavge en

redogörelse för resultatet den revision verksamhetenav som avser
under det föregående budgetåret.

Granskningsrapport enligt
kap. § aktiebolagslagen11 6

31975:1385 har lämnatssom
för sådant aktiebolagett som

kap. och §§ skall3 17 18iavses
fogas till revisionsberättelsen.

17§

kommunalförbundI med kommunalförbund medI
förbundsdirektion skall reviso- förbundsdirektion skall reviso-

revisionsberättelse revisionsberättelsererna avge en rerna avge en
till och förbundsmed- till och förbundsmed-var en av var en av
lemmamas fullmäktige. Vad lemmarnas fullmäktige. Vad

fullmäktige i5, fullmäktige16 i5 kap.sägs sägssom om som om
och §§ skall beträffande17 20 och b §§ skall31, 45 45a
sådana förbund gälla förbunds- beträffande sådana förbund gälla
medlemmarnas fullmäktige. förbundsmedemmamas

fullmäktige.

lagDenna träder i kraft den januari1 2000.

3Lydelse enligt 1997/98:99.prop.
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2 Förslag till lag ändring i aktiebolagslagenom

1975:1385

Härigenom föreskrivs kap.10 42 och kap.§ aktiebolagslagenll 19 §att
l975:13854 skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt l997/98s99 Föreslagen lydelseprop.

10 kap.
42 §

Revisorn skyldig lämna Revisorn skyldigär lämnaatt är att
medrevisor, lekmannarevisor, medrevisor, förtroenderevisor,sär- sär-
skild granskare i kap. skildll granskare i kap.llsom avses som avses
21 revisor och, bolaget har 21 revisor och, bolaget harny om ny om
försatts i konkurs, konkursför- försatts i konkurs, konkursför-
valtaren de upplysningar valtaren de upplysningarsom som
behövs bolagets angelägenheter. behövs bolagets angelägenheter.om om

Revisorn dessutom Revisorn dessutomär är
skyldig begäran lämna skyldig på begäran lämnaatt att
upplysningar bolagets upplysningar bolagetsom om
angelägenheter till undersök- angelägenheter till under-
ningsledaren under förunder- sökningsledaren under förunder-
sökning i brottmål. sökning i brottmål.

aktiebolagI omfattasett som
kap. §1 9 sekretesslagenav

1980:100 revisornär även
skyldig till kommunens elleratt
landstingets lämna derevisorer
upplysningar bolagetsom ange-
lägenheter revisorernasom
begär.

11 kap.
19§

Lekmannarevisorn skyldig Förtroenderevisorn skyldigär att är att
lämna bolagets revisor, lämna bolagets revisor,annan annan
lekmannarevisor, särskild granskare lekmannarevisor, särskild granskare

i och,21 § bolaget i och, bolaget2l §som avses om som avses om
har försatts i konkurs, konkurs- har försatts i konkurs, konkurs-

4 Lagen omtryckt 1993:150.
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upplysningardeförvaltarenupplysningarförvaltaren de somsom
angelägenheter.bolagetsbehövsangelägenheter.bolagetsbehövs omom

Förtroenderevisorn ärLekmannarevisorn är
begäranskyldigdessutomskyldig på begäran attdessutom att
bolagetsupplysningarlämnabolagetsupplysningarlämna omom

undersök-tillangelägenheterundersök-tillangelägenheter
förunder-underningsledarenförunder-underningsledaren

brottmål.sökning ibrottmål.sökning i
omfattasaktiebolagI ett som

§ sekretesslagenkap. 91av
förtroende-1980:100 är

tillskyldigrevisorn även att
landstingetsellerkommunens

delämnafärtroenderevisorer
bolagetsupplysningar ange-om

lägenheter revisorernasom
begär.

januari 2000.kraft deni 1lag träderDenna
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1980:1103ändring i lagenFörslag till lag3 omom
vissa företagårsredovisning im.m.

1980:1103kap. lagenföreskrivs 4 13 §Härigenom att om
följande lydelse.företag skall hai vissaårsredovisning m.m.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

4 kap.
13

denerhålla kännedomsaknarfår inte till demrevisorEn rätt att omsom
sådantupplysningarlämnaârsredovisningsskyldiges angelägenheter om

detsitt uppdrag,vid fullgörandefått kännedomrevisorn har omavomsom
årsredovisningsskyldige.förfång för denlända tillkan

denoch,medrevisor, revisorlämnaskyldigRevisorn är att omny
konkursförvaltareni konkurs,årsredovisningsskyldige har försatts

angelägen-årsredovisningsskyldigesdenerforderliga upplysningar om
upplysningarpå begäran lämnaskyldigRevisorn dessutomheter. är att om
förundersökningunderundersökningsledarentillangelägenheterföretagets

i brottmål.
handelsbolagI ett som

§kap. 9omfattas 1av
sekretesslagen 1980:100 är

tillskyldigrevisorn även att
eller landstingetskommunens

lämna de upplysningarrevisorer
angelägenheterbolagets somom
begär.revisorerna

januarii kraft den 2000.lag träder lDenna

5 1984:946.lydelseSenaste
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4 Förslag till lag ändring i lagen 1987:667om om
ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs kap.8 16 § lagen 1987:667 ekonomiskaatt om
föreningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.
16 §

Revisorerna får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar
eller utomstående sådana föreningens angelägenheter de harom som
fått kännedom vid fullgörandet sitt uppdrag, det kan tillom av om vara
nackdel för föreningen.

Revisorerna skyldigaär att
till föreningsstämman lämna alla upplysningar stämmansom

begär, det inte skulle till väsentlig nackdel för föreningen,om vara
till medrevisor, granskare i 17 revisor och,som avses ny om

föreningen försattshar i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga
upplysningar föreningens angelägenheter, samtom

begäran lämna upplysningar föreningens angelägenheterom
till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

förening omfattasI en som av
kap.1 9 § sekretesslagen

1980:100 revisorernaär även
skyldiga till kommunens elleratt
landstingets lämna derevisorer
upplysningar föreningensom
angelägenheter revisorernasom
begär.

Denna lag träder krafti den januaril 2000.
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Förslag till lag ändring5 i stiftelselagen 1994: 1220om

Härigenom föreskrivs 4 kap. stiftelselagen15 § skall1994:1220 haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
15 §

Revisorerna får inte lämna upplysningar till utomstående sådanaom
stiftelsens angelägenheter de fåtthar kännedom vid fullgörandetsom om

sitt uppdrag, det kan till nackdel för stiftelsen.av om vara
Revisorerna skyldigaär att

till medrevisor, revisor, tillsynsmyndigheten och, stiftelsen harny om
försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om
stiftelsens angelägenheter, samt

på begäran lämna upplysningar stiftelsens angelägenheter tillom
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket upplysningsskyldighet tilll om
tillsynsmyndigheten gäller inte det fråga sådan stiftelsenär är om som

i kap. första9 10 § stycket.avses
I stiftelse omfattasen som av

1 kap. § sekretesslagen9
1980:100 revisorernaär även
skyldiga till kommunens elleratt
landstingets delämnarevisorer
upplysningar stiftelsensom
angelägenheter revisorernasom
begär.

lagDenna träder i kraft den januari1 2000.
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Vårt uppdragl

bakgrund tillAllmän1.1

utredningsuppdraget

förbeslutanderätt,formella roll såvittförtroendevaldasDe ansvaravser
oförändradhuvudsak varitoch kontroll har iberedning, verkställighet

etablerades påoch landstingenborgerliga primärkommunemasedan de
de flestafanns kommuner. Itill 1950-talet 2 5001860-talet. Fram avca

få undantagkommunala förvaltningen med någrabestod dendessa av
kommunalaoch denKommunsammanläggningamaförtroendevalda.

dennaändrade radikaltunder och 1970-talensektorns expansion 1960-
emellertidoch rollfördelning harKommunallagenssituation. ansvars-

beslutande-innebär förtroendevalda haroförändrad vilket bl.a.varit att
Därtilloch i nämnderna.i styrelseni fullmäktige ävenrätten men

och övrigaverkställighet i styrelsenberedning ochde föransvarar
beslutavisserligen fåTjänstemännen kannämnder. rätt att

till debiträdensjälvständigtdelegation utan ansvar somagerarmen
ställningrevisionensförhållanden gällerförtroendevalda. Dessa även

och ansvar.
förtroendemannarevi-medtid har det nuvarandePå systemetsenare

olikahar irad hänseenden. Detifrågasättas ision kommit att en
densamladdet finns behovsammanhang hävdats översynatt avav en

revisionen.kommunala
Justitiekanslern iunderstrukitshar detta behovSenast rapportenav

offentlig förvaltning,oegentligheter iFörstärkt skydd över-mot som
ihar detUnder år 1996regeringen i början 1997.lämnades till av mars

och lag-med kravväckts flera motionerriksdagen också översyn
l996/97:K215, och K527.K526stiftning på området se t.ex. mot.

LokalslutbetänkandeLokaldemokratikommittén pekade i sittRedan
reformering1993:90 på behovetdemokrati i utveckling SOU avav

kommitténborde enligtReformeringenkommunala revisionen.den
1993/94:l88182.hög kompetens Iprop.bl.a. inriktas på att trygga

2 18-1005
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Lokal demokrati aviserade den dåvarande regeringen sin avsikt att ta ett
initiativ till den kommunala revisionen. haröversyn Senasten av
Kommunala fömyelsekommittén i sitt slutbetänkande Förnyelse av
kommuner och landsting SOU 1996: 169 efterlyst särskild översynen

revisorernas ställning och uppgifter. Kommittén framhåller särskiltav
revisionens självständiga ställning granskare i allmänhetensatt som

tjänst bör utvecklas s. 130.

1.2 Direktiven för utredningen

Utredningen har fått i uppdrag den kommunalagöra översynatt en av
revisionen och föreslå de lagändringar och andra åtgärder kanatt som

motiverade för öka effektiviteten och kompetensen iattanses
revisionsarbetet för stärka de förtroendevalda revisorernassamt att
självständiga ställning.

Utredningens direktiv dir. bifogas1997:56 bilagasom

l Utredningsarbetet

Utredningsarbetet inleddes i juni månad inhämtande1997. För av
synpunkter från revisorsbranschen har utredningen Föreningengett
Auktoriserade Revisorer FAR, Svenska Revisorsamfundet SRS och
Starev samarbetsorgan för kommuner och landsting med egna
revisionskontor tillfälle skriftligen komma med synpunkteratt
utredningsdirektiven. Utredningen har deltagit i revisionskonferensen
för landsting år 1997 i Uppsala, den kommunala49:e revisionskonfe-

år i Göteborg, revisionsseminarium1997 i bl.a. Skellefteå ochrensen
Åkersberga.Luleå och i revisionskonferens i Utredningen har vidare

sammanträffat och inhämtat synpunkter från företrädare för FAR,
Komrev och få jämförelserAB Starev. För med regelsystemen iatt
andra länder har utredningen deltagit i seminarium på Inrikes-ett
departementet i Sverige rörande den kommunala revisionen i Norden
och genomfört besök hos kommunförbundet i Finland. enskildaDe
ledamöterna har också deltagit i antal sammanhang där utredningenett
diskuterats. Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets
referensgrupp för kommunal revision har haft insyn i utredningens
arbete. Utredningen har i sitt arbete inhämtat upplysningar från
Aktiebolagskommittén Ju 1990:08. Utredningen har haft elva
sammanträden.
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ordningNuvarande2

Inledningl

såväl kommunerirevisionenföljandei detFramställningen somavser
Bestämmelsernauttryckligenintedetta sägs.därlandsting, omäven

behandlasKL. Där199l:900,kommunallagenkap.finns i 9revision
nämnderibedrivsverksamhetkommunalsådanrevisionendast somav

förvaltningsforrn. Enverksamhet idvs.fullmäktigeberedningar,och
idockbedrivsverksamhetenkommunaladendelbetydande av
ibl.a.reglerasverksamhetendeldennaRevisionenföretagsform. avav

behandlasnedanavsnitt 2.2ABL. Il975zl385,aktiebolagslagen
derevisionmedanförvaltningsformiverksamhetrevision avav

och 2.4.avsnitt 2.3behandlas ibolagenkommunala

verksamhetkommunalRevision2.2 somav

förvaltningsformibedrivs

beslutanderättendenlandstingoch ytterstautövaskommuner avI
ochverkställighetärenden,beredningförfullmäktige. Ansvaret av

nämnder,övrigastyrelser ochiförtroendevaldapåliggerförvaltning
fullmäktiges intressedärför i attliggerfullmäktige. Detutsedda av

ändamålsenligtbedrivs påochinriktasverksamheten ettkontrollera att
dennaförinstrumentenrevisorernaförtroendevalda är ettDesätt. av

granskarrevisorerfinnasskall detKLkap. 8 §Enligt 3kontroll. som
revisionenkommunalaför hur denReglernämnderna.iverksamheten
landstings-väljsRevisorernai kap. KL.finns 9bedrivasskall av

särskildainte någraföreskriverkommunfullmäktige. Lagenrespektive
iochår18ålder rösträttlägstarevisorerkriterier för änannat aven

instrumentfullmäktigesrevisorernaförtroendevalda ärDekommunen.
iförekommerverksamhetkommunaladengranskningför somav

detPåfullmäktigeberedningar. sätteteventuellaoch inämnderna
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granskas de förtroendevalda ledamöterna i nämnderna andraav
förtroendevalda, förutsätts ha god kännedom den kommunalasom om
verksamheten. Revisorerna har möjlighet anlita sakkunniga iatt
revisionsarbetet. Sakkunnig benämning på denär en gemensam
expertis revisorerna anlitar inom olika områden. Som sakkunnigsom
räknas såväl anställd personal inom revisionsområdetegen som
konsulter, auktoriserade eller godkända revisorer, jurister ocht.ex.
andra specialister. förtroendevalda revisorerna iDe samtliga kommuner
och landsting i dag hjälp yrkesrevisorer. Majoriteten köpertar av
revisorstjänster från revisionsföretagnågot medan kommuneråtta och

tiotal landsting har revisionskontor, dvs. anställdett egna egen
personal.

Revisorerna väljs fyrapå år. Minst revisorer och lika mångatro
ska kap. finnsI 9 4 § särskilda jävs- ochKL obehörig-ersättare utses.

hetsregler för olika situationer har samband med revisionen.som
Uppkommer jäv enligt kap. förfaller9 4 § punkt revisorsuppdragetl
omedelbart. Jävs- och obehörighetsreglema utgår från begreppet
redovisningsskyldighet, i sin infördes i kommunallagstiftningentursom
år 1901. Begreppet både förtroendevalda och kommunaltavser
anställda i sin befattning redovisningsskyldiga till kommunenärsom
eller beslutar med stöd delegering. rikhaltig praxis belyserEnav
innebörden se Kaijser-Riberdahl: Kommunallagama 1983II, 560-s.
561 hel del fall i dag kan ha förlorat i aktualitet. praxisNyarevarav en

ha vidgat begreppet redovisningsskyldighet till ocksåattsynes avse
RÅledamöter i kommunala företags styrelser se 1976 Ab 28.

Enligt 9 kap. 6 § fullgör varje revisor sitt uppdragKL självständigt.
Självständigheten finns på två plan, dels det individuella, dels det
kollektiva. Beträffande det förra främst revisorernas inbördesavses
oberoende. Innebörden revisor inte kan deär överröstast.ex. att en av
andra revisorerna, och revisorerna kan anföraatt var en av en egen
mening i revisionsberättelsen eller lämna revisionsberättelse.en egen

kollektiva självständighetenDen består bl.a. i revisorerna sköter sinatt
förvaltning 9 kap. 12 beredningen revisorernas§ KL, attegen av

anslag kan ske budgetberedning, de kan väckaattgenom en egen
ärenden i fullmäktige 5 kap. KL, dock endast frågor23 § rörande den

förvaltningen, dvs. inte revisionsfrågor revisionsberättel-samt attegna
kan behandlas i fullmäktige beredning kap.5 31 § KL.utansen

Revisorernas uppgifter regleras i kap.9 § framgår7 KL. Där att
revisorerna granskar i den omfattning framgår god revisionssedsom av
all verksamhet bedrivs inom nämndernas och fullmäktige-som
beredningamas verksamhetsområden. således all verksamhetDet är

skall granskas och inte bara det arbete nämnderna själva harsom som
utfört. granskningen ingår ocksåI verksamhet bedrivs nämnd-som av
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förtroendevaldaanställda ellerdeochutskott, partssammansatta organ
liggerföretagkommunalabedrivs iVerksamhetdelegering.efter som

ochrevisorernasförtroendevaldautanför deprincipemellertid i ansvar
enligtrevisionställetomfattas ikommunala bolagenbefogenhet. De av

ABL.
riksdagsbehand-undertillkomrevisionssed""godPassusen om
1990/91:KU38.bet.förslag sekonstitutionsutskottetsefterlingen

förgångrevisionssed inte någotgodframhöll dock ärUtskottet att en
väsentligttiden.förändras Detdet ärbegrepp överalltid fastslaget utan

kommunala sektornstill denhänsyntillämpas pådet sätt tarettatt som
förtroendevalda revisorerkommunal revisionbl.a. utövassärart, att av

Landstings-Kommunförbundet ochSvenskaoffentlig insyn.och under
skriftenirevisionssedgodförbundensredovisatförbundet har syn

ocksåFörbunden harverksamhet".kommunalrevisionssed i"God
godadenutvecklafortlöpandesyfteireferensgruppinrättat atten

revisionsreglemente.förslaglämnatFörbunden harseden. även
ochfullmäktigeskareglementedettaAvsikten antasär geatt av

arbete.praktiskarevisionensrörandepreciseringarytterligare
granskauppdragfullmäktigessåledesuppgiftRevisionens är att

revisionenbetonas utgörbörförvaltningen. Detkommunala attden
majoritetens.sittandedenenbartoch inteverktygfullmäktigeshela

ellerinnevånar-detkunna ärtorde ettDärmed säga attman
förgrunden.imedborgarperspektiv är sattsom

förvaltningsrevision.ochredovisningsrevisionomfattarRevisionen
verksamhetenundersökatillsyftarFörvaltningsrevisionen att om

ekonomiskfrånoch påuppställda målmedenlighet ettbedrivs i
ingårförvaltningsrevision även atttillfredsställande Isynpunkt sätt.

utvärderingenochuppföljningen ärstyrningen,undersöka om
tillräcklig.

harredovisningengranskatillsyftarRedovisningsrevisionen att om
deundersökaingårredovisningssed. dettaIgod attutförts enligt om

nämndernasochrättvisanderäkenskapernaårligaoch ärlöpande om
tillräcklig.och rutinerräkenskaperbl.a. ärkontroll av

befogenhetrevisorernas attligga inomför sigochiDet anses
dock främstlaglighetsfrågorförvaltningen;ilaglighetengranska anses

eller JO:slaglighetsprövningböra sätt, t.ex.prövas annat genom
tillsyn.

omedelbartinte någotrevisorernaharkap. 7 § KLframgår 9Som av
dengranskaskall ärkontrollenden internaför utan omansvar
granskamöjlighethar inteRevisionentillräcklig. attochändamålsenlig

ochväsentlighetbedömningskriteriernaräkenskapsår,allt varje utan
prioriteringensamband medigrundläggande komponenterrisk utgör

granskningsinsatsema.av
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Nämndernas kontroll skall så ordnad den förebygger felatt attvara
uppstår, hindrar fel begås, upptäcker fel begåtts fastställdaatt motom
handlingsregler och rutiner inte används effektivt.samt om resurserna
Revisorerna skall bedöma den interna kontrollen stöder verksam-om
heten och dess ekonomiska förhållanden och verksamhetensom
riskhantering tillfredsställande. Revisorerna bör givetvis särskiltär vara
uppmärksamma på den interna kontrollen i verksamhet där finnsdet
risk för oegentligheter.

Revisorernas uppgifter framgår också indirekt bestämmelserna iav
6 kap. 7 § nämndernasKL för verksamheten;ytterstaom ansvar
nämnderna har bl.a. för den interna kontrollen. Därmed bliransvaret
det revisorernas uppgift den kontroll nämndernaprövaatt om som

tillräcklig.utövar är
Granskningen omfattar i princip inte ärenden myndig-som avser

hetsutövning enskild. Undantaget handläggningen vållarmot är när
kommunen ekonomisk förlust eller granskningen sker utifrånnär
allmänna synpunkter 9 kap. 8 § KL.

Enligt kap.9 skall14 § KL revisorerna varje år lämna en
revisionsberättelse till fullmäktige. Om revisorerna framställer
anmärkning skall anledningen i berättelsen. Anmärkningar fåranges
riktas nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda.mot mot
Berättelsen skall också innehålla uttalande ansvarsfrihet föreslåsett om
eller kap.9 Fullmäktige15 § KL. skall inhämta förklaringar över
eventuella anmärkningar 9 kap. 16 § KL. Om fullmäktige vägrar
ansvarsfrihet, får fullmäktige också besluta skadeståndstalan kap.9om
17 § KL. beslutEtt vägrad ansvarsfrihet efterföljande talan fårutanom

karaktären politisk prickning.närmast förtroendevaldEnav som
ansvarsfrihet kan också entledigas fullmäktigevägrats kap.4 10 §av

KL.
Revisionen kan inte rikta revisionsanmärkning tjänstemän. Ommot
tjänsteman har begått oegentligheter i stället kommunen ellerären

landstinget hänvisad till vidta arbetsrättsliga åtgärder elleratt t.ex. göra
anmälan misstanke brott till polismyndigheten.om om
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allmäntbolagKommunala2.3 -

därkommunala företagdet 596fanns lår 1996Vid utgången av
kommunägdamajoritetsägare. Delandstingellerkommun var

delandstingsägda till 114. Avdeochuppgick till 4821företagen
och 1980-Under 1970-aktiebolag.278företagen 1kommunala var

inledandekonstant. Derelativtkommunala företagantalettalen var
Antaletsedan minska.förantaletökade1990-taletåren attav

frånochtill kommunfrån kommunvarierarföretagkommunala
fyratvå tillharkommunernahälftenlandsting. Drygtlandsting till av

kommunalabolag.femtiotalet Deharkommunernabolag. De största
kronor. Demiljarder117under år 1996företagen omsatte ca

omsättningtotalakommunsektomsandelföretagenskommunala av
kommunägdaanställda i defjärdedel. Antalettill1996uppgick år ca en

samtligatredjedel995. Enår till 43uppgickföretagen avsamma
fastighetsförvaltning.medsyssladeanställda

medSyfteti kap. KL.finns 3kommunala företagendeRegler om
ochöka insynenrollkommunenstydliggöra ägare,reglerna är att som

förut-regleraskap. 16 § KLkompetensöverskridanden. 3Imotverka
kommunalaverksamhet på bl.a.kommunalför läggasättningarna utatt

beslutlandstingochkommunerföreskrivsföretag. Där att avgenom
förangelägenhet,kommunalvårdenlämnafullmäktige får över av en

tillföreskrivits,harintesärskild ordning ettnågonhandhavandevars
ellerstiftelseförening,ideellförening,ekonomiskaktiebolag, enenen

myndig-innefattarangelägenhetVårdenindivid.enskild somav enen
i lag.stöd för detfinnsdetendastöverlämnasdockhetsutövning får om

landstingenellervilket kommunenaktiebolag ifrågadetOm ettär om
bl.a.§ KLenligt kap. 17fullmäktige 3 utseskallaktier,samtligaäger

Är frågadetrevisor.och minst ettstyrelseledamötersamtliga omen
medtillsammansbestämmerkommunendärföreningellerföretag en

enskilt falli varje§ KLkap. 18fullmäktige enligt 3skallnågon annan,
andelsförhållandena,tillmed hänsynrimligtutifrån vad ärsom

fullmäktigetillsei övrigtomständigheternaoch attverksamhetens art
juridiskai denrevisorminstbl.a. personen.rätt utseatt enges

bildarnågonmedtillsammanskommungällerDetsamma annanom en
angelägenhet.kommunalförstiftelse enen

privaträttsligaÄven tillöverlämnar attkommunnär organen
kommunaladenfalla inomdennaverksamhet måstevissbedriva

principerSammakap. KL.framgår 2denkompetensen somavsom
ocksåskaförvaltningsformverksamhet i styrakommunalstyr

1990/91:1 4917företagsform seibedrivsverksamhet s.prop.som
lokaliseringsprincipen,Hit hörf..43l990/91:KU38 t.ex.bet. s.

självkostnadsprincipen.ochlikställighetsprincipen
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Den kommunala årsredovisningen skall omfatta också sådan verk-
samhet bedrivs i företagsform kap.se 8 § andra stycket17 KL.som

2.3.1 kommunalaDe revisorernas uppgifter i
kommunala företag

De kommunala företagen del den kommunala verksamhetenär en av
och skall alternativ driftform. Denna ställer därför lika högases som en
krav på styrning, insyn och kontroll den verksamhet drivs isom som
förvaltningsform.

Dc kommunala revisorerna har till uppgift granska all denatt
verksamhet bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Desom

verksamheten sköts på ändamålsenligt och frånprövar ettom
ekonomisk synpunkt tillfredsställande räkenskapemasätt, ärom
rättvisande och den kontroll inom nämnderna tillräckliggörs ärom som

kap.9 7 § KL. De kommunal revisorerna har ingen skyldighet att
granska de kommunala företagen sådana. Någon formell möjlighetsom
finns i dag inte totalt samordna revisionen enligt kap.9 ochKLatt
revisionen de kommunal företagen.av

förhållandetDet någon enligt kap. eller fått3 17 18 § KLatt
fullmäktiges uppdrag revisor i kommunägt aktiebolagatt ettvara
innebär inte han vidare kan fungera revisor aktiebolagetiatt utan som
med de befogenheter och skyldigheter revisor har enligt ABL.som en

attDetta fordrar nämligen också han har till revisor enligtABL:sutsetts
regler, dvs. han antingen bolagsstämman eller enligtatt utses av
bestämmelser i bolagsordningen.

föreskrivsI ABL vissa kvalifikationskrav för revisorer inte harsom
sin motsvarighet i se 10 kap. revisorerKL ABL. De granskar desom
kommunala bolagen därför i allmänhet inte desamma deär som som
utför den kommunala revisionen. Detta gäller också kommunennär
eller landstinget enligt 3 kap. § skall revisor. Fullmäktige17 KL utse en
i kommunen kan dock i bolagsordningen eller ägardirektiv förgenom
bolaget föreskriva samordning skall ske mellan kommunensatt en
revisor och bolagets revisor. Vid sådan samordning det endastären
bolagets revisor har reellt revisionsansvar. förtroendevaldeDenettsom
kommunale revisorn kan dock granska frågor gällert.ex.som
ändamålsenligheten från kommunal synpunkt avseende den verksamhet

bedrivs i bolaget. inte heller föreliggaDet något hinder motsom anses
den kommunale revisorn grundval "koncemredovisningen"att av

kan vissa allmänna uttalanden de kommunala bolagen jfr 8göra om
kap. 17 andra stycket§ KL.
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2.4 EG-rättens krav på revision och
revisorernas kompetens i aktiebolag
m.m.

Revision2.4.1

78/660/EEG den juli årsbokslut iRådets fjärde direktiv 25 1978av om
bolag syftar till harmonisera medlemsstaternas reglervissa typer attav

de årsbokslut och förvaltningsberättelser skall upprättas avom som
aktiebolag och sådana handelsbolag där samtliga bolagsmän är
aktiebolag. direktivet föreskrivs bl.a. de balans- och resultat-I att
räkningar skall ingå i bokslutet skall uppställda på visst sätt.som vara
Direktivet innehåller också enhetliga regler för värdering tillgångarav

offentliggörande årsbokslut,och skulder bestämmelsersamt om av
direktivförvaltningsberättelse och revisionsberättelse. rådets sjundeI

83/349/EEG den juni sammanställd redovisning finns13 1983av om
skallmotsvarande bestämmelser för de redovisningshandlingar som

moderbolaget i koncern.upprättas av
skall årsbokslutEnligt artikel i det fjärde direktivet bolagens51.1

enligt lagstiftninggranskas eller flera nationell ärsomav en personer
behöriga revidera räkenskaper. Bestämmelsen innebär detattatt som

direktivet.huvudregel råder revisionsplikt i de bolag omfattas avsom
Andra i artikeln innehåller möjlighet för medlemsstaternapunkten en

dock intemindre bolag från revisionsplikten. Sverige harundantaatt
sig denna undantagsregel.använt av

ikoncernredovisningen finnsMotsvarande krav på revision av
artikel i det sjunde direktivet.37

kompetensRevisorernas2.4.2

direktivet innehåller reglerVarken det fjärde eller det sjunde några om
skall utföra revisionen.kompetensen hos den eller de revisorer som
direktiv 84/253/EEGRegler detta finns i stället i rådets åttonde avom

förgodkännande harden april 198410 ansvarom av personer som
tillräkenskaper. Direktivet syftarlagstadgad revision attav

kvalifikationskrav för sådanamedlemsstaternasharmonisera personer
Direktivetlagstadgad revision räkenskaper.har utförarätt att avsom

skall ställasminimikrav utbildning och praktikbl.a. vilka på somanger
artikelutför sådan lagstadgad revision. 1.1I sägs:personer som
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"De samordningsåtgärder förskrivs i detta direktiv skall vidtas isom
fråga sådana lagar och andra författningar i medlemsstaternaom som

vilka skall:avser personer,
a "utföra lagstadgad granskning bolags och andra företagsav

årsbokslut verifiera innehållet i förvaltningsberättelsemasamt äratt
förenligt med årsboksluten, förutsatt sådan granskning ochatt
verifiering föreskrivs i gemenskapsrätten,

b utföra lagstadgad granskning sammanställda bokslut ochav
verifiera innehållet i det sammanställda förvaltningsberättelserna äratt
förenligt med de sammanställda boksluten, förutsatt sådanatt
granskning och verifiering föreskrivs i gemenskapsrätten".

artikel i direktivet inledningsvis:I 2 sägs
iLagstadgad revision de artikel angivna handlingarna1.1av

får endast utföras godkändaav personer.
Därefter artikeln de villkor gälla förbeskriver skallsom

godkännande. Beträffande fysiska hänvisas härvid tillpersoner
artiklarna 3-19 i direktivet. villkor uppställs i dessa artiklarDe som

de villkor svensk lagen 1995:528rättmotsvarar som numera genom
revisorer och förordningen uppställer för1995:665 revisorerom om

godkännande eller auktorisation jfr 1994/952152 f..45prop. s.

aktiebolag2.4.3 Förtroenderevisorer i

Enligt alltid auktoriserad revisorsvensk måste eller godkändrätt en
delta i revisionen i aktiebolag och vissa andra företag. åttondeDet
direktivet emellertid innebära det inte tillåtetäratt attanses personer

inte uppfyller direktivets krav uppträder revisorer i de typersom som
företag omfattar.direktivetav som

1997/98:99 angående aktiebolagets organisation lämnasI prop.
förslag till lagstiftning det möjligt förtroendereviso-gör att utsesomny

i aktiebolag. föreslås lagstift-Vidare ändringar den nuvaranderer av
ningen för aktiebolag och vissa andra bolag endast denså sätt att

auktoriserad eller godkänd revisor kan revisor i sådanaärsom vara
bolag. lagstiftningen lagstiftning tillSyftet med svenskär att anpassa

får tillEG-rättens bestämmelser revisor i vissa bolagutsesom vem som
och samtidigt behålla möjlighet inte äratt att utseen personer som
examinerade revisorer för ändamålsgranskning verksamheten.en av

Lagändringarna föreslås träda i kraft den januari1 1999.

1997/98:99 används beteckningen lekmannarevisor. Kommittén harI prop.
dock använda beteckningen föitroenderevisor jfr l997/98:L 7.valt latt mot.
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några andra ländermedJämförelser3

3.1 Norge

3.1.1 Lagar

innehållerkommuneloven 1992kommunallagennorskaDen
KL.kap. 60 §kontroll" 10tillsyn"intembestämmelser ogom

föreskrifterhar lämnatarbeidsdepartementetochKommunal- om
kommunallagentillkomplementkontrollutvalgochrevision som

Slutligen har Norgeskontrollutvalg 1993.revisjonFöreskrifter ogom
godrörandeuppfattningsindokumenteratKommunrevisorsförbund

revisjonsskikk 1996.til godAnbefalingrevisionssed
s.k.inrättakrav påinfördeskommunallagårs ett1992 attI

väljs kommune-revisionen. Dettavid sidankontrollutvalg avav
förtroendevaldaUtvalget bestårfullmäktige.fylkestyretrespektive av

eller fylketskommunenslöpande tillsynendenföroch avansvarar
kommunal-Irespektive fylkestyretskommune- vägnar.förvaltning på

utvalg. Itill dettavalbarhetenrörandebegränsningarlagen finns
preciserade.uppgifterockså utvalgetsfinnsföreskrifterdepartementets

tillrevisionsberättelse,bl.a. attskallKontrollutvalget seegenavge
tillsynkontroll,för intern överoch utövafinns rutinerdet system

budget-revisionenssigKontrollutvalgetförvaltningen. överyttrar
chefsrevisor.anställningförslag samt av

uppgifterorganisation,Revisorernas3.1.2 m.m.

skäl förviktigtföreteelse. Ettrelativt attKontrollutvalget är nyen
kopplingenpolitiskadenförstärkafunktioninföra denna attvar

hadeTidigarerevision.utvärdering ochkontroll,beträffande intern
emellertidstyrelsen.förmanskapet Detta ettärlegat påansvaret organ

förvaltningsorgan.centralt
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avseenden,i flerakontrollutvalgetmedsamverkarRevisionen men
tvåorganiserad enligtRevisionenställning.självständig ärhar ändå en

olika principer.
anställerfallpersonal. dessaanställd IKommunen/fylket har egen

medarbetare.övrigaanställerKontrollutvalgetchefsrevisor.fullmäktige
kommunal-distriktsorganisationiingårKommunen/fylket en

personalsamtliganställerDistriktsrevisionen samt utserförbund.
kommun/fylke.respektiveföransvarig revisor

ikommunallagenpreciserade iuppgifter samtRevisionens är
kontroll-medsamarbetarYrkesrevisionenföreskrifter.departementets

Revisionengranskningsarbetet. utgör ävenpraktiskadetutvalget i
formelldockharRevisionenkontrollutvalget.tillsekretariat en

någradärför inte läggaKontrollutvalget kanställning.självständig
skallRevisionsrapporterkommunrevisionen.begränsningar på etc.

kontrollutvalgetkankontrollutvalget. Dessaföreläggasdock rapporter
till åtgärder.förslagmedsynpunktermedkompletta samtegna

revisions-förändramöjligheterdock ingaharKontrollutvalget att en
Yrkesrevisio-fullmäktige.tillavlämnasdenförhindraeller attrapport

fullmäktigessåledeskontrollutvalgmed utgörtillsammansnen
kontrollorgan.

frågorSpeciella3.1.3

ochredovisnings-haskallrevisornKommunallagen attanger
kompetenskrav.specifikaingaövrigtIrevisionskompetens. anges

stiftelserföretag,uppdrag iförkommunrevisornväljakanKommunen
hardär kommunenorganisationerochverksamheter etteller andra

såaktiebolag finnskommunägdaBeträffande ännuväsentligt intresse.
tillåteraktiebolagslagenundantagsmöjlighet i attlänge somen

intevederböranderevisorväljaskankommunrevisor trots attsom
kommerundantagsmöjlighetDennaauktorisationskraven.uppfyller

bort.troligen att tas
organiserade isektornkommunaladeninom ärYrkesrevisorerna

syfteOrganisationensNKRF.forbund ärKommunrevisors attNorges
godutvecklingbl.a.ingårrevisionen. Därkommunalautveckla den av

revisionssed.
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Danmark3.2

Dådrastiskt.revisionsorganisationendanskaÅr denförändrades1971
revisorerförtroendevaldameddittillsvarandedet systemetavskaffades

skälrevision. Desakkunnigpåkravinfördes somoch i lagen ett
följande.förändringför dennaanfördes var

ekonomiochÖkad beträffande kommunernas amtenskomplexitet
kommunsamman-genomförddåbl.a.redovisning, attoch engenom

omfattningökadkommuner samtväsentligtskapade störreläggning en
verksamheten.av

detansåginteinnebarbl.a.Ökade vilket attkompetens,påkrav man
revisions-ochredovisnings-förtroendevaldadebelasta utanrimligt att

sådantmedkompetens ett ansvar.
revisionenskallstyrelselovenkommunallagendanskadenEnligt

förvaltnings-också1997fr.o.m.ochredovisningsrevisionutföra
sakkunnigskall hakommunvarjestadgaslagenrevision. I att en

tillsynsmyndigheten.kommunaladengodkännasskallrevision avsom
Inrikesdepartementetifråningårtillsynsmyndigheten representanterI

andraingaställslagentillsynsråden. Itillsattavarjeförfrån deoch amt
emellertidsakkunnig. Detskalldenrevisionenpå anseskrav än att vara

självständigskallrevisionenrättsgrundsatser attallmänna varafölja av
oavhängig-följdtillfårRevisionenkommunen.tillförhållande avi

sådant attverksamhet sättkommunalimedverkaintehetskravet
tillsynsmyndighetenkanskeskulleändådettaOmrubbas.oberoendet

godkännande.sittåterkalla
Revisions-KommunemesrevisionenutförskommunermångaI av

till Kommunemesanknytningmedinstitutionvilketafdelning, är en
tillförhållandeisjälvständigheltändåLandsforening men

revisionella frågor.iLandsforeningen
revisionenochkommunernakontrollenföruttryckytterligareEtt av

sändasskallocksåfullmäktigetillrevisionsberättelsen avgesär att som
med kommunensrespektive egnaitillsynsrådet amttill

reglergenerellaInrikesdepartementetutfärdarövrigtFörkommentarer.
ochredovisnings-utfärdarfullmäktigemedanrevisionrörande
hurframgårreglementenfullmäktigesAvrevisionsreglementen.

utfonnas.skallrevisionenochkommunenmellansamarbetet
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3.3 Finland

3.3. l Lagar

År 1997 förändrades revisionsorganisationen i Finland med anledning
års kommunallag1995 trädde i kraft. hittillsvarandeatt Detav systemet

har i drag liknat det svenska Fullmäktigestora har varitsystemet.
skyldiga välja minst fyra revisorer, dvs. förtroendevaldaatt revisorer.
Enligt kommunallagen har fullmäktige haft möjlighet ocksåatt utse en
yrkesrevisor tillsammans med de förtroendevalda ingå i revisors-att
nämnden. Beträffande yrkesrevisorer har det funnits två alternativa
former.

Kommunen har haft anställd personal, vilket i första hand varitegen
fallet i de kommunerna.stora

Kommunen har låtit någon centralorganisationema revisorutse attav
på uppdrag kommunfullmäktige ingå i revisorsnämnden.av

Kommunallagen kräver uppdelning i dels politiskt valdnu en en
revisionsnämnd, dels yrkesrevisorer. yrkesrevisoremaFör anges
dessutom dessa skall certifierade.att vara

3.3.2 Revisionens organisation, uppgifter m.m.

förtroendevaldaDe i revisionsnämnden förutsätts i första hand sigägna
förvaltningsrevision. Yrkesrevisorerna kan givetvis i samband med

förvaltningsrevision ha rollen biträde revisionsnämnden.även som
Yrkesrevisorerna får emellertid självständig ställning ochnu en agerar
med yrkesansvar. Revisorerna förutsätts både redovis-spänna över
nings- förvaltningsrevision.och Vidare förutsätts samarbete mellanett
revisionsnämnd och revisorer i fråga planering och rapportering.om

Revisionsområdet kommer förändringen i kommunallagengenom
också bli föremål för konkurrens. Förutsättningen dockatt är att
revisorn och revisionsföretaget certifierade. Ansvarig revisor ellerär
revisionsbyrå väljs fullmäktige skall R-certifierad.OFsom av vara

OFR-certifiering offentlig förvaltningsrevisor har tillkommit
initiativ från och kommunsektom. Skälen har varit följande.staten

Behov skapa yrkeskår inom revisionsområdetattav en gemensam
för offentlig sektor.

Decentralisering bl.a. statsbidrag ställer krav revision.av nya
Krav opartiskhet/objektivitet i samband med granskning t.ex. av
användningen statsbidragen.av

Offentlig sektor och kommunsektom behöver speciell kompetens.
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revisionsnämn-certifieringenFör ett partssammansatt organ,svarar
den.

högskoleut-adekvatcertifiering krävs delsi fråga förkommaFör att
utbildningspecifika krav på vissyrkeserfarenhet. Någrabildning samt

godkänderhålls efterCertifikatemellertid inte.finns tentamen.
medtitlarlitteraturlista 50täcker angivenTentamensfrågoma om caen

områden behandlas.Följandesidor.6 000ca
juridik/teknik ochRevisionskunskap

offentlig sektor.privat ochRedovisning inom
resultat.utvärderingochMätning av

OFR-företag.OFR-certiñerade revisorer 10finns 130dagI samtca
motsvarande despeciella ägarkravuppfylla någraOFR-företag skallEtt

revisionsföretag.för auktoriseradefinnssom

frågorSpeciella3.3.3

för OFR-finns möjlighetkommunala företagBeträffande revision av
för dennacertifierade revisor att omansvara

milj.överstiger 150 FIMbalansomslutningen inte
milj.överstiger 300 FIMinteomsättningen

överstiger 300anställda inteantal st.
Överskrids Enligtauktoriserad revisor.krävsdessa gränser

förvaltning sköttskommunensgranskaskall revisorkommunallagen att
och hurkorrektstatsbidragforunderlaget ärenligt lag även attsamt

anmärkningockså riktakanRevisorerna motharstatsbidragen använts.
dockbeslutarFullmäktigeförvaltningschef.tjänstemanenskild om

fall.åtgärd i sådana
troligen kommerpå siktföreningbildatharOFR-revisorerna somen

revisionssed.revisors- ochgodutvecklingenaktiv roll ifåatt aven

England3.4

Organisation3.4. 1

WalesochÅr Englandikommunala revisionendenbeslutades1982 att
Commission,AuditThefriståendesamlas underskulle ett somorgan,

denförbärinnebär1983. Systemet ansvaretbildades år statenatt
konstruktiontill sinCommissionAudit ettrevisionen.kommunala är

Commissionfor AuditStyrelseninstitut.statligt utsesfristående av
ledamöterStyrelsens 15Wales.ministernochinrikesministeriet av



Jämförelser48 med några andra länder SOU 1998:71

skall ha erfarenhet från kommunsektorn, näringsliv från praktisktsamt
revisionsarbete.

Audit Commission för revision i samtliga kommuner isvarar
England och Wales. dessutom skyldiga hämta sinaKommunerna är att
revisionstjänster från Audit Commission. kommunala revisionenDen

alltså helt professionell och direkt till motsvarigheten tillär rapporterar
fullmäktige.

utveckling pågår dock, på initiativ Audit Comission,En påattav
frivillig komplettera det nuvarande med förtroendevalda.väg systemet
The Audit Commission föreslog år kommunerna skulle införa1993 att

självständiga s.k. audit committees. har iDessutomegna man en
förregeringsrapport under år 1996 givit starkt stöd sådanett en

Årutveckling. hade dock endast kommunerna1995 8 procent av
inrättat audit committees.

Revisionens uppgifter och organisation regleras i Local Government
Finance innehåller särskilt avsnitt revision, Code ofAct ettsom om
Local Audit Practice for England and Wales. avsnittGovernment Detta
reglerar uppgifter.revisorernas ställning, ochansvar

Uppgifter3.4.2 m.m.

Revisionen har huvuduppgifter. redovisningsrevision ochtvå Dessa är
förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen traditionellt slag.är av

utförs Audit Commissions personal, dels privataDen dels av egen av
revisionsbyråer. auktoriseras Audit Commission förbyråerDessa av
arbete inom den kommunala sektorn. privata revisionsbyråernaDe

således uppdrag Audit Commission. enskildapå Denagerar av
kommunen har emellertid möjlighet välja vill anlita Auditatt om man

revisionsbyrå, auktoriseradCommissions revisorer eller privaten av
Audit Commission.

Förvaltningsrevisionsgranskningama i avseende speciellnågotär av
väsentligt inslag i dessa granskningar jämförelser.Ett Ettärnatur.

viktigt syfte för uppföljningmed revisionen såledesär att statenssvara
den kommunala verksamheten. innebär granskningsom-Detta attav

rådena årligen bestäms centralt Audit Commission. Granskningarnaav
Årligenockså riksomfattande. genomförs två till fyra sådana projekt.är

Granskningen föregås omfattande planeringsarbete. Metod-ettav
utvecklingen i hög grad centraliserad och harsåledesär man en

revisionenambition standardisera granskningsarbetet. Man attatt anser
detta effektiviseras.sätt

syftede obligatoriska riksomfattande granskningarnaFörutom vars
bl.a. få underlag för jämförelser, genomförs kommun-ävenär att
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denfrånönskemålgenomförs eftergranskningar.specifika Dessa
granskningarmed dessasambandenskilda kommunen. I managerar

enskilda kommunen.denuppdragsåledes helt
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utgångspunkterAllmänna4

utredningsarbetetforUtgångspunkter4.1

uttryckskap. § KLportalparagraf och i 1regeringsformens lI
det imarkerarBestämmelsernakommunalt självstyrelse.begreppet att
denochför relationen mellanprinciphandlargrunden statenom en

kommunalför allprincip gälleroch dennanivånkommunala att
1990/91:117 22verksamhet prop. s.

val ochallmännabeslutandehögstaKommunens utsesorgan genom
kontroll. Revisorernademokratiskunderdärmedstår utses av

övrigastyrelsen,fullmäktiges uppdraggranskarochfullmäktige
förtroendevaldafullmäktigeberedningama. deAttochnämnder
självstyrelsen.kommunalauttryck för densinagranskas är ettegnaav

uppfattningregeringensframgår detutredningsdirektivenAv äratt
fullmäktigesförtroendemannarevisionmed är ettsystemetatt av

del i detväsentligdetochkontrollinstrumentviktigaste utgöratt en
utreda hur deuppdraghar fått iKommitténdemokratiska attsystemet.

stärkas.ställning kan Avsjälvständigarevisorernasförtroendevalda
varitutredningsarbetetinriktningkommitténsanledning hardenna

därordningennuvarandeför deninomhurövervägaatt ramenman -
förförtroendevalda revisorersjälvständigt medvarje kommun svarar

självständigarevisorernasförtroendevaldastärka dekanrevisionen -
ställning.

diskuteratskommunala revisionenhar denårenUnder de senaste
friståendebl.a.fram förslagvarit har förtsdebattlivligt. denI omsom

ochrevisionprofessionaliseradkommunrevisionsverk, helten
modellerinslagstatligt Dessamed starktkommunal revision m.m.

därförhardirektiv.utredningens Dehelt vid sidanemellertidligger av
utredningen.inte övervägts av



52 Allmänna utgångspunkter SOU 1998:71

4.2 Vår på medsystemetsyn
förtroendevalda revisorer

Revisorerna granskar i den omfattning följer god revisionssedsom av
all verksamhet bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksam-som
hetsområden. De verksamheten sköts påprövar ändamålsenligtettom
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande räkenskapernasätt, om

rättvisande och den interna kontrollär inom nämndernagörs ärom som
tillräcklig se 9 kap. 7 § KL.

Redovisningsrevisionen syftar till bedöma god redovisnings-att om
sed tillämpas, räkenskaperna rättvisande och kontrollenärom av
förmögenhetsskyddet tillräckligt. Förvaltningsrevisionen i kommuner
och landsting syftar till bedöma verksamheten ändamålsenligatt ärom
och ekonomiskt tillfredsställande och nämndernas styrning ochom
uppföljning effektiv. Syftet med kommunalär verksamhet iär att egen
eller regi tillhandahålla effektiv service till kommuninne-annans
vånama. Målet kan formuleras maximal service skattekrona.som per

Utgångspunkten för den kommunrevisionella bedömningen är
därför de mål och den resursanvändning fullmäktige och nämndersom
fattat beslut bedömaFör nämnd har levt till deattom. om en upp
fattade besluten och avsikterna krävs politisk erfarenhet och kännedom

de lokala förhållandena vilket de lokalt förankrade förtroendevaldaom
har. Det emellertid också nödvändigt denär kommunala revisionensatt
bedömningar vilar på yrkesrevisionell grund. fallI kanannat
trovärdigheten förlorad. Också den redovisningsrevision ingår isom
den kommunala revisionsuppgiften kräver såväl politisk yrkesrevi-som
sionell kunskap. Vid denna form revision står givetvis de yrkes-av
revisionella kunskaperna i förgrunden. Eftersom målen i kommunal
verksamhet inte enbart uttrycks i ekonomiska också itermer utan

volym, kvalitet kräver redovisningen dessatermer begreppetc.av av
förutom yrkesrevisionell kunskap, kännedom kommunal verksam-om
het och politisk kunskap.

Det vår uppfattning förtroendevaldär revision tillgångmed tillatt en
yrkesrevisionell expertis dels förenlig med den kommunalaär mest
självstyrelsen, dels har de bästa förutsättningarna utvärderaatt
kommunal verksamhet.
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deRekryteringen5 av

revisorernaförtroendevalda

Inledning5.1

harorganisationeniochställningrevisorernasförtroendevalda statusDe
denalltid harde intehävdatsharsammanhang. Detolika attidiskuterats

Iförutsätter.KLställningsjälvständigaerfarenhet ochtyngd,politiska som
sinarekryterarkommunernahurfråganbl.a.harsammanhangetdet om

särskiltuppdragidärför fått utre-Kommittén har attdiskuterats.revisorer
sammanhangi dettaochrekryterasförtroendevalda revisorernadeda hur

tillämpas.dessahurrekryteringenregler samtde styröver somse

rekryteringenlagreglerVilka styr

delskap. § KL,valbarhetsregeln i 4 5delsRekryteringen avstyrs av
kap. 4 § KL.jävsregeln i 9valbarhetsbegränsandeden

Valbarhetsregeln5.2

vidvalfrihetfortsättningen haibörFullmäktigeVår ävenbedömning:
kompetenskravsärskildaNågrarevisorsersättare.ochrevisorerval av

införas.bör inteurvaletbegränsarsom

Bakgrund5.2.1

kommunmedlemmar-blandrekryterasrevisorernaförtroendevaldaDe
KLfullmäktige. Iväljsochpartiernapolitiskadenomineras avavna,

lägstarevisorerförkriterier änsärskilda annatnågrainteföreskrivs en
KL.§kap. 5landstinget 4ochkommuneniochår18ålder rösträttav



54 Rekryteringen de förtroendevalda revisorerna SOU 1998:71av

Frågan det bör införasär valbarhetsregel med särskildaom en annan
kompetenskrav för de förtroendevalda revisorerna.

5.2.2 Skälen för kommitténs bedömning

Valbarhetsregeln i kap.4 §5 KL de allmänna förutsättningaranger en
skall uppfylla för valbar. Det gällerattperson vara samma

valbarhetsregler för förtroendevalda revisorer för alla andrasom
förtroendevalda. Detta hör med revisorsuppdraget i likhetattsamman
med övriga förtroendeuppdrag lekmannauppdrag.är dettaI uppdragett
ingår det uppgifter kräver yrkesrevisionella kunskaper.som

En demokratiskt förankrad revision har särskilt värdeett som,
förutom den väl förenlig med den kommunalaatt är självstyrelsen, bl.a.
hör med de förtroendevaldas kännedom ochsamman om engagemang
för kommunal verksamhet. viktigEn del i revisionsuppgiften är
förvaltningsrevisionen, dvs. frågan verksamheten ändamålsenligärom
och bedrivs på ekonomiskt tillfredsställandeett Med dettasätt. attavses
revisionen skall utvärdera kommunen tillhandahåller de nyttigheterom
och tjänster de politiska Lika viktigt detavsett. ärsom organen om
tillhandahålls kommuninnevånama till pris inte högreett är änsom
nödvändigt. Utgångspunkten för denna bedömning de mål och denär
resurstilldelning de politiska lagt fast. bedömaAttsom organen om en
nämnd har levt till fullmäktiges formella beslut och politiskaupp
intentioner kan inte med fasta mått.mätas Detta kräver politisk
erfarenhet och kännedom kommunal verksamhet. Också denom
redovisningsrevisionella uppgiften ställer krav på politisk kompetens
eftersom målen i kommuner och landsting sällan uttrycks i ekonomiska

i volymer, kvalitettermer och effekter.utan termer av
I revisionsuppgiften ingår emellertid också uppgifter förutomsom,

politisk erfarenhet, ställer krav på yrkesrevisionella kunskaper. Redan i
dag biträds därför de förtroendevalda revisorerna i utsträckningstor av
antingen anställda eller utanförstående sakkunniga. Detta enligt vårär,
uppfattning, förutsättningarna för oberoende och effektiven av en
revision. Vi förenar de förtroendevaldaatt ett systemanser som
revisorernas politiska kompetens med yrkesrevisoremas revisionella
kompetens har bäst förutsättningar uppfylla kraven på oberoendeatt en
och effektiv kommunal revision. Av dessa anledningar vi attanser
några särskilda kompetenskrav begränsar valbarheten tillsom
uppdraget förtroendevald revisor inte skall införas i KL. Det fårsom
ankomma på fullmäktige liksom hittills, självständigt bestämmaatt,
bland vilka revisorerna skall Det dock väsentligtutses. är deatt
förtroendevalda revisorerna erbjuds till uppgiften anpassaden
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regelbundettillmöjlighetocksådeochutbildning ettatt ges
förtroendevaldasdekompetenskraven påTillerfarenhetsutbyte.

kapitelvi iåterkommerbiträdensakkunniga

reglerValbarhetsbegränsande5.3

Vår tillfredsställande.ordninggällande ärbedömning är att nu

Bakgrund5 1
.

Allmännt

skallförutsättningarallmännavi devalbarhetMed personenmenar
förtroendeuppdrag.till någotvalbaruppfylla för att vara

KL. Därkap. 5 §framgår 4förtroendevaldaför deValbarhetskraven av
och harårminst 18vederbörandevalbar ärstadgas äratt ompersonen

landstinget.ochi kommunenrösträtt
tillfår väljasinteinnebär ettvalbarhetBristande att personen

valbarheteninnebärreglerVissaförtroendeuppdrag. attkommunalt
anställddenstadgar ärkap. 6 § KLhör 4Dit attbegränsas. somsom

ställningenledandeha denförlandstingellerkommun atthos etten
chef fördenochvalbar ärpersonalen intebland är att ensom

väljasfårverksamhetsområde intenämndstillhörförvaltning ensom
begränsarreglerTill denämnden.iellertill ledamot ersättare som

bl.a.revisionjävsregeln vidnuvarandedenocksåhörvalbarheten som
ellertill kommunenredovisningsskyldigdenstadgar äratt som

revisor.fårintelandstinget vara
dettajäv. Medvalbarhetshinderstår ärnärabegreppEtt avsersom

ellertill sakenförhållandesådant parternaharfrämstvi ettatt en person
behandlingenopartiskhet vid ettverderbörandesdet kan aväventyraatt

ärende.visst

regelnsvalbarhetsbegränsande avgränsningnuvarandeDen

ochjävs-inskränksKL§kap. 5enligt 4Valbarheten genom
fårEnligt dennastycket 1 KL.förstakap. 4 §obehörighetsregeln i 9

intelandstingetellerkommunenredovisningsskyldig tillden ärsom
förstakap. 4 §enligt 9valbarhetshinderUppkommerrevisor.vara

omedelbart. Dettarevisorsuppdragetförfallerpunktenförstastycket
KL.kap. 8 §följer 4av
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Begreppet redovisningsskyldig både förtroendevalda ochavser
kommunalt anställda i sin befattning redovisningsskyldiga ellerärsom
beslutar med stöd delegering. Enligt kap.9 4 § tredje stycket ingårav
också make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller andra närstående
till den redovisningsskyldige i kretsen vid bedömningen om
obehörighet föreligger. Som redovisningsskyldig räknas enligt praxis

RÅ RÅockså styrelseledamot i kommunalt företag 1976 Ab 28 och
1992 ref. 28.

Utanför obehörighetsregeln i 9 kap. faller4 § ledamöterna i
fullmäktige. Enligt nuvarande bestämmelser råder därför formellt inga
hinder rekrytera revisorerna bland dessa. Frågan hamot att attom
andra politiska uppdrag i den organisationen omdiskuterad.äregna

Inför revisionskonferensen för landsting år 1997 i Uppsala och den
49:e kommunala revisionskonferensen år i1997 Göteborg lät

därför genomföra enkätundersökning därarrangörerna det bl.a.en
efterfrågades hur många revisorer hade andra politiska uppdrag.som
Svaren visade i landstingen hade uppdrag10 i nämnd elleratt procent
styrelse. Bland kommunerna den motsvarande siffran 13 procent.var

revisorerDe hade uppdrag i nämnd i den organisationensom en egna
återfanns i revisorskollegier.17 40 framgickAv vidare iattav svaren
landstingen 27 revisorerna fullmäktigeledamöter och iprocentvar av
kommunerna motsvarande siffra lämpliga7 iDetprocent. attvar
rekrytera revisorerna bland fullmäktigeledamötema har ifrågasätts av
bl.a. Fömyelsekommittén. Kommittén anförde bl.a. följande SOU
1996:169 131.s.

revisionen bedrivsAtt förtroendevalda revisorer underav
offentlig insyn den värdefull särprägel. Samtidigtger en som
själva revisionsuppdraget oberoende och skall utförasär
självständigt, utkräver fullmäktige revisorernas Bådeansvar.
för den sittande politiska majoriteten och för oppositionen
ställer uppdraget revisor därför särskilt höga krav påsom
personlig integritet. Snöda partiintressen måste få vika för en

granskning i allmänhetens tjänst, inteautonom om
trovärdigheten skall förlorad. Revisorernas opartiska
ställning och politiska mod betydelse förär storav
medborgarnas tilltro till rättssäkerheten och demokrati. Allmänt

måste också förtroendevaldade revisorernas höjas.sett status
Att undvika revisionen partipolitiseras framstår i detatt
sammanhanget angeläget. den riktningen,Ett istegsom som
flera tagit, inte rekrytera revisorerna blandär att
fullmäktigeledamötema med godagärnamen personer
erfarenheter kommunal verksamhet.av
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anfördeuppfattning,hadeLokaldemokratikommittén, en annansom
179.följande 1993:90bl.a. SOU s.

grund. Detpartipolitiskoch väljs pånominerasRevisorerna
ställningoberoendefristående ochprincipielltdeninnebär att

måni vissi praxis reducerasistadgandena KLde har genom
dvs."sina egna",granskatillrevisorerna är satta attattgenom

partier.samverkandeförochpartikamrater representanter
iellerfall ledamöterflesta intei de ersättareRevisorerna är

följdtillfrämsttill dettaFörklaringenfullmäktige. är att avman
harintetill revisorerjävsreglema i KL utser sompersoner

nämnduppdrag harinte harnämnderna. Denuppdrag i som
medförfullmäktige. Dettaiheller uppdrag attoftast inte

närkontakt medpersonliganödvändigasaknar denrevisorerna
imedlemskapetmedföljerverksamhetenkommunaladen som

ytterligareproblem finnsdettaförlängningenfullmäktige. I av
tillgångenkonsekvensdelvisDet attär,ett. avsom en

fleraväljsrevisorernavanligtbegränsad,kandidater attär om
förnyelse uteblir.nödvändigblirResultatetgånger. att en

bedömningkommitténsförSkälen5.3.2

begränsad iuppfattningenligt vårrevisor skalltillValbarheten vara
Principiellatillförlitlig.ochopartiskrevisionensyfte ärgarantera attatt

Valbarheten. Genomavgränsningdärför förtalarmotiv sträng enaven
ochobjektivitetsyftetinskärpersådan regel att garanteraman

rekryterakunnabehovetstårdettarevisionen. Motopartiskhet i attav
verksamhetkommunalerforderliga kunskaperharrevisorer omsom

verksamhet.kommunalkontakt medoch
vårenligtregelnvalbarhetsbegränsandenuvarandeDen som,
harförhållandevistillämpning sträng,striktviduppfattning ären

innebär denSåledesproblem. attpraktiskavissainneburit
tillochtill revisorbådeförfaller någonrevisorsuppdraget utsesom

kanproblemorganisationen. Dettanämnd i deniledamot t.ex. egnaen
uttryckligenrevisorvid valetfullmäktigeemellertid lösas att avgenom

hannämnd därdengranskningenfrånundansattsrevisornatt avanger
ellerledamot ersättare.är

frånfrittinteuppfattning,vårenligtförfaringssättDetta är,
vidprobleminnebäradet kanVi medvetna t.ex.invändningar. attär om
viddetkaraktär eftersomövergripanderevisionsfrågorhantering avav

kommunensöverblickharrevisorerna överfördelrevision är enomen
reviderarrevisorn intedet,Vidare kanhelhet.verksamhet atttrotssom

nämndiellervederbörande ledamot ersättarenämndden är annanen
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situationer medformellt behörig revidera, uppstårevisorn är attsom
med revisorns uppdrag iinslag jävsproblematik hörsom sammanav

behörig revidera. strikt tillämpningden nämnd han inte Enär attsom
regeln skulle å andra sidannuvarande valbarhetsbegränsandedenav

problem för de mindre kommuner-kunna innebära praktiska t.ex.stora
revisorskandidater. Vi vill därför intemindre urvalkan ha ettsom avna

tillämpning. Vi förordarhindrar dennainföra någon reglering som
restriktiv tillämpning.emellertid en

valbarhetsbegränsande regeldet viktigt medVi äratt somenanser
praktiskatillförlitlig revision.för opartisk och Deskapar garantier en

därför, enligtnuvarande regeln inneburit motiverarproblem densom
valbarhetsbegränsande regel.mildarevår uppfattning, inte en

valbarhetsbegränsande regeln bördenkanDet övervägas om
finns formella hindernuvarande bestämmelser ingaskärpas. Enligt mot

fråga harbland fullmäktigeledamötema. Dennarevisorerrekryteraatt
ovanstående harframgått detuppmärksamhet. Somsärskildägnats av

denna fråga.olika slutsatser iutredningar kommit tillbl.a. två statliga
revisorer-nackdelar rekryterasåväl för-Vi det har attatt somanser
dessa harTill fördelarna hörfullmäktigeledamötema.bland attna

frågeställningar revisorerväl insatta i deförutsättningar att somvara
identifieradet lättareerfarenheterhar bedöma. harDe gör attatt som

iväl förankradeproblem. deolika kommunrevisionella Att är
ochfrämjandefördel i revisionensverksamhet ocksåkommunal är en

risken förhör dockTill nackdelarnastödjande verksamhet. att
fullmäktiges arbeteochrespektive fullmäktigegruppbindningar till

undvikadet angelägetFörnyelsekommittén påpekatökar. Som är att
politiska modställning ochoberoendedetta eftersom revisorernas är av

och demokrati.till rättssäkerhettilltrobetydelse för medborgarnasstor
skulle inskärpavalbarhetsbegränsande regelGenom strängare manen

kunnadetta står behovetoberoende revision.vikten Mot attavav en
verksamhet.kommunalkunskapermed gedignarekrytera revisorer om

itillfället har uppdragde förenbart blandGivetvis det inteär som
Förutvarandefinns hämta.kandidaterfullmäktige sådana attsom

med fördel kandär rekryteringförtroendevalda utgör t.ex. gruppen
valbarheteninskränkningskulle dockske. Ofrånkomligen aven

ochförankringmed kommunalkandidaterytterligare reducera antalet
därsituationutveckling iönskvärderfarenhet. ingenDet är en

föreslårangeläget. Vikompetensförstärkning revisorernas ansesav
rekryteringförhindrarreglering idärför KLingen avsom

självständigtfullmäktigefår ankomma påfullmäktigeledamöter. Det att
revisorsuppdragetsintegritethar sådanbedöma vilka kandidater attsom

fullmäktige-vederbörandesmedkan förenaskrav på opartiskhet
förändrafinns behovvi detheller i övrigtuppdrag. Inte attatt avanser



Rekryteringen de förtroendevaldaSOU 1998:71 59revisorernaav

därför någonvalbarhetsbegränsningens avgränsning. Vi föreslår inte
gällande regler. markeraförändring i sak i lagenFör att attav nu

valbarhetsbegränsande regel vibestämmelsen i kap.9 4 § l är anseren
till paragraf i anslutning tillbestämmelsen skall flyttasatt en egen

valbarhet. behandlas vidare iövriga bestämmelser Dettaom
författningskommentaren.

lagreglerTillämpningen de5.4 styrav som

rekryteringen

Vår förutsättermed förtroendevalda revisorerSystemetbedömning:
tillförmåga medverkafullmäktige rekryterar har attatt enpersoner som

rättmätiga kravfullmäktiges och medborgarnasrevision uppfyllersom
effektivitet och kompetens.på oberoende,

med bredast möjliga representativitet.Valet revisorer bör skeav

Bakgrund5.4.1

hari organisationrevisorernas ställning ochförtroendevaldaDe status
tid får dettasammanhang. Pådiskuterats i olika motsessenare

offentligauppdagade oegentligheterna inom dendebakgrund av
förvaltningen.

Lokaldemokratikommittén pekade emellertidRedan att
ocherfarenhethade politiska tyngd,inte alltid denrevisorerna
81.förutsätter 1993:109ställning SOUsjälvständiga KL s.som

förtroendevalda revisorernasFörnyelsekommittén menade deOckså att
131. Under år 1996höjas 1996:169allmänt måste SOUsettstatus s.

förstärkningmed kravi riksdagen motionerväcktes det också aven
l996/97:K527.kommunala revisionen t.ex.den mot.

med rekryteringenhörfråga ärEn sammansomannan
nämndai avsnitt 5.3.1sammansättning.revisorskårens Den
medrevisornden typiskeenkätundersökningen visade äratt enen man,
tillrevisorskollegiet uppgick 24Andelen kvinnor iålder år.58om

iledamötermed antalet kvinnligakan jämförasDetprocent.
uppgick till 48 Denvid valet år 1994fullmäktige procent. yngresom
underrepresenterad med endastocksåårgenerationen 18-35 treär

etniskaBeträffande revisorskårensledamöterna.procent av
uppgifter.sammansättning saknas
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bedömningkommitténsförSkälen5.4.2

inomoegentligheternauppdagadeårendede underminstInte senaste
effektivochstarkfinns behovdetvisarförvaltningkommunal att av en

tilltroför medborgarnasbetydelsekommunal revision. Detta är storav
revision måste,kommunaleffektivdemokrati. Enochrättssäkerhettill

och opartiskhetoberoendekännetecknasuppfattning,enligt vår omav
revisorernakrävsSamtidigtförlorad.skall gåtrovärdigheteninte av

verksamhet ochkommunalpolitiskadetkunskap systemet, omom
finnasvårtkan detpraktikendessa. I attförankring iockså vara

egenskaper. Förmotståendedelvis systemetattmed dessapersoner
framtidenibibehållas ocksåskall kunnarevisorerförtroendevaldamed

lyckas rekryterafortsättningsvisfullmäktigedockkrävs att personer
fullmäktigesfyllerrevisiontillmedverkahar förmåga att somensom

ocheffektivitetopartiskhet,krav pårättmätigaoch medborgarnas
kompetens.

vidupprätthållasskallrepresentativitetgodvidareVi att enanser
delskommunfullmäktige,ipartiernagällervaddelsrevisorerval av

präglaskallsammansättningpolitiskBredjämställdheten.med tanke på
partier isamtligaefterbörFullmäktige sträva attvalet revisorer.av

revisionen.representerade iblimöjlighetfullmäktige attges
garantivisssjälvständigt mot attutgörMöjligheten att enagera

vissa frågor. Detundvikaviljaskulleskältaktiskarevisionen av
mot.l996/97:K526till riksdagenmotionbl.a. iibland,framhålls en

iminoritetenfrånordföranderevisionensfördel utsesomsom en
våren 1997underutfördesenkätundersökningdenfullmäktige. Av som

hälftencirkaframgårkommuneroch attlandstinglandetsbland större
innehasrevisioneniordförandeskapetlåtavalttillfrågadede avattav

bakgrundbetydelsesaknaborde dettafaktiskt motminoriteten. Rent av
markerasjälvständigt. Förkan attrevisorersamtligaatt agera

majoritetenpolitiskatill denförhållandeoberoende irevisorernas
iordförandeninnebärordningemellertid attförordar vi somen

minoriteten.frånrevisionen utses



SOU 1998:71 61

Sakkunnigt biträde6

förtroendevalda revisorerna skall6.1 De
biträdas sakkunnigaav

Vårt förtroendevalda skall i biträdassin granskningförslag: De av
väljer och anlitar desakkunniga de själva i den omfattningsom som

skall den erfarenhetsjälva bestämmer. sakkunniga ha insikt och denDe
förkommunal verksamhet och kommunal revision fordras attav som

fullgöra uppdraget.

Bakgrund

finns inget lagreglerat krav de förtroendevalda revisorernaI KL att
möjlighetskall anlita sakkunniga biträden. Teoretiskt finns därför att

biträdsavstå från anlita sådana. Samtliga kommuner och landstingatt
andelemellertid utomstående revisorer eller anställda. En större avav

hälften landstingen konsulter.kommunerna och cirka anlitar externaav
för denBland de konsultema närvarande ABKomrevärexterna som

Svenskaanlitas i utsträckning. AB ägdes tidigareKomrevstörst av
det emellertid privatKommunförbundet. Numera ägs ettav

revisionsbolagfinns också antal andra privatarevisionsbolag. Det ett
vid revisionen i kommuner och landsting. kommunerbiträder I 8som

med10-tal landsting har revisionen revisionskontoroch ett egna egen
personal. framför allt landsting och landetsanställd Det störstaär

anställdahar valt modellen med kontor. Antaletkommuner egetsom
vid kontoren varierar från till 30-tal. Kontoren äretten person

för ochorganiserade i samarbetsorgan kommunerStarev är ettsom
kontorlandsting med revisionskontor. Också de har egnaegna som

anlitar behov konsulter.vid externa
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för förslagSkälen kommitténs6.1.1

och landsting i dag och komplexa beslutsenheter.Kommuner är stora
det angeläget med revision bedrivsUr medborgarperspektiv är en som

alldeles ochkvalificerat uppenbart kommunernasDetsätt. ärett att
förtroendevaldaslandstingens revision inte enbart kan skötas med de

faktum kommunerkrafter. visar inte minst det såvälDet att som
har anlitat sakkunnigalandsting i omfattning och sedan längestor

biträden i revisionen.
effektivitetsskäl det nödvändigtsåväl trovärdighets-Av är attsom

fleraförtroendevalda sakkunniga. framhålls också ide biträds Dettaav
1996/97:K527 och 1996/97:A607.motioner till riksdagen Ise mot.

förvaltning kommunalaproposition 1997/98:52regeringens avom
bestämmelse i innebärpensionsmedel föreslås KL attsomen ny

kommunalförbund skalllandsting ochfullmäktige i kommuner och
förför förvaltningen medelmeddela särskilda föreskrifter avsattaav
vidföreslås vidare bl.a.pensionsförpliktelser. propositionenI att

förtroendevaldaspensionsmedelsförvaltningen skall derevision av
särskildsakkunniga medställning stärkas medverkan avgenom

regeringen isakkunskap medelsförvaltning. Vidare pekade på attom
ingår revision pensions-det uppdrag denna utredning har även av

medelsförvaltningen.
ochKommunallagsgruppen 1988:52 131likhet med DsI s.

föreslår viLokaldemokratikommittén 1993:109 81SOU att ens.
biträdasförtroendevalda skallskall införas i debestämmelse KL attom

de,anlitar i omfattningsjälva väljer ochsakkunniga de somensomav
självafastställda budgeten,fullmäktigeinom för denramen av

garantier för delagregelsådanbestämmer. Förutom attatt en ger
detsakkunniga innebär denförtroendevalda biträdsrevisorerna attav

biträdet.kompetensregler förställablir möjligt för kommunen att upp
förändringlagregleringen åsyftas ingenden föreslagnaGenom av

förtroendevalda ochansvarsfördelningen mellanden nuvarande
biträdets ställningkonsulter. sakkunnigaanställda eller anlitade Det är

anlitadekommunalt anställdas ellerandrainte annorlunda än
desakkunnigadet åvilar dekonsulters. innebärDet attatt

redovisa sinaochförtroendevaldas uppdrag självständigt göra
naturligtföljerförtroendevalda revisorerna. Dettabedömningar till de

förtroendevaldayrkes- och konsultansvar. Dede sakkunnigasav
ochsakkunnigasgrundval derevisorerna bl.a. på rapportergör av

och fattar beslut. Förbedömningar sina bedömningar att geegna
bakgrunds- ochså fullständigtfullmäktige och nämnder ett

bifogas desakkunnigasbeslutsunderlag möjligt bör de rapportersom
förtroendevaldas skrivelser.
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6.2 sakkunniga biträdetsDet kompetens

6.2.1 Kartläggning teoretisk utbildning ochav

praktisk erfarenhet kommunal revision hosav
de förtroendevaldas sakkunniga biträden

Det nuvarande med förtroendevalda revisorer ställer intesystemet upp
några formella kompetenskrav sig de förtroendevaldavare
revisorerna eller revisionenpå sådan. Några regler kompetens-som om
krav i form godkännande eller auktorisation motsvarande demav som

finns i finns inte iABL KL.t.ex.
syfte få uppfattningI vilken teoretisk utbildning ochatt en om

vilken praktisk erfarenhet kommunal sakkunnigarevision detav som
biträdet har i dagsläget har utredningen inhämtat uppgifter från
revisionskontoren i landsting och 8 kommuner från det11 mestsamt
vanligt förekommande revisionsbolaget i kommuner och landsting.

70

GO-

50

40

30-

2D
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Teoretisk utbildning
ekonom/samhällsvetenskapligAkademisk examen.

från akademisk förvaltningshögskola, förvaltningssocionom alternativtExamen
socionom.
Gymnasieutbildning i vissa fall kompletterad med högskoleutbildning.

utbildning.Annan
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i såväl kommunerbiträdetsakkunnigahar detGenomgående som
revisionsarbete. Ikommunalterfarenhetpraktisklandsting lång av

denkommunernaoch itiden 13 årgenomsnittliga ärdenlandstingen är
12 år.

ochrevisionsbolaget i kommunerförekommandevanligtDet mest
anställs enbartårSedan mångaföljande.uppgivit bl.a.landsting har

"revisionskonsult"Titeln ärakademiskmedrevisionskonsulter examen.
revisorernaförtroendevaldade ärdetfaktumtill detanpassad äratt som

revisorerrevisionsbolagets ärochrevisorernaegentligade att
förakademiskRelevantellerbiträdensakkunniga experter. examen

civileko-redovisningsrevisionmedarbetar ärrevisionskonsulter som
ekonomiinriktningmedsocionomellerförvaltningsekonomnom,

med förvalt-arbetarrevisionskonsulterderedovisning. Föroch som
andraflerakanoch landstingkommunerinomningsrevision

jurist,exempelNågrarelevanta. ärutbildningarakademiska sam-vara
medicinskanationalekonom,civilingenjör, statsvetare,hällsplanerare,

examina.
traditionelltblanda degäller kompetensdetStrategin är attnär mer

väsentligtbedömsspecialister. Detandra attmedinriktade ekonomema
disciplinerakademiskaflera olikafinnsrevisionsteamdet i ett

medföretagsekonomi, juridikförvaltningsekonomi,representerade;
möjlighetsamhällsvetenskap. Dennaoffentligpåinriktning rätt samt

enligtarbetetorganiserarrevisionsföretagetskapas attgenom
gransknings-ellerprojektvarjeinnebärkompetensprincipen. Den att
uppgiften.för Ikompetenshardenutförasskall rättinsats somav

oftast bådedärrevisionsteamdetinnebärpraktiken att ett en
föringår,förvaltningsrevisorochredovisningsrevisor svararen

basrevision.benämnsvaduppdrageti görakontinuiteten att somgenom
ochårsredovisninggranskningrevisionsplanering,villDet säga av

utredningar åtmindreochserviceövrigkontrollintern samt
ochspecifikaför deprojektledaretillkallasrevisorerna. Därutöver mer

kvalitetssäkrings-granskningexempelTillprojekten.avgränsade av
och styrningupphandling ettkalkylering,grundskolan,i avsystem

ekonomi-funktion i kommunensochsäkerhetellerinvesteringsprojekt
ochuppgiftenförsärskild kompetensharProjektledarensystem.

motsvarande.ellerområdetspecifikadetinomregelbundetarbetar
medarbetarealla ärkrävsbaskompetensgenerellaDen avsom

demokra-miljön, detkommunaladenerfarenhetochkunskap avom
ochverksamhetkommunalförramverketlegaladettiska styrsystemet,

bl.a.uppnåsrevision.kommunal Dettarevisionssed förgod genom
medmedarbetareseniorarekryterainternutbildning, att meragenom

medarbetareoerfamalåtaochsektornerfarenhet från attgenomegen
handledning.underarbeta
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för revisorerpraktikkravUtbildnings-6.2.2 samt

revision iskall utföra lagstadgadsom

aktiebolag m.m.

försäkringsbolag,aktiebolag, banker ochåvilar allaRevisionsplikt
stiftelserhandelsbolag vissavissaekonomiska föreningar, samtstörre

olika associationsformema.gäller för delagstiftningenligt den som
revisorerrevision i dessa sådanalagstadgadBehöriga ärutövaatt

innebärformella krav.uppfyller vissa Detrevisionsbolageller attsom
skall delta i revisionen. Kravenrevisorereller auktoriseradegodkända

kvalificerad revisionallmännas intresseutifrån detmotiveras somav en
brottslighet.bl.a. ekonomiskåtgärd mot

1995:528Lagen revisorerom

registrering revisorerochgodkännande, auktorisationFrågor avom
Revisorsnämnden.lagstadgad revisionutföraskall prövas avsom

revisionsbolagochtillsyn revisorerocksåNämnden samtöverutövar
revisorer.lagendisciplinära åtgärder se 3 §frågorprövar omom

sökanden bl.a. harevisor skalleller auktoriseradgodkändbliFör att
lagense 4-5eller högre revisorsexamenavlagt revisorsexamen

revisorer.om

1995:665Förordningen revisorerom

godkännande ochföruppställspraktikkravochutbildnings-De som
reviso-1995:665förordningen2-6auktorisation framgår omav

rer.
lämplig-revisorsexamenoch högreför revisorsexamenProv samt

förordningenRevisorsnämnden se 2 §anordnashetsprov omav
revisorer.

och högreför revisorsexamenutbildningenteoretiskaDen
ämnesområden:omfatta följandeskallrevisorsexamen

förvaltningsrevision,räkenskaps- och
räkenskapsanalys,

redovisning,extern
koncernredovisning,

ekonomistyrning,redovisning ochintern
och kontroll,revisionintern

3 18-1005
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koncemredovisningupprättande ochför års- samt normeravnormer
beräkningbalansposter ochför metoder för värdering avav

resultatposter,
för lagstadgad revision och föryrkesmässigarättsliga och normer

utför sådan revision,dem som
associationsrätt,

förmögenhetsbrott,obeståndkonkurs ochlagstiftning10. samtom
beskattningsrätt,l

och handelsrätt,12. civil-
trygghet,lagstiftning socialochl3. arbetsrätt om

databehandling,ochinformations-14.
nationalekonomi,organisationslära ochl5.

statistik, ochmatematik och16.
förordningenför finansiering 4 §grundläggande principer se17. om

revisorer.

sökanden:fordrasrevisorsexamenfå avläggaFör attatt
inriktning eller medföretagsekonomiskmedavlagt kandidatexamen

utbildning, ochlikvärdig teoretiskresultat genomgåttgodkänt annan
under minst år,praktisk utbildninggenomgått tre somen

koncembokslut ellerochårsbokslutomfattar revisionsärskilta av
redovisningshandlingar, ochliknande

auktoriserad revisorgodkänd ellerhandledningunderb sker av
revisorer.förordningense 5 § om

sökanden:fordrasrevisorsexamenfå avlägga högreFör attatt
minst 120minst 160kandidatexamen poängavlagt poäng, varavom
avlagt magister-i eller4ämnesområdenomfattar de avsessom

likvärdiggenomgåttinriktning ellerekonomiskmed annanexamen
ochutbildning,teoretiska

fem år,utbildning under minstpraktiskgenomgått somen
underochi § 2uppfyller de krav 5årundera tre som anges

auktoriserad revisor, ochunder handledningskerytterligare två år av
påföretagmedverkan vid revisionkvalificeradinnefattarb somav

revidera seanledning svårastorlek ellersingrund är attannanavav
revisorer.förordningen6 § om
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6.2.3 Skälen för kommitténs förslag

Revisionsuppgiften

kommunalaDen revisionsuppgiften omfattar redovisningsrevision och
förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen den klassiskaär
revisionsuppgiften och länge de kommunala revisorernasvar
huvuduppgift. Alltsedan 70-talet har emellertid olika statliga utredning-

markerat förvaltningsrevisionen skall prioriteras.att Redovisnings-ar
revisionen i kommuner och landsting syftar till bedöma godatt om
redovisningssed tillämpas, räkenskaperna rättvisande ochärom
kontrollen förmögenhetsskyddet tillräcklig.ärav

F örvaltningsrevision i kommuner och landsting syftar till bedömaatt
efterlever fullmäktiges beslut och verksamheten, inomom man om

budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.
Andra använda begrepp för Förvaltningsrevision i sektorn är
verksamhetsrevision och effektivitetsrevision. Förvaltningsrevision i
kommunal verksamhet kan innebära granskar effektivi-t.ex. att man

inom äldreomsorgen, rättssäkerhet i biståndshandläggningteten eller
kvaliteten i den psykiatriska vården.

Inom företagsrevisionen har begreppet förvaltningsrevision en
innebörd. Syftet med förvaltningsrevision i aktiebolagannan t.ex. är

främst klarlägga åtgärd eller försummelse kanatt föranledaom som
skadeståndsskyldighet ligger styrelseledamot eller VD till last och om
styrelseledamot eller VD handlat i strid ABL, tillämplig lagmotannars

årsredovisning eller bolagsordning.om

kommunalaDen särarten

Kommunal verksamhet särskild samhällssektor bedrivsär ien som
demokratiska former under offentlig insyn. Med det demokratiska

följer det finns olika politiskastyrsystemet viljor ochatt öppenen
politisk debatt.

Privat verksamhet bygger ägandets makt. privatIytterst
företagande finns inga lagreglerade krav på verksamheten skallatt
bedrivas under offentlig insyn. Beträffande verksamhet bedrivs isom
aktiebolagsform gäller i utsträckningtvärtom reglerstor om
tystnadsplikt för skydda affärsidéer. Eftersom och samhälletatt ägarna
behöver garantier för verksamheten bedrivs på ekonomisktatt ett
försvarbart och lagligt behövs revisorer i dessasätt associationer.

Det legala ramverket för kommunal verksamhet skiljer sig från det
gäller privat företagande. För kommunal veksamhet gäller bl.a.som

kommunallagen, förvaltningslagen 1986:223, tryckfrihetsförord-
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ningen, sekretesslagen 1980:100, arkivlagen 1990:782 och
upphandlingslagen 1992:1528. Därutöver gäller speciallagar såsom
socialtjänstlagen 1980:620, skollagen 1985:1100, plan- och
bygglagen 1987: 10 m.m.

Huvudsyftet med kommunal verksamhet tillhandahålla serviceär att
till kommuninvånama, dvs. medborgarna verksamhet. Medlet föratt ge

kunna detta skattemedel, bidrag Inomatt göra är etc.pengar,
näringslivet råder det omvända förhållandet. måletDär beredaär att

vinst medan medlet för detta verksamheten.ägarna Denna skillnadär
brukar ofta beskrivas forså kommun medlet ochäratt en pengarna
verksamheten målet medan det i privat verksamhet dvs.är tvärtom

målet och verksamheten medlet.ärpengarna
Förvaltningsrevisionens speciella innebörd och vikt densamt

kommunala verksamhetens i övrigt innebär, enligt vårsärart
uppfattning, den privata företagssektorns kompetenskrav föratt
revisorer inte helt relevanta inom kommunsektorn. auktoriseradEnär
eller godkänd revisor har för näringslivsrevision erforderlig och bred
kompetens. Utbildningen består särskilt civileko-sammansattav en

akademiska innefattande bl.a. juridik140 ochpoängnomexamen om
företagsekonomi med inriktning redovisning och finansiering.
Erfarenheten skall revision aktiebolag med spridning påavse av
uppgifter branscher omfattaoch och i princip fem års heltidsarbete
under ledning auktoriserad revisor. den auktoriseradeAttav en
revisorn vidmakthåller sin kompetens kontrolleras Revisorsnämndenav
bl.a. krav på kontinuerlig verksamhet revisor i aktiebolaggenom som
inom olika branscher. auktoriserad revisor kan mycket väl saknaEn

Åkunskap och erfarenhet från offentlig verksamhet dess regelverk.och
andra sidan ligger i uttrycket revisionssed fördet god auktoriseraden
eller godkänd revisor denne skaffar sig god kunskap denatt om
verksamhet föremål för revision. betyder revisorn, medDetär attsom
sin allmänna kompetens grund, metod har sig i detsättaattsom som
specifika i verksamhet fåttden han i uppdrag granska,att t.ex.
kommunal verksamhet.

Vilka grundläggande kompetenskrav bör de förtroendevalda
sakkunniga biträden uppjâzllarevisorernas

revisionsuppgiftenDen övergripande i kommuner och landsting är att
granska verksamheten efterlever fullmäktiges beslut ochom om
verksamheten, inom budgetramarna och med kvalitet, deavsedd uppnår
politiska målen. Granskningsuppgiften genomförs med såväl
redovisnings- förvaltningsrevisionella metoder.som
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Utgångs-tydlig.förvaltningsrevisionenskommunala ärDen särart
riktlinjerde mål och derevisionella bedömningendenpunkten för är

effektivitet ochavseendeMåluppfyllelsenfullmäktige beslutat.som
intervjuer,rad olika teknikermedkvalitet granskas t.ex.en

produktivitetsmätningaranalys,statistiskenkätundersökningar, m.m.
särskild kompetens.ställa krav påvissa fallkan iGranskningama
yrkesbakgmnd inomharbehov revisorerfinnasSåledes kan det somav

haroch sjukvård Dessahälso-skolan,socialtjänsten, personerm.m.
förgrundgodyrkesmässig bredd vilkenomfattandeofta är enen

verksamheten.kommunala Deninom denoch analyserutvärderingar
kommunalutföraförkrävsgrundläggande kompetensen attsom

harrevisornuppfattning,dock, enligt vårförvaltningsrevision attär en
kommunalförmetodkunskaperutredningsarbete,förallmän kompetens
förståelseföroch erfarenhetergrundkunskaperförvaltningsrevision och

kommunala verksamheten.denav
enligtbör,och landstingi kommunerredovisningsrevisionenOckså

perspek-förvaltningsrevisionelltmedgenomförasuppfattning,vår ett
särprägel.kommunal Attredovisningsrevisionenocksåtiv. Detta enger

redovisningssedgodrättvisande,räkenskapemabedöma är omom
tillräckligförmögenhetsskyddetkontrollenoch ärtillämpas avom

redovisning,förområdenainomgivetvis kompetenshögkräver
denuppdragetdeldennaSkatterätt För utgörfinansiering, etc. av

har delvisauktoriserade revisorerellergodkändakompetens ensom
tillräck-inteuppfattning,enligt vårbakgrund. dock,Dettarelevant är

granskarexempelvissammanhangkommunalailigt. När man
gälla inte baragranskningenbörfaktura,verifikationer t.ex. omen

skett påoch kontering harredovisad ochkorrekt attestär ommomsen
ifrågasättasskall ocksåsammanhangkommunalaIsätt.rätt om

verksamhetdennämnd,redovisas påkostnaden rätt somenavserom
redovisningrevisionellaför denOcksåhar beslutatfullmäktige etc.om

redovisnings-traditionellrevisorn,granskningen krävs utöveratt
förerfarenheterochgrundkunskaperharrevisionell kompetens,

verksamheten.kommunaladenförståelse av
omfatta revisionsupp-uppfattningenligt vårKompetenskraven bör

ställasendast skullekompetenskravhelhet. Omi singiften upp
tillledakunnaskulle dettaredovisningsrevisionbeträffande t.ex. en

redovisnings-professionellirevisionenönskvärd uppdelningicke enav
detsituationsådaneffektivitetsrevision. lpolitisk ärochrevision enen

försvåras.helhetsbedömningarförförutsättningarnauppfattningvår att
teoretiskt svårtsakligtdet såvälskäl är attEtt är attannat som

ochkommunerRedovisningsrevisionen iuppgifterna.bådasärskilja de
bedömning-förvaltningsrevisionelladevidfundamentlandsting är ett

underlagochgrundinformationdenRedovisningsrevisionen gerarna.
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Åbedömningarna.för de förvaltningsrevisionella andrakrävssom
utföras ocksåredovisningsrevisionella uppgiften medsidan bör den

förvaltningsrevisionella aspekter.beaktande av

på certifiering de förtroende-det införas lagreglerat kravBör ett av
sakkunniga biträdenvaldas

enligt vår uppfattning,Revision kommuner och landsting kräver, enav
grundläggande beståndsdelarkompetensspeciell utgörs avvars

denverksamhet, förvaltning,kunskap kommunal styrsystem,om
vad godverksamhet ochlagstiftning kommunal ärstyr somsom

gäller såväl denrevision. Vi dettarevisionssed for kommunal attanser
uppgiften.förvaltningsrevisionellaredovisningsrevisionella densom

avseende kommunal redovis-metodkunskapkrävs relevantDessutom
kommunal förvaltningsrevision.ningsrevision och

granskade revisorer skallkrav certifieringlagreglerat påEtt somav
säkerställaotvivelaktigtoch landsting skullekommuner väg attenvara
kommunalgrundläggande och försakkunniga biträdet har dennadetatt

och erfarenheten.erforderliga kompetensenverksamhet
Å organisationen principernaden kommunalaandra sidan bygger

Kommunallagenkommunal självstyrelse.kommunal demokrati ochom
sin förvaltning,frihet organiseraenskilda kommunernade attstorger

bäst medrevisionen, enligt vadgivetvis inkluderarvilken stämmersom
ochoch landstingförutsättningarna.de lokala Kommuner är stora

varierar mellan kommunerna,enheter. Förhållandenakomplexa
certifiering skullelagreglerat krav pålandstingen och tiden. Ettöver
och landstingensinskränka såväl kommunernaskortsiktigt kunna

lagreglerat kravflexibiliteten i Frågavalfrihet är ettsystemet. omsom
kommunalaeffekter för dencertifiering skulle innebära så positiva

kan motiverade.dessa inskränkningar ändårevisionen att anses
uppfattning,för certifiering skulle, enligt vårmotivEtt attvara man

kompetensproblem hoseventuellatill medskulle kunna komma rätta
frånutredningen inhämtatuppgiftersakkunniga biträdet. dedet Av som

från privatadetkommunernalandsting och de åttall största samt
ochförekommande i kommunervanligtrevisionsbolag är mestsom

i huvudsakbiträdet redan i dagframgår det sakkunnigalandsting, att
kommunalerfarenhetoch praktiskteoretisk grundutbildninghar aven

vikompetensprofilmed denverksamhet överensstämmer somsom
landsting. Vi bedömerocherforderlig vid revision i kommuneräranser

någotcertifiering i nuläget inte pålagreglerat kravdärför ettatt
kompetensen hos dettill höjningpåtagligt skulle medverkasätt aven

biträdet.sakkunniga
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kommunal särskildEn för revision certifiering skulle med stor
sannolikhet, i och för sig, medverka till höja för detatt statusen
sakkunniga biträdet i kommuner och landsting och därigenom förockså

förtroendevalda revisorerna. Enligtde vad utredningen inhämtat förs
emellertid diskussioner både inom och bland de privataStarev
revisionsbolagen på frivillig inom branschen formaliseravägattom
kompetenskraven och inrätta certifieringsprogram.att

uppfattning kvalitetssäkringsarbete och certifieringDet vårär att
regi goda förutsättningar främjautförs i branschens har attsom egen

det sakkunniga biträdets kvalitetsutveckling och därigenom på sikt
till höjning det sakkunniga biträdetsmedverka Motstatus.en av

bakgrund det sakkunniga biträdet i nuläget bedöms haattav
tillfredsställande kompetens och bakgrund de initiativmot av som
branschen frivillig har tagit i certifieringsfrågan vi detpå väg attanser

effekterna dessa åtgärder. Vidare vi frånfinns skäl avvakta utgåratt av
självständigt beaktar kraven den för kommunal-kommunernaatt

erforderliga kompetensen. Vi därför inte bereddarevision är att nu
föreslå certifieringskrav för det sakkunniga biträdet. Visar det signågot

för siktbranschens åtgärder inte tillräckliga också påär att garanteraatt
det sakkunniga biträdet har erforderlig kompetens eller attatt

kommunalkommuner och landsting inte beaktar kraven särskild
finnas skälkompetens hos det sakkunniga biträdet kan det påatt nytt

frågan krav certifiering.lagreglerat påöverväga ettom
det viktigt i lagen markera det förDäremot äratt att attanser

revision kommunal verksamhet krävs speciell kompetens. För attenav
tydliggöra det i bör föras regel innebärdetta KLattanser en som

skall erforderlig kompetens ochdet sakkunniga biträdet haatt
verksamhet.erfarenhet revision kommunalav av

främja utveckling den speciella kommunrevisionellaFör att en av
konkretiseravi det finns behovkompetensen närmareatt attanser av

Svenskakompetenskraven. bör kunna ske Kommun-Detta attgenom
Landstingsförbundet tillhandahåller upphandlingsstöd.förbundet och
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Åtgärder stärka revisorernasför7 att

ställning

revisionsuppgiftenPrecisering7.1 av

verksamhetsområdetkommunaladelar detVårt Samtligaförslag: av
granskning.för revisorernasbli föremålskall årligen

Bakgrund7.1.1

kommunalgranska allskallrevisorernaframgår9 kap. 7 § KLAv att
revisionssed.godföljeromfattningverksamhet i som aven

KommunförbundetSvenskaLandstingsförbundet ochdenI av
verksamhet"kommunalrevisionssed i"Godskriftenframtagna
avseende pårevisionssed igodmed begreppetutvecklas vad avsessom

följande.bl.a.6avsnitt 2.3,omfattning. Igranskningens sägss.

verksamheten.kommunalahela dengranskarRevisorerna
detsamtliga delarverksamhet såplanerar sinRevisorerna att av

granskning.berörs åretsverksamhetsområdetkommunala av
vissmåsteha granskatsskallverksamhetallFör att anses

någonöversiktligt igranskatsochha följtsverksamhet upp
granskningenPlaneringengranskningsåret. görsunderform av

med tankerisk ochochväsentlighetkriteriernautifrån
översiktligaindelas igranskningar kanRevisorernashelheten.
översiktligadedjupgranskningar. Iochgranskningar

viaVerksamhetsuppföljningbl.a.ingårgranskningama
nämndnivå. Ibudgetuppföljning påochprotokollen

Medårsredovisningen.avstämningingår bl.a.uppföljningar av
heladjupgående granskarrevisorernadjupgranskning attavses

bedömerochoch analyserarverksamheteneller delar av
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verksamheten utifrån särskilt viktiga faktorer produktivi-som
effektivitet, kvalitet och måluppfyllelse.tet,

Revisorernas ekonomiska resurser

fråga direktEn hör med omfattningen revisorernassom samman av
granskning revisorernas ekonomiskaär resurser.

den enkätundersökningI genomfördes inför revisions-som
konferensen för landsting år 1997 i Uppsala och den 49:e kommunala
revisionskonferensen år i Göteborg1997 lät bl.a. genomföraman en
undersökning revisorernasav resurser.

Enkätundersökningen omfattar revision verksamhet i kommu-20av
och landsting20 berör miljoner landstingsinvånare7 och 3ner som ca

miljoner kommuninnevånare. Undersökningen visar revisionen iatt
genomsnitt kostar kommuninnevånama drygt kr och landstings-20
invånaren drygt kr10 år. Kostnaden varierar från kr till kr i7 18per
landstingen och från kr till kr kommunerna.12 32 i sammanlagdaDen
kostnaden för revision cirka promille landstingens0,7 ochmotsvarar av
kommunernas totala bruttokostnader.

enkätundersökningen konstaterasI det inte finns någotatt
ekonomiskt nyckeltal för bedömning revisionsresurser detärsom av
allmänt vedertagna. Revisionens har därför belysts radmedresurser en
jämförelsetal
Basuppgift: Faktiskt revisionsanslag för landsting och kommun
1996

Nyckeltal: Revisionsanslag mkr bruttokostnad.per
Revisionsanslag anställd och invånare.per
Revisionsanslag mkr bruttoomslutning.per
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Ko mm nernau

anslag RevanslagRevisions Revanslag Revanslag Rev
invånareanställd l omslutningI bruttokostKommun anslagtkr perper

krkr kr krtkr
489 32 31423066 922Stockholm

903873 4062520Lund
936863 224 292755Borås
869830 413 251848Kristianstad
804820 357 372 167Gotland ,
501291 232 120 750Gävle

373 22 532737Södertälje 1800
635448 232601 727Helsingborg

1142354 23654 710Växjö 1
440376 20696 707Uppsala 3
461309 212550 693Västerås

22 656662 383Norrköping 2680
80132628 312Göteborg 14593
707290 276702 575Malmö

18 3642251268 565Luleå
237217 19398 546Skelleñeâ l
395256 19520Karlstad 1539
426198 15504Eskilstuna 1298
496203 16470Orebro 1928
237229 12420Linköping 1563

revisionsanslagkommunuppgiñenGenomreduceranyckeltaletsåvällandstings-Dessalandstinghar att persom
jämförbarttal.landstingsgruppen,kar,erhållsmotsvarandemedelvärdeför 11invånaremed ett
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Landstingen

Revisions Revanslag Revanslag Revanslag Revanslag
/bruttokost anställd / omslutningLandsting anslagtkr perper
kr kr kr krtkr

Nonbotten
Västerbotten
Jämtland

för kommitténs förslagSkälen7.1.2

revisionsuppgiftenomfattningGranskningens precisering av-

uppgifter framgår revisorernaslagregeln revisorernasAv attom
omfattningkommunal verksamhet skall ske igranskning all somenav

uppfyller god revisionssed.kraven på
avseende pågod revisionssed ilagregeln framgår inteAv om

nämnderna skallomfattning innebär granskningengranskningens att av
granskastillräckligt varje nämndeller detske årligen är attt.ex.om

revisionssedtill godunder mandatperioden. Hänvisningennågon gång
enskildaförhållandena iinnebär revisorernas bedömningatt egen av

skall ske.den granskning Detfall får omfattningenavgöra somav
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revisionssedgodlandsting innebäroch attkommuneri vissabetyder att
imedanmandatperiodenundernågon gånggranskasnämndvarje man

revisionssed läggergodi begreppet attlandstingochandra kommuner
denverksamhetsområdet berörskommunaladetdelarsamtliga avav

variationemadeocksåtydergranskningen. Detta storaårliga
på.revisionsanslagbeträffande

kommunaltillförlitligförgrundförutsättningVi att enenanser
samtligaverksamhet,kommunaleffektiv är attochrevision, ytterst, en

föremål förblirårligenverksamhetsområdetkommunaladetdelar av
godmedförenligtdetinteVi ärgranskning.revisorernas attanser

granskas någonverksamhetendelarvissaviss ellerrevisionssed avom
ställnings-någotdock inteinnebärmandatperioden. Dettaundergång

revisionsinsatsenden årligaomfattningenexaktatill dentagande av
skall läggas.granskningamaityngdpunktentill fråganeller om var
revisorernasbakgrundfårprioriteringsfrågor avgöras motSådana av

väsentlighetsananlys.risk- och
bakgrundlogisktårlig attskallgranskningen är motAtt avvara

Fullmäktiges ansvarspröv-årligen.skeransvarsprövningfullmäktiges
revisions-grundasAnsvarsprövningenverksamhet.allning avser

dennågotverksamhetkommunal sättallinteberättelsen. Berörs av
iansvarsfri-beslutfullmäktigesdetbetydergranskningenårliga att

underlag.ofullständigtgrundas påhetsfrågan ett
"GodskriftKommunförbundetsSvenskaochLandstingsförbundets

begreppetdet iuttrycksverksamhet"kommunal attvidrevisionssed
kommunaladetdelarsamtligaliggerredovisningssedgod att av

Medgranskningen.årligadenberörasskallverksamhetsområdet av
frånutgåanledningdet attfinnsspridningskrifts attdennatanke på

årliggenomföri dagredanlandstingochkommunermångaiman
verksamhet.kommunalallgranskning av

miniminivålageniviktigtdetemellertid är attVi att enangeanser
föraböri KLdärförViomfattning. attgranskningensför mananser

årlig.skallverksamhetkommunalallrevisionenkrav varaattett av
tillförlitligförförutsättningarskapargranskningårligEn en

verksamhet. Dekommunaleffektivdärmedochrevisionkommunal en
sikt,åtminstonekan, antasinnebärrevisionårligkostnader ensom

organisationigåreffektivitetsvinster göraattde enuppvägas somav
kontroll.godmed

stärkerdenregleringenförslagna ärmed den attfördelEn annan
revisorernasbehandlingenvidställningsjälvständigarevisorernas av
revisorernainnebärrevisionårligkrav attlagregleratbudget. Ett

gårdetta attekonomiska attsådanatillförsäkrasmåste resurser
föreslårårligenskall skegranskningentydliggöragenomföra. För attatt
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vi bestämmelsen revisorernas uppgifter preciseras i dettaatt om
avseende.

Revisorernas ekonomiska resurser

För kunna utföra oberoende revision måste revisorerna fåatt en
tillräckliga ekonomiska till sitt förfogande. Frågan detresurser om
finns ekonomiska möjligheter genomföra revisionen enligt deatt
förutsättningar bör gälla kan, i enlighet med nuvarande ordning isom
KL, hänvisning till professionella värderingar ochavgöras genom en
yrkesetik, dvs. god revisionssed, väsentlighet och risk Enm.m. annan
möjlighet lagreglera golv för resursinsatsema baseratär att t.ex. ettom
på antalet invånare i kommunen eller landstinget eller storleken påt.ex.
kommunens eller landstingets budgetomslutning. Behovet anslagav
varierar emellertid mellan kommunerna. inte bara beroendeDet påär
vilken storlek kommunen har. Vi välfungerande kommunattmenar en
kan ha lägre kostnader för revisionen kommun motsvarandeän en av
storlek med revision fungerar Anslagsbehovet försämre.men en som

och kommun heller inte statiskt varierar tiden.är överutanen samma
bakgrundMot dessa skäl vi frågan det finns tillräckligaattav anser om

ekonomiska bör bedömas med hänvisning till godresurser
revisionssed.

En viktig fråga i detta sammanhang revisorernasär att
budgetberedningen objektiv. bl.a.Detta Kommunallagsgruppenär tog
fasta anfördepå och följande Ds 1988:52 131.s.

viktigtDet sådana revisionsarbetet kanär äratt attresurserna
effektivt.bli Vi vill därför framhålla vikten budget-attav

beredningen revisorernas anslag objektiv. Förär attav
revisorernas oberoende ställning inte skall rubbas detär
angeläget inte någon ledamot styrelsen elleratt av annan
nämnd deltar i denna beredning... lämplig lösning kanen vara

fullmäktiges presidium eller särskilt fullmäktigeatt ett av
tillsatt beredningsorgan, bestående fullmäktigeledamöterav
eller revisorer eller bådadera för budgetberedningensvarar av
revisionsanslaget i stället för styrelsen.

Det vår uppfattning det förvikt revisorernasär även äratt storav
oberoende ställning beredningen deras budget objektiv. Aväratt av
den anledningen vi revisorernas förslag till budget bör beredasattanser
på särskilt Vi förordar därför budgetberedningen sker isätt. att
fullmäktiges presidium eller i fullmäktige tillsatt berednings-ett av
organ.
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Initiativrätten7.2

och inämnderfullmäktige, ifår, irevisorenskildVarjeVårt förslag:
ärendenväckaunder åretlöpandefullmäktigeberedningar, rätt att som

granskningen.rör

Bakgrund7.2.1

verksamhetallgranskakap. § KLenligt 9 7skallRevisorerna som
följeromfattningverksamhet i dennämndernasinombedrivs avsom

bl.a. liggarevisionssedgod attbegreppetrevisionssed. Igod anses
fullmäktige,medkontakterfortlöpandeoch harrevisorerna rapporterar

nämnder.ochstyrelser
kap.enligti dag 5revisorernafullmäktige hariinitiativrättFormell
harförvaltningendenärendeniendast rörKL23 § somegnasom
fårgranskningarsinaResultatetrevisionsuppdraget.samband med av

nuvaranderevisionsberättelsen. Denårligai denredovisarevisorerna
löpande år harunderinte rättrevisorernasåledesinnebärordningen att

kommitvadanledningmedfullmäktigeärenden iväcka somatt av
kanFullmäktigeredovisningsrevisionen.ochförvaltnings-fram vid

detrevisionsärendeframställning tasrörenbart behandla omsomen
revisorärende.i Ennämndnågonellerstyrelsen ett somannanavupp

väckadockkanledamoteller någonfullmäktigeledamot i enär annan
ordningBeträffande dennaframställningen.medi dennamotion och ta

Förtroendevaldasbetänkandei sittLokaldemokratikommitténanförde
bl.a.821993:109SOUoch lagtrotsdomstolstrotsvid s.ansvar

följande.
utnyttjabehövaskallrevisorernarimligtintedetVi att enanser

fullmäktige.tillfrågorviktigaföraförsådan omväg att upp
övrigtrevisionen. Iföreskrifter förmeddelafårFullmäktige

uppläggningenochinriktningensjälvarevisorernabestämmer
betydandeharlandstingochrevisionsarbetet. Kommuner enav

regleringallmännakommunallagensförinomfrihet att ramen
synpunktlokaldemokratisk ärFrånrevisionen.bestämma om

organisa-denbestämmanderätten överväsentligtdet att egna
Vimöjligt.vidsåskallarbetssättetochtionen ansersomvara

revisorernaförinitiativrättregeltvingandedärför inte att omen
införas.bör

enligtrevisorernaharfullmäktigeberedningarochnämnderihellerInte
anställdaoch de ärNämndernainitiativrätt.formellnågongällande rätt
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dock skyldiga lämna revisorerna de upplysningar behövs föratt som
revisionsarbetet första9 kap. 10 § stycket KL. fåRätten att
upplysningar också omfatta dem förtroendevaldabiträder deanses som
revisorerna, eftersom de handlar revisorernas föreliggerDetvägnar.
vidare skyldighet för nämnderna och deras personal atten ge
revisorerna tillfälle helst inventera tillgångar och delnäratt tasom av
räkenskaper och andra handlingar kap. andra stycket9 10 § KL.

gäller för fullmäktigeberedningar kap.Detsamma 9 11 § KL.
Revisorerna också ha infordra yttranden och förklaringarrätt attanses
under granskningen från och fullmäktige-den löpande nämnder
beredningar. Vidare det också ligga inom fullmäktigesanses
förordningsmakt föreskriva skyldighet för nämnderna behandlaatt att
skrivelser från revisorerna.

revisorernas initiativrätt i nämnder och fullmäktige-När det gäller
följandeberedningar anförde Lokaldemokratikommittén bl.a SOU

och1993:109 82 83.s.
laglighetsgranskningen kan revisorernaVid den obligatoriska

i eller bered-finna anledning väcka ärenden nämndatt en en
anledning det har framkommit. Visserligenning med av som

kan utgå ifrån dessa i intresse tillatt eget tarorgan uppman
framställningarbehandling påpekanden, erinringar och andra

lägen eller konfliktsituationer detfrån revisorerna. spändaI är
sker rimlig Enligt vår mening börinte självklart så inom tid.att

nämnd eller fullmäktigeberedning inte under någraen en
undandra behandla framställningarförhållanden kunna sig att

föreslår därför ifrån revisorerna. Vi revisorernaatt ges en
kommunallagen grundad väcka ärenden gällerrätt att som
granskningen i nämnder och fullmäktigeberedningar.

beträffande LokaldemokratiutredningensremissammanställningenAv
förslaget.delbetänkande framgår inte några invändningaratt restes mot

motiveringenFörslaget ledde emellertid inte till lagstiftning med den att
skulle i sammanhang vidden kommunala revisionen över ett ettses

1993/94: ochtillfälle se l 88 34 35.senare prop. s.
anmärkas Göteborgs kommunfullmäktigekan vidareDet att genom

kommunens revisorer möjlighetbeslut den 6 november 1997, § gav
kommunfullmäktige i frågor denlöpande initiera ärenden i röratt som

stadens och styrelser. Beslutet,löpande granskningen nämnder somav
i Göteborg i beslut den 27överklagades, upphävdes länsrätten marsav

bl.a. följande.1998. Som skäl angavs
revisorer beslutetsådan initiativrätt för kommunalaEn som

mening den lagstadgadegår enligt länsrättens utöveravser,
inte helleri kommunallagens kapitel och kaninitiativrätten 5
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KL. Kommunen18 §i 9 kap.revisionsreglementetiinnefattas
avvaktantillkommit iharbeslutet enhar attuppgett

försåledesinitiativrätt ärrevisorernasFråganlagändring. om
lagstiftning. Motgällandestöd isaknarochväckttidigt nu

beslutetöverklagadedetlänsrättenfinnerbakgrund härav att
upphävas.skall

förslagkommitténsförSkälen7.2.2

fullmäktigeiinitiativrätt

harintelöpande årunderrevisorinnebärordningennuvarande attDen
vadanledningmedfullmäktigetillärenden somföra avrätt att upp

redovisningsrevisionen. För attellerförvaltnings-vidframkommit
revisornfullmäktige måsteiärendenväckakunnaåretunderlöpande

såmotion ellerväckaochfullmäktigeimedlemsjälvantingen envara
detinte ärmotion.Vi attväckaledamot enmåste anserenannanen

interevisoregenskapsinirevisornordningtillfredsställande att av
revisorvarjedärförVifullmäktige. attiärendenväckafårsjälv anser

ärendenväckaåretunderlöpandefullmäktigei somskall rätt attges en
kanManfullmäktigeberedningar.ochnämnderigranskningenrör
frånföreskrifterberoendeskallinitiativrätten göras avöverväga om

lagreglerad.ochovillkorligskalldenellerfullmäktige varaom
Viinitiativrätt.fakultativförtalarskäl anserLokaldemokratiska en

självständigarevisorernasmarkeraviktigtdet attemellertid äratt
viskäldetta attAvuppdragsgivaren. anserställning gentemot

fullmäktigefrånföreskrifterberoendeskallinteinitiativrätten avvara
revisorernasåledesföreslårVilagreglerad. attochovillkorligutan vara

ärendenväckaunder åretlöpandegrundad somi KL rätt attges en
fullmäktigeberedningar.ochnämnderigranskningengäller

omfattaskall initiativrättenärendenVilka

föranvändakanrevisorernainstrumentskallInitiativrätten ett somvara
frågoranledningmedfullmäktigeiärendenväcka avkunnasnabbtatt

kanInitiativrättengranskningsarbetet. t.ex. avseiuppkommitsom
föranlettochgranskningenvidframkommit somförhållanden som
Beroen-revisionsberättelsen.förslag iellerpåpekandenanmärkningar,

revisorernavitänkerfalletenskilda atti detomständigheterna ossde på
sigkandetockså röradebattför attenbart omärendenväckakan men

beslutfattabörfullmäktige ettrevisorernadär attärendensådana anser
iuppdrag ärRevisornsbeslut.tillförslagockså lämnatochärendeni
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grunden politiskt uppdrag. Revisorerna emellertid skiljabörett
revisionsfrågor från de frågor skall behandlas partipolitiskt. villVisom
i detta sammanhang understryka vikten revisorerna vidattav
utnyttjandet initiativrätten iakttar kravet opartiskhet så attav
initiativrätten inte utnyttjas i partipolitiska syften. ärendenDe som
väcks detta kan inte leda till frågan ansvarsfrihet skallpå sätt att om

Ansvarsprövningen skall hittillslöpande under året.prövas som vara
kopplad till avgivandet revisionsberättelsen och gångprövasav en per
ar.

ullmäktiges hanteringF

fullmäktigeEnligt kap. skall innan ärende detta5 26 § KL avgörsett av
ha beretts antingen nämnd verksamhetsområde ärendet berörvarsav en

fullmäktigeberedning.eller av en
alltid tillfälle sig iEnligt kap. skall styrelsen5 28 § KL att yttrages

ärende har beretts antingen nämnd eller ävenett en annansom av
förslag till beslut ifullmäktigeberedning. Styrelsen skall lägga fram ett

nämnd fullmäktigeberedning harärende, inte någon ellerom annan en
gjort det.

får fullmäktige dock behandla revisions-Enligt kap. 31 §5 KL
berättelsen föregående beredning.utan

framgår brådskande ärende fårkap.Av 5 32 § KL avgörasatt ett
samtliga ledamöterärendet inte har beretts, närvarande ärtrots att om

beslutet.ense om
föreslagna initiativrätten vill vi skapa förutsättningarGenom den nu

få väcka och behandlaför revisorerna snabbt och omvägarutanatt
ärenden i fullmäktige.

uppkommitde frågor initieras skall ha iVi tänker att somoss
då naturligt tänka sigrevisorernas granskningsarbete. ocksåDet är att

berörda nämnden. frågorkommunikation har med den Deägtatt rum
väcks kan komma besläktade med deunder löpande år attsom vara

nuvarandei revisionsberättelsen enligt denärenden tassom upp som
beredningsplikt.omfattas någon lagregleradordningen inte av

enligt kap. dock inhämta förklaringarFullmäktige skall, 9 16 § KL,
framställts i revisionsberättelsen.de anmärkningar har Dessaöver som

skall fåomständigheter i förening med intresset frågornaattav en
frågordet kan också desnabb behandling övervägasgör att somom

revisions-föreslagen initiativrätten, i likhet medväcks dengenom
krav påberättelsen, skall få fullmäktige lagregleratavgöras utan ettav

vissa lägen kunna innebäraberedning. sådant krav skulle i spändaEtt
förhala ärendet vilket i sin skulle kunnaovillig nämnd kan turatt en
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Å denmedsyftetinteandra sidanstyrka.initiativrättens ärminska
iskallärendenainitiativrätten utmynnaföreslagna att ansvars-en

motsvaranderevisorerna sättställetiTankenprövning. attär som
möjlighetskallnämnder utani attledamöterochnämnder enges

kommunal-åtgärder. Avförslag tillmedärendenväckaomvägar
ocksådärför detvieffektivitetsskäloch attdemokratiska skäl anserav

uppställas kravbörrevisorernaväcksärendenbeträffar devad avsom
väcktafullmäktigeiandragällerfullmäktige, på sättpå att somsamma
beslut.för sittunderlagbelystallsidigtochtillförlitligtharärenden, ett

omfattaberedningsplikt skall ävenreglerdärför KL:sVi att omanser
ärendendegivetvis inteomfattarberedningärenden. Kravetdessa

Beredningskravetdebatt.förenbartväckerrevisorerna avsersom
märkaVidaresak.iskall fattas är attbeslut attdärärendensådana

möjlighetfall harbrådskandei attkap. 32 § KLenligtfullmäktige 5
beredning.föregåendeärende utanavgöra ett

fullmäktigeberedningarochnämnderInitiativrätt i

väckamöjlighet§ KLenligt kap. 174 attnämnderna hariLedamöter
gäller någonvadenligthar inteRevisorernanämnderna.iärenden som nu

gransknings-sittnämnderna. Iärenden iväckamöjlighetlagreglerad att
nämnd elleriärendenväckaanledningfinnarevisorernaarbete kan att en

Såsomkommit fram.vadanledningmedberedning somaven
fallflestai dekanavsnitt 7.2.1anfört seLokaldemokratikommittén man

behandling. Itillfråganintresseinämndernautgå ifrån taregetatt upp
skersåsjälvklartdock intedetkonfliktsituationer atteller i ärspända lägen

viLokaldemokratikommittén attmedlikhettid.rimlig Iinom enanser
skallförhållandenunder någraintefullmäktigeberedningnämnd eller en

Varjerevisorerna.frånframställningarbehandlasigundandrakunna att
fullmäktigeberedningarochnämnderimöjlighetdärförbörrevisor attges

granskningen.Vianledningmeduppkommitärendenväcka avsom
irevisorernaförrättighetlagreglerad attinförsdetsålundaföreslår att en

meduppkommitärendenväckafullmäktigeberedningarochnämnder som
beträffandemotsvarandePågranskningen. sätt angettsanledning somav

nyttjandetvidrevisorernaunderstrykasfårfullmäktigei attinitiativrätten
inteinitiativrättenopartiskhet såkravetiakttar attinitiativrättenav

syften.partipolitiskautnyttjas i



Åtgärder84 för stärka ställning SOU 1998:71revisorernasatt

7.3 Revisorernas till upplysningarrätt

Vårt tillförslag: Revisorernas upplysningar utvidgas tillrätt att
omfatta också enskilda förtroendevalda i styrelsen, övriga ochnämnder
fullmäktigeberedningar.

Bakgrund7.3. l

För revisionsuppdraget skall kunna fullgöras på måstesättatt avsett
revisorerna få informationtillgång till hur verksamheten faktisktom
bedrivits. Nämnderna och deras anställda därför enligt kap.9 10 §är

skyldiga lämna revisorerna de upplysningar förKL behövsatt som
revisionsarbetet. Revisorerna har dessutom enligt lagrumrätt att samma
inventera nämndernas tillgångar liksom del deras räkenskaperatt ta av
och andra handlingar berör verksamheten. Skyldigheten tillattsom
revisorerna lämna uppgifter verksamheten gäller också förom
fullmäktigeberedningar kap.l1 KL.9 §

Skälen för kommitténs förslag7.3.2

9 kap. framgår nämnderna och de anställda skyldigaAv 10 § KL äratt
lämna upplysningar till revisorerna. har visat sig denDetatt att

nuvarande lagtextens utformning upphov till oklarhetergett om
huruvida upplysningsskyldigheten enbart gäller kollektivt för nämnden
eller gäller individuell upplysningsskyldighet för dendet ocksåom en
enskilde ledamoten i nämnden. oklarhet har ibland fåttDenna
otillfredsställande följder. har sålunda hänt enskilda nämnd-Det att
ledamöter lämna upplysningar och i stället krävt revisorernavägrat att
skall inte tillfredsställande revisorerna intefråga nämnden. Det är att
direkt kan få från den nämndledamot börupplysningar närmastsom

fråga. Revisorerna behöver kanske höra justpå t.ex.svara en
ordföranden eller enskild ledamot händelse.någon Det ärannan om en
då inte rimligt kan hänvisa till nämnden. finns därfördenne Det ettatt
behov komplettera den nuvarande regeln upplysnings-attav om
skyldighet med regel uttrycker upplysningsskyldighetenatten som
också för enskilda förtroendevalda. Eftersom revisions-gäller de

enligt nuvarande ordning såväl kollektivt individuelltäransvaret som
se 9 kap. det, enligt kommitténs mening, logiskt också15 § är att

föreslår därför denupplysningsskyldigheten individualiserad. Viär att
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dettaförtydligas iupplysningsskyldighetregelnnuvarande om
avseende.

Överlämnandet ochårsredovisningen7.4 av

ansvarsfrihetfråganibeslut om

ochÅrsredovisningen fullmäktigetillskall överlämnasVårt förslag:
årefter detapril åretdenoch 15möjligtrevisorerna senast somsnarast

redovisningen avser.
det årmånad efteråretjuniutgångenskall föreFullmäktige somav

elleransvarsfrihet beviljas vägras.beslutarevisionen omavser

Bakgrund7.4.1

tilllämnasårsredovisningenskall över§ KLkap. 19Enligt 8
juni åretdenoch 1möjligtoch revisorerna senastfullmäktige snarast

skall16 § KLEnligt 9 kap.redovisningenefter det år avser.som
efter det åråretföre utgångensammanträdevidfullmäktige ett somav

ellerbeviljasansvarsfrihet vägras.beslutarevisionen omavser
fårallmänhetenbestämmaKLkap. 20 §enligt 8Fullmäktige får att
Påfullmäktigesammanträde.vidårsredovisningenställa frågor ettom

decharge-ochrevisionårsredovisning,mellansambandetgrund av
årsredovis-viktigtdetansvarsfrihetfrågan attärbehandling, dvs. om

genomföra sitthinnertid degodi såtill revisorernalämnas attningen
fullmäktigerevisionsberättelsen innanoch lämnagranskningsarbete

ske innanbörvilketansvarsfrihet,fråganbehandlaskallsenast om
redovisningsåret.efterför andra åretbudgetenfastställerfullmäktige

förefullmäktigefastställaskap. 8 § KLenligt 8skallBudgeten av
bestämmelsentillbakgrunden attmånads utgång. Dettanovember är

revisorernaochfullmäktigetilllämnasskallårsredovisningen över
redovisningenårefter detjuni åretdenoch lmöjligt senast somsnarast

avser.

förslagkommitténsförSkälen7.4.2

fullmäktigestilldettalederårsredovisningen attLämnas sent
ekonomis-detdiskussionenochdröjerdechargebehandling ofta att om
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ka och verksamhetsmässiga resultatet sker flera månader efter det att
verksamhetsåret avslutats.

För stärka revisorernas ställningatt det viktigt verkaär foratt att
diskussionen revisorernas iakttagelser kommunens ellerom av
landstingets ekonomi och verksamhet sker med så god aktualiteten

möjligt. tidigareläggandeEtt dechargebehandlingen möjliggörsom av
aktuell och relevant diskussion. kanDet också stimuleraen

allmänhetens intresse delta och ställa frågor på fullmäktigesattav
sammanträden, vilket indirekt kan stärka revisorernas ställning. På
grund sambandet mellan årsredovisning, revision och decharge-av
behandling förutsätter emellertid tidigareläggande fullmäktigesett av
dechargebehandling överlämnandet årsredovisningenatt tillav
revisorerna tidigareläggs.

En årsredovisning lämnas tidigare kan ligga till grund försom
ställningstaganden verksamhet och ekonomi innevarande ochom
kommande budgetår. Revisorernas granskning årsredovisningen ochav
deras förslag till fullmäktige ansvarsfrihet kan vidare brautgöra attom
underlag för revisorernas planering årets granskningsverksamhet.av

Enligt aktiebolagslagen skall ordinarie bolagsstämma hållas inom
månader efter utgången varje räkenskapsår. I detta sammanhangsex av

skall såväl årsredovisningen frågan ansvarsfrihet forsom om
styrelseledamötema verkställande direktören behandlas. Det ärsom
vanligt förekommande bolagsstämma hålls först underatt någon av
vårmånaderna till maj. En orsak, ofta till demars attsom anges,
kommunala årsredovisningarna överlämnas först den juni1närmare är

företagens årsredovisningar inteatt klara tidigare. Vi villär dock
framhålla det till varje enskildär kommunatt och landsting iupp att
egenskap ägardirektivägare tidpunkten fört.ex. styraav genom
företagens upprättande årsredovisningar.av

En de första kommunala årsredovisningarna avseende år 1997av
beslutades Årsredo-kommunfullmäktige den 16ett 1998.av mars
visningen avsåg ordinär kommun med 10 000 invånare. Ien ca
kommunen finns hel- eller delägda bolag. Det vårtre uppfattningär att
detta visar det realistiskt kravär årsredovisningarnaatt ett skallatt
sammanställas tidigt det året. Enligt kap.9 lagenl §nya om
kommunal redovisning skall kommuner och landsting upprätta
delårsrapport vid minst tillfälle under året. kommerDetta sannoliktett

underlätta arbetet med bokslutetatt och dänned det möjligtgöra att
påskynda hanteringen årsredovisningen.av

För främja aktualiteten i diskussionenatt årsredovisningen ochom
den åtföljande dechargedebatten förelår vi därför årsredovisningenatt
skall lämnas till fullmäktige och revisorerna möjligt ochsnarast senast
den 15 april året efter det år redovisningen och attsom avser
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efter det årjuni månad åretföre utgångenfullmäktige somav
beviljas ellerskallansvarsfrihetbeslutaskallrevisionen omavser
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8 J äv

Vårt för förtroendevalda ochKommunallagens reglerförslag:
ställföreträdarjäv,nämnder sakägarjäv, intressejäv,anställda i om

delikatessjäv skall omfatta revisorerna.ombudsjäv och även
frånverkan jäv och kan bortse jävReglerna när görsom av om man

revisorerna.tillämpliga också på
beslutvi det införs bestämmelse deVidare föreslår attatt somen om

protokoll.jäv i enskilda ärenden skall irevisorerna fattar tasom upp

Inledning1

skall hafinns till för medborgarnavalbarhetsbestämmelserochJävs- att
bestämmelsernämnden och förvaltningen.förtroende för Dessa

opartiskhet i nämndernaskravet på objektivitet ochunderstryker även
harMed jävoch förvaltningens handlande. ettatt personavses en

hansdet kansådant förhållande till saken eller äventyraparterna att
visst ärende.opartiskhet vid behandlingen ettav

ävsregeln vid revision8.1.1 J

från begreppetobehörighetsreglerna vid revision utgårochJävs-
ochbegrepp infördes i år 1901redovisningsskyldighet. KLDetta

både förtroendevaldaåterfinns i 9 kap. 4 § KL. Begreppet avsernumera
redovisningsskyldigakommunalt anställda i sin befattningoch ärson1

Regeln fastslåreller beslutar med stöd delegering.till kommunen attav
får revisortill kommunen interedovisningsskyldigden är varasom

eller i hand-delta i val revisoreller revisorsersättare och inte av
skallansvarsfrihet för verksamheten. Regelnärendenläggningen omav
ellereller syskonsambo, föräldrar, barntillämpas också på make,

vidgatPraxis harnärstående till redovisningsskyldige.denannan
ocksåtillredovisningsskyldighettolkningen begreppet att avseav

företags styrelse.ledamöter i kommunalt
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8.1.2 J ävsregeln för fullmäktigeledamot
Jäv föreligger enligt 5 kap. 20 § KL för fullmäktigeledamöter när
ärendet personligen berör ledamoten själv, ledamotens make, sambo,
föräldrar, barn eller syskon eller någon närstående. Paragrafenannan

kap.2 13 imotsvarar § 1977 års KL. Jävsregeln i fullmäktige täcker
inte alla de fall där fullmäktigeledamot kan tänkas elleren sätta eget

intresse framför kommunens. I äldreannans motiv har därförman
utgått från den förtroendevaldeatt själv frivilligt skall avstå prop.
1953:210 151. Dessa uttalanden alltjämts. vägledandeanses vara
Paulsson-Riberdahl-Westerling: Kommunallagen 199. I kap.5 20 §s.
tredje stycket föreskrifterna i 6 kap.att 24 § andra-fjärdeanges
styckena verkan jäv skall tillämpas också fullmäktige.om av

8.1.3 J ävsregeln för ledamöter i nämnder

Jävsregeln för kommunstyrelsen och övriga nämnder har förvalt-
ningslagens jävsregel förebild. Genom 1991 års KL infördessom
enhetliga jävsregler i KL återfinns i 6 kap. 24-27 §§. Dessför-som
innan tillämpades i den specialreglerade verksamheten förvaltnings-
lagens jävsregler.strängare Den inskränkta jävsregeln i 1977 årsmer
KL tillämpades i den fakultativa verksamheten. Jämfört med äldre
kommunallag innebär den gällande jävsregeln skärpning.nu en

I 6 kap. 24 § KL förtroendevald elleratt anställdanges ären en som
jävig i ärende iett nämnd inte får delta eller viden närvara
handläggningen ärendet. Från jäv skall dock enligt 6 kap. 26 § KLav
bortses frågannär opartiskhet uppenbart saknar betydelse.om

förtroendevaldEn eller anställd enligt 6 kap.är 25 § jävigKLen
saken angår honom själv, han intar då ställningom eller harpart-- av

sådant intresse iett ärendet, grundar besvärsrätt sakägarjävsom
ärendets utgång kan medföraväntas synnerligom eller skadanytta-

för honom själv intressejäv
saken angår hans make, sambo, förälder, barn eller syskonom eller-

någon närstående eller ärendets utgång kanannan medföraväntasom
synnerlig eller skada för sådannytta närstående släktskapsjäv

han eller någon närstående ställföreträdare förär denom saken- som
angår eller för någon kan synnerligvänta eller skadanyttasom av
ärendets utgång ställföreträdarjäv

han fört talan ombud eller ersättning biträttom någonmot isom-
saken ombuds- biträdesjävresp.

det i övrigt finns någon särskild omständighetom ägnadär att- som
rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet delikatessjäv.
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betydelsefull lättnadsregel förfinnsförsta stycket6 kap. 27 §I en
företag.engagerade i kommunalaoch anställdaförtroendevalda ärsom

skalloch delikatessjäv inteställföreträdarjävstadgasDär att anses
handlägger ärendetgrund denföreligga enbart på äratt somav

Regelnknuten dit.ellerställföreträdare för bolaget sätt ärannat
aktiebolag där kommu-ärenden beröremellertid enbartgäller ettsom

där kommunenaktierna eller stiftelsehälftenminst utseräger av ennen
inteUndantaget gäller dessutomstyrelseledamötema.minst hälften av

myndighetsutövninginnebärärendennämnd handläggernär somen
företagsdrift itill särregleringenenskilda. Anledningen är attmot egna

till drift ialternativbetraktasprivaträttsliga subjekt kan ettsom
upprätthållafall oftauppgift i dessanämndform. Nämndens är att

Ärenden beröroch kommunen.mellan bolagetsambandet som
inteägarinflytande kankommunen har starktkommunala företag där ett

intresse-och någrapartsärenden i egentlig meningsägas vara
inämnd och styrelseninte mellanfinns regelmotsättningar ettensom

dubblagrundfall hävda jäv enbart påi dessasådant företag. Att av
till någonalltsårimligt. måstehar inte Detansettsengagemang

delikatessjävellerställföreträdarjävomständighet förytterligare att
f..1990/91 98föreligga 117skall prop. s.:anses

stycket gäller inteförsta KLenligt kap. 27 § närUndantaget 6 en
myndighetsutövningärendenhandläggernämnd motavsersom

i sin tidigarekap. § KLBakgrunden till ändringen 6 27enskilda. attvar
grund dettillämpningsproblem påtillgivit upphovlydelse hade attav

andramyndighetsutövning ochmellanåtskillnadinte gjordes någon
fick1993/942188 detuttalade iRegeringenärendetyper. attprop.

kanordningprincipiellt oacceptabelbetraktas att varaen personsom en
bevilja bygglov åtbyggnadsnämnd och därförtroendevald i ettt.ex. en

firmatecknare.ellerförtroendevalde VDvilket denbolag i är annan
de tjänstemäni lika hög gradmotsvarande gällerVidare att somangavs

handläggerdelegationpåföretagets styrelse ochmed ibåde sitter som
vad gällerUndantagetföretagen.myndighetsutövningsärenden rörsom

reglernainnebärmyndighetsutövningärenden att omsom avser
fallfall. defullt i angivna Idelikatessjäv gällerställföreträdar- och ut

eller intei aktiebolaghälften aktiernaintekommunen utseräger ettav
särskildaingastiftelse finnsistyrelseledamötemahälften enav

iJävsreglema 6dubblamedundantagsregler för engagemang.personer
gällersakalltså fullt Sammagäller närkap. och 26 §§25 ut. en

associationsform.isamverkar med någonkommun annan annan
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Skälen för8.2 kommitténs förslag

Allmänna utgångspunkter

jävsregelnDen nuvarande vid revision innebär den äratt som
redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget inte får vara
revisor eller revisorsersättare inte delta valoch i revisorer eller iav
handläggningen ärenden ansvarsfrihet för verksamheten.av om

Enligt vår uppfattning den del den nuvarande jävsbestäm-är av
melsen stadgar den redovisningsskyldig till kommunenärattsom som
eller landstinget fårinte revisor betecknaattvara snarare ensom
valbarhetsbegränsande regel jävsbestämmelse. Bestämmel-än som en

innebär redovisningsskyldig obehörigär äratt attsen en person som
Övrigarevisor. delar paragrafen inte heller jäv för revisorer.rörvara av

Reglerna däremotbehandlar vilka obehöriga delta i valär attsom av
ansvarsfrihet.revisorer och vid handläggningen frågan Dessaav om

frågor handläggningen i fullmäktige.rör
jämförelseVid med andra jävsbestämmelser i kanKLen man

konstatera dessa sikte opartiskhet i enskildapåatt tar en persons
ärenden. -

Någon sådan jävsregel finns inte för revisorerna. förhållandetDet
enskilt ärende berör revisorn eller denne närståendet.ex. att ett

förhindrar enligt delta i revisionen ärendet.honom inte KL Iatt av
skriften "God revisionssed" emellertid de jävsbe-11 sägs ävenatts. om
stämmelser gäller för nämnderna inte formellt tillämpliga påärsom
revisorerna, bör de ändå tillämpas etiska skäl.av

har lett till revisorskollegier iAvsaknaden lagbestämmelser attav
kommuner och landsting, i viss utsträckning och i enlighet med ovan

tillämpat jävsbestämmelsernämnda rekommendation, analogt har de
gäller för nämnderna. har inneburit revisorerna avstått frånDet attsom

delta vilka haft sådani handläggningen sådana ärenden till deatt av
anknytning vederbörandes opartiskhet kunde ifrågasättas.att

fastVi det principiellt viktigt slårär attatt att mananser
jävsreglemarevisorernas agerande skall präglas objektivitet och attav

för revisorer mildare de gäller för ledamöter ochinte skall änvara som
anställda i nämnder. bör därför detta område, harMan storsom
betydelse för allmänhetens tilltro till revisorernas oberoende och
opartiskhet, inte helt förlita sig kommuner och landsting analogtatt
tillämpar de jävsbestämmelser gäller för nämnder.som

förFör bibehålla och stärka allmänhetens förtroende revisorernasatt
objektivitet vi den nuvarande jävsregeln böri verksamheten attanser
kompletteras med jävsbestämmelse sikte på uppkomnatarsomen
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fylla bristsådan skulleenskilda ärenden. Enifrågor jäv somenom
reglering.i dagensfinns

innehållJävsregelns sakliga

nämndernagäller förjävsgrunderdeförmotiv talarPrincipiella att som
Även granskningarrevisorernasrevisorerna.gälla förskallockså om

derasnämnderna skallibeslutsfattande såsomi löpandeinte utmynnar
ibeslutfullmäktiges årligaförtill grundläggasgranskningar ytterst

därförvijävsgrundernaVad gäller attansvarsfrihetsfrågan. anser
handläggerandraochmed ledamöterjämställasskallrevisorerna som

därförUtredningennämnd.ärenden ii attbeslutaroch enanser
för nämnderna.gällerjävsgrundertill debör skehänvisning som

Verkan jävav

i revisors-enhetligthanterasjävssituationersäkerställaFör attatt
tillhanteringsregler. Närmastenhetligahavärdedetkollegier är attav
förgällersammanhangi dettareglertillämpa dehands ligger att som

nämnderna.
förjävverkanbestämmelsernabedömningenVid avomom

grundläggandedetrevisorernagälla förockså skall ärnämnderna en
börverksamhetrevisorernasnämndernas ocholikhet mellan som

beaktas.
varandra. Enoberoendegranskningsärendena,iRevisorerna är, av

administrativarevisorerna. Iandradekan interevisor överröstas av
samfällt. Viförvaltningenemellertid revisorernaärenden utövar anser

ärendensådanaärenden hör tilli enskildajävockså frågan somatt om
denbliskulleFöljdenrevisorerna. attsamfällthanterasbör annarsav

jävsfrågan.skulle kunnagällande själv avgöragjortsvilken jävmot
beslutdemotsvarandeskalljävsfrågor sättbeslut iRevisorernas som

protokollform.iförvaltningsinfattarrevisorerna tas uppomsom
Mediskall KL.bestämmelse dettaUtredningen tasatt omenanser

förreglerandraskäl hadet saknasutredningentillägg attdetta attanser
nämnderna. Engäller fördeför revisorernajävverkan än somav

dessa regler.ske tilldärförhänvisning bör
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Revisionsansvar9

där ingaVår den nuvarande ordningenbedömning:Vi attanser
skall behållas.anställda har revisionsansvar

Inledning9.1

övrigarevisionssystem liksom ikommunalagrundprincip i dagensEn
förtroendevaldadet dekommunala verksamhetendelar den är ärattav

följdkommunala verksamheten.för den Enleder och avsom ansvarar
möjligt riktadet i dag intenuvarandedet ärär attsystemet att

ledandeandraförvaltningschefer ellerrevisionsanmärkning mot t.ex.
fatta beslutoch i vissa fallde befogenhetertjänstemän rätt atttrots som

dem.nämnderna gett

nuvaranderevisionsansvar,reglerKL:s9.1.1 om
ställningstagandenoch tidigareordning

revisionsberättelse redovisa resultatetiRevisorerna skall årligen aven
förvaltning.budgetårets Omavseende det föregåendegranskningsin
skälen till dettarevisionsanmärkning, måsteframställerrevisorerna en

enligt kap. §anmärkning får, 9 15revisionsberättelsen. Sådanianges
enskildafullmäktigeberedningarnämnder ochriktasKL, samt motmot

revisionsansvaretindividuellai sådanaförtroendevalda Detorgan.
det förekommitBakgrundenmed årstillkom i och 1991 KL. attattvar

felaktighet hade begåttsansvarsfrihet,nämnder hade attvägrats trots en
nämnden hade haft kännedomförtroendevald och utan att omenav

sedvanligakomplettera detrimligtbedömdessaken. Det attsom
uttalakanindividuellt Revisorernamedkollektiva ansvaret ett ansvar.
skallansvarsfrihetfullmäktige vid vägradhuruvida desig attanserom

någonförtroendevalda enligt kap. 10 § KLentlediga de 4 men
Fullmäktige skall inhämtafinns inte.uttala sig däromskyldighet att

varefter beslutrevisionsanmärkningar,framställdaförklaringar över om
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ansvarsfrihet skall fattas inom angiven tidsfrist. Om ansvarsfrihet
kan fullmäktige besluta skadeståndstalanvägras, skall väckas. Enatt

nyhet i 1991 års kopplingenKL till efterföljande ansvarstalanattvar en
upphävdes.

De anställda hos nämnderna har inte revisionsansvar ärmen
däremot underkastade arbetsrättsligt Har anställd fattatett ansvar. en
felaktiga beslut eller överskridit sina befogenheter, detsättannat är
primärt uppgift för nämnden, bär för verksamheten,ansvaret atten som

lämpliga åtgärder söka åstadkomma rättelse eller till detattgenom se
inträffade inte Kommunallagskommittén övervägde iupprepas.
betänkandet KommunallagNy SOU 1990:24 5.151 föreslåatt en
utvidgning revisionsansvaret till omfatta också anställda.attav
Kommittén liksom regeringen fann dock de anställda, däriblandatt
förvaltningschefema, inte borde omfattas sådant Iav ansvar.
regeringens proposition l990/91:117 s.13O anfördes beträffande
revisionsansvar för förvaltningschefer bl.a. följande.

Förvaltningschefema intar särställning bland de anställda.en
Den pågående utvecklingen ökad målstyming och demot nya
reglerna ökad målstyming förvaltningschefemasgörmot att
roll inom den kommunala organisationen i framtiden kommer

Ävenöka i betydelse. vi inte beredda föreslåatt är att ettom
revisionsansvar för alla anställda, detta omständigheterär som
talar för åtminstone bör särskiltövervägaatt ettman
revisionsansvar för förvaltningscheferna.

Ett med revisionsansvar för forvaltningschefernasystem är
emellertid inte frittheller från invändningar. finns fleraDet
omständigheter talar skall ålägga förvaltnings-mot attsom man
cheferna sådantett ansvar.

sådan omständighetEn den koppling finns mellanär som
revisionsansvaret och det politiska Förvaltnings-ansvaret.
cheferna inte politiker. och detDe gäller också iär är ett-
målstyrsystem biträden åt nämnderna. Såsom underställda-
nämnderna förvaltningscheferna dessa. Liksommotansvarar
Övriga anställda de också underkastade arbetsrättsligtär ett
ansvarssystem.

Vidare skulle införande revisionsansvar för förvalt-ett av
ningschefema kunna medföra de rättsligt uppfattasatt sett som
likställda med de kommunala bolagens verkställande direktö-

De har enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen ettrer. senare
revisionsansvar jämsides med ledamöterna i bolagsstyrelsen.
Även de verkställande direktöremas funktion annorlundaärom

de för bolagens fortlöpande förvaltning,attgenom svarar
skulle revisionsansvar för förvaltningschefema kunnaett
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maktför-faktiski fallformell såickemedföra varten om
förvaltningschefema.tillförtroendevaldafrån deskjutning

skulleönskvärd. Denintemaktförskjutningsådan ärEn
deneftersommålstyrtiinteheller system,ettpassa

i kommunernabeslutanderättenfördelningengrundläggande av
sådantändrad iintelandstingenoch system.är ett

habörförvaltningschefemainte hellerdärförVi attanser
revisionsansvar.

straffrättenspå arbetsrättens,reglerAktuella9.1.2

kommunaltområde förskadeståndsrättensoch
anställda

anställdakommunaltförArbetsrättsligt ansvar

anställning iarbetsgivarenmedöverenskommelseträffaGenom att om
förutompåtagit sig,har arbetstagaren attlandstingetellerkommunen

siguppföraallmäntför,anställtshanarbetsuppgifter rentutföra de att
ochlagaroch följahederligochanständigtelementärt sättpå attett vara
KLföljerreglerkommunspecifika t.ex.förordningar. De rent avsom

enligt KLdelegeringellernämndreglementenlagstiftning,eller annan
handläggarekvalificeradearbetstagareoch ärarbetsledaremåste som

deltill ochkännatjänsteställning tahögreinnehareller av.som
deinformeratarbetsgivarenarbetsplatsenförOrdningsregler som

Oegentligheterfölja.arbetstagaresamtligaförutsättsanställda om
disciplinäramedförakanförsummelserfel ochi formhärvidlag av

personligagrunduppsägningkollektivavtal elleråtgärder enligt av
anställningsavtalet.åsidosättandeavsked föralternativtskäl grovt av

skyldig-ochrättigheterdeinflyter dessutomanställningsavtaletI
ochkommuneritillämpaskollektivavtaldeföljerheter somavsom

Allmännadesammanhangi detta ärspeciellt intresselandsting. Av
TRAKT 91.reseavtaletkommunaladetoch95Bestämmelserna AB

anställningsvillkorallmännareglerarBestämmelser ABAllmänna
6 § AB-landsting. Iochi kommunerarbetstagareförtillämpassom

följande.bl.a.stadgasåliggandenAllmänna - framgårarbetsuppgifterdeutföraharArbetstagaren att avsom
iåliggandendeanställningsavtal, ochgällandearbetstagarenför

anställningen.förenade medövrigt, ärsom

oegentlig-skyddl förstärktfrån JK:s mothuvudsakligen hämtat rapportAvsnittet om
förvaltning.offentligiheter

4 I8-l005
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omförhandladesreseavtalet TRAKT,kommunala närdetI senastsom
omreglerades i samband med skatte-traktamentsbeskattningen m.m.

skattelagstiftningen,avtalet medför harmoniseraårreformen 1991 att
ordningsregler/riktlinjer respektive kommuntill lokalafinns mallar som

ochfärdsätt, reseräkningbeslutaanvända förkan att m.m. somom
kommunala arbetstagareskall skrivasreseräkning närstipulerar att av

förrättning i tjänsten.varit påde

påföljderDisciplinära

detdisciplinära åtgärder påtvåförekommerEnligt 11 § AB typer av
siganställningen gjortiarbetstagareområdet. Denkommunala som

skriftligtilldelasantingenförsummelse kantill fel ochskyldig en
åläggas för minstLöneavdrag kanlöneavdrag.åläggasvarning eller en

femtedeloch avdragetkalenderdagartrettiooch högst utgörs avav en
bestraffningarAndra formerkalenderdag. ärlönarbetstagarens avper

inte tillåtna.

Skiljande från tjänsten

lagen 1982:80landsting gällerochhos kommunerarbetstagareFör
avskedbestämmelserfinnsdennaanställningsskydd, LAS. I omom

personliga skäl § LAS. Igrund 7och uppsägningLAS18 § av
varit styrandeområdetarbetsdomstolens praxis påutsträckning harstor

tillämpningen i kommunerna.för

Stramättsligt ansvar

särskildhänseendeni åtskilligaallmänna hari detVerksamheten en
till defrämsthänsynverksamhetMyndigheternaskaraktär. är av

ochrättssäkerhetskravsärskildaunderkastademedborgarnaenskilda
gällerregler deandramed stödutsträckning änbedrivs i stor somav

särskildanödvändigt meddärförverksamhet. harDetför privat ansetts
verksamheten. I 20offentligadenförstraffbestämmelser värnaatt om

brottsikte påstraffbestämmelserfinnsbrottsbalken BrBkap. tarsom
brotttjänsteutövning.deras Deioffentliga funktionärerbegås avsom

tystnadsplikt.mutbrott och brotttjänstefel,omfattarkapitlet motärsom
tillämpasbrottbegår andrafunktionäreroffentligafallde typerI av

regler.straffrättsligavanliga
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Tjänstefel m.m.

tjänstefelReglerna finns i kap. uppsåtligen20 l § BrB. Denom som
eller oaktsamhet vid myndighetsutövning handling ellerav genom
underlåtenhet åsidosätter vad gäller för uppgiften döms försom
tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

oriktig myndighetsutövning.kriminaliseras såledesDet Detärsom
skall fråga myndighetsutövning enskild. Myndighets-motvara om

uttryck i beslut eller faktiska åtgärderutövning sig grundas påtar som
samhällets maktbefogenheter. Till myndighetsutövning räknas också

skapar rättigheter och skyldigheter, vissaåtgärder t.ex.som
registreringsåtgärder. inte bara den meddelar eller deltar iDet är som

myndighetsutövning bestraffas förbeslut innebär kanett somsom
Även biträder exempelvis rollen före-tjänstefel. ipersoner som som

dragande eller för beslut expedieras kan utkrävasatt ettsom ansvarar
ansvar.

Handlandet skall bestå i handling eller underlåtenhet innebären som
åsidosätter gäller för uppgiften.gärningsmannen vadatt som

det sagda följer bl.a. felaktigt användande statliga ellerAv att ett av
kommunal medel således normalt inte faller under bestämmelsen om
tjänstefel.

det straffbara området undantas inte någon formFrån av
oaktsamhet. helhetsbedömning skall dock gämingenEn ärgöras om

dömas tillringa eller gämingen ringa skall inteOm är ansvar.
i gärningsmannensBedömningen skall med utgångspunkt bl.a.göras

befogenheter. självständiga befogenheter denne har destoJu mer
mindre för bedöma gämingen ringa. Vidare skallär utrymmet att som
hänsyn till utbildning och yrkeserfarenhet till myndighets-samttas om

tidspress. vikt också verksam-utövningen under Avägt ärstorrum
hetens art.

finns straffskala för brottuppsåtliga brott särskildFör grovt
Vid bedömandetfängelse lägst månader och högst år.sex sex om

särskilt beaktas gärningsmannen allvarligt harbrottet skallär grovt om
eller gämingen medfört allvarligt förfångmissbrukat sin ställning om

otillbörlig förmån betydande.eller ären som
beslutandetjänstefelsansvar undantagna ledamöterFrån är av

ikommunala församlingar för åtgärder de vidtarstatliga eller som
sikte främst riksdagsmän, och ledamöterdenna egenskap. Regeln tar
gäller inte för ledamöter kommunalai fullmäktige. Undantaget av

nämnder och styrelser.
tjänstefel subsidiära till andra straffbestäm-Bestämmelserna ärom

melser.
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kap. regleras mutbrott.I 20 2 § BrB arbetstagareEn tar emot,som
låter åt sig utlova eller begära eller otillbörlig belöningmuta annan
döms för mutbrott böter fängelsetill eller i högst två år. Detsamma
gäller arbetstagaren har begått gämingen innan han fickom
anställningen eller efter det han har slutat den.att

Straffbestämmelsen för omfattar, förutommutbrott arbetstagare,
ledamöter styrelser, verk, nämnder, kommittéer eller andraäven av

sådana myndigheter hör till eller till kommunen, landsting,statensom
kommunalförbund, församling, kyrklig samfällighet eller allmän
försäkringskassa. Vidare omfattas bl.a. den uppdragutövar ettom som

författning,reglerat i den inneha anställning ellerär utan attsom
uppdrag myndighet den i vissa andra fall grundpåutövar samt som av
förtroendeställning fått till uppgift sköta vissa rättsliga, ekonomiskaatt
eller tekniska uppgifter.

kap. föreskrivs någon röjer uppgift hanI 20 3 § BrB att om en som
pliktig hemlighålla enligt lag eller författning eller enligtär att annan

förordnande eller förbehåll har meddelats med stöd lag ellersom av
författning för brott tystnadsplikt till böter ellerdöms motannan

fängelse i högst gäller den olovligen utnyttjarår. Detsammaett som
hemlighet. oaktsamhet begår sådan gärning dömssådan Den som av en

till böter. ringa fall skall dock inte dömas till BestämmelsenI ansvar.
brott tystnadsplikt subsidiär i förhållande till andraärmotom

straffbestämmelser.

F genhetsbrottörmö

framför alltBland de övriga brott i detBrB ärtassom upp
kap.bestämmelsen trolöshet huvudman intresse. 10Iärmot som avom

straffbeläggs fall någon, grund förtroende-§ på5 BrB när som av
till uppgift för sköta ekonomiskställning har fått att annan

uppgiftsjälvständigt handha kvalificerad tekniskangelägenhet eller
sin förtroende-eller övervaka skötseln sådan uppgift, missbrukarav en

Motsvarande gällerställning och därigenom skadar huvudmannen. när
rättslig angelägenhet förnågon fått till uppgift skötaatt en annansom

förfång för huvudmannen.missbrukar sin förtroendeställning till
Straffet böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är ärär grovt

månader och högststraffet fängelse i lägst år.sex sex
allmän enskild tjänst.Förtroendeställningen kan såväl Detavse som

anställd har förtroendeställning det krävsräcker dock inte utanatt enen
förtroendeställning har fått i uppgiftockså han på grund denna attatt av

ekonomisk eller teknisk angelägen-sköta eller övervaka skötseln av en
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möjlighethan harpositionsådan atthandå harhet. Först att enen
till.möjlighetinte harandrahuvudmansinskada sättett som

gärningen skemissbruk måstefrågaskalldetFör ettatt omvara
alltså brott. Iutesluterhuvudmannen motsatsSamtyckeolovligen. av

vinningtrolöshetsbrott inteförutsätterförmögenhetsbrottflestatill de
förtroendeman-enbartstraffansvar krävsFörgärningsmannen. attför

förtroende-missbruksitthuvudmannenskadar avgenomnen
Även slutligrisk förekonomisk skada.skadaMedställningen. enavses

skadadenmening. Förstraffbestämmelsensskada i attförlust utgör
förgrundtillläggasskall kunnahuvudmannentillfogatssom

omständig-till dekändegärningsmannendockkrävsstraffansvar att
grundas på.bedömningenheter som

Gämingsmannensuppsåtligt brott.huvudmanTrolöshet är ettmot
förtroendeställningsådanharomfatta hanskalluppsåt avsesatt somen

ellerförlusthuvudmannenåsamkarhanochstraffbestämmelseni att
gärningsmannenintemissbruk krävsgällerdet attför förlust. Närrisk

tillräckligtmissbruk. Det atthandlande ärsittuppfattarsjälv ettsom
grundförhållanden pårättsligafaktiska ochdeomfattaruppsåthans av

missbruk.objektivthandlandehans ärvilka ettsett
ansvarsbe-subsidiär tillhuvudmantrolöshet ärBestämmelsen mot

förfogande.olovligtförskingring ochstämmelsen om
någonaktualiseraskanhuvudmantrolöshetförAnsvar mot om

självfelaktigtmedel sätt utan attallmännaförfogar ettöver
vinning.sigtillskansa

Skadeståndsansvar

finns ioch kommunförskadeståndsansvarlagreglerSärskilda statom
SkL.skadeståndslagen,kap.3

ellerkommunengällermyndighetsutövning staten,Vid att
förmögen-ellersakskadapersonskada,skalllandstinget ersätta ren

severksamheteniförsummelsefel ellervållashetsskada genomsom
vidkan utgåersättningbetydelsesärskild ärSkL. Av attkap. §23

skadeståndreglernainnebärhänseendedettaförrnögenhetsskada. I om
allmännaförhållande tilliutvidgningmyndighetsutövningvid en

skadeståndsregler.
allmännagäller alltjämtmyndighetsutövningförområdetUtanför

arbets-offentligakap. 1 §Enligt 3regler.skadeståndsrättsliga svarar
ellerförarbetsgivareprivatagivare på sätt person-somsamma

försummelse iellerfelvållararbetstagarederassakskada genomsom
begränsat.förmögenhetsskada är ansvaretVidanställningen. meraren

fordrasskadaför sådan attskallarbetsgivarenFör att svara
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arbetstagaren har vållat skadan brott. skadevållaren handlatOmgenom
oaktsamt inte brottsligt gäller inte något enligt SkL förmen ansvar
fönnögenhetsskada.

SkL:s förregler skadeståndsansvar arbetstagare gäller både förom
offentligt anställda och privat anställda. skada arbetstagareFör som en
vållar fel eller försummelse i anställningen ansvarighanärgenom
endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens
beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och
övriga synnerliga skäl innebäromständigheter. Kravet att utrymmet
för skadeståndsansvar för fel eller försum-ålägga arbetstagareatt en
melse offentlig anställning mycket begränsat. Saken kan uttryckasi är
så huvudregel inte blir skadeståndsansvarigarbetstagareatt en som om
han sig skyldig till fel eller försummelse i anställningen. principIgör
gäller skadeståndsansvaret såväl och sakskadaperson- som ren
förmögenhetsskada och ideell skada.

Skadeståndsansvaret enligt bestämmelsen kan aktualiseras i
huvudsakligen situationer. situation arbetsgivaren enligttvå En är att
regler principalansvar har betala skadestånd till tredjeatt ut man,om
varefter utbetalade beloppet arbetstagarehan kräver igen det denav

har vållat skadan. arbetstagare sig skyldig till felOm gört.ex.som en
eller försummelse vid myndighetsutövning och arbetsgivaren betalar ut

för uppkommen skada, kan arbetstagarenskadestånd till enskilden
under i paragrafen åläggas skadestånds-de förutsättningar som anges

eller landstinget. andrai förhållande till kommunen Denstaten,ansvar
sinsituationen gäller det fallet arbetstagare direkt har vållatnär en

arbetsgivare skada åtgärder i anställningen. exempelEtt engenom
sådan situation kan arbetstagaren förskingrat elleratt pengar annanvara
egendom från arbetsgivaren därigenom lidit skada.som

framgår förtroendevalda ledamöter iförarbetena till SkLAv att
i statliga myndighets-kommunala nämnder och lekmannaledamöter

och därmed omfattasstyrelser analogvis jämställs med arbetstagare av
SkL. alltsåbestämmelserna skadeståndsansvar i 4 kap. § Det1 ärom

möjligt för eller landsting kräva ersättningkommun ett att t.ex.staten,
sådan nämnd- respektive styrelseledamöter grund fel ellerav av

förförsummelse vid myndighetsutövning. Något skadeståndsansvar
förvaltning inom offentlig verksamhet kan dockoansvarig i allmänhet

skadeståndslagens bestämmelser.knappast utkrävas med stöd av
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bedömningSkälen för kommitténs9.2

för förtroendevaldadag revisionsansvaret deKommunallagen reglerar i
har det politiskadet dessatydligt markerar ärsätt attett somsom

förtroendevalda. anställdabiträden till de DeanställdaDe äransvaret.
däremotfullmäktigedirekthar inget ettgentemot menansvar

arbetsrättsligt ansvar.
inneburithar emellertidkommunala fömyelsearbetetDet en

formella politiskaoch makt.relationen Detförskjutning i ansvar
förtroendevalda medan maktenhos dekvarstår överansvaret

resultatenheter och iförskjutitsharekonomiska motresurser m.m.
och 59.SOU 1996:169 58hand till chefstjänstemän seförsta s.

låtakanbör korresponderaEftersom makt och överväga attmanansvar
tjänstemän.omfatta ledanderevisionsansvarbestämmelserna ävenom
kopplingenleda till den starkautvidgning skulle emellertidsådanEn att

försvagades.revisionsansvaret Denpolitiska ochmellan det ansvaret
förtroendevalda ochmellanrollfördelning råder i dagklara som

kommunallags-skulle det, ocksåbli oklar. Vidareanställda skulle som
defrånmaktförskjutninginnebära ytterligareutredningen påpekat, en

uppfattningockså vårtill de anställda. Detförtroendevalda attär en
därför revisions-Vi inteinte önskvärd.sådan utveckling attär anser

omfatta chefstjänstemännen.utvidgas tillskall attansvaret
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Laglighetsprövning10

lagregleradskall inteLaglighetsprövningVår bedömning: envara
dehittillsskallfrågor prövasrevisorerna. Dessaföruppgift avsom

myndigheterna.rättsvårdande

Inledning10.1

bedömaprimärtberedningsorganrespektivepå attankommerDet
fatta.skallfullmäktigeföreslårbeslutde attlagligheten mansomav

proposition,ordförandefullmäktiges vägrapå attankommerHärutöver
olagligttillskulle ledabedömningordförandens ettenligtförslagettom

stadgandethar förutsätts,förarbetenaEnligt attKL.beslut kap. 455
nämligenfall". Det att"uppenbaranyttjas i antogsskallendast

förvalt-ankommabordefrämstlaglighetbeslutensprövningen av
ningsdomstolama.

laglighetengranskaskallrevisorernauttryckligeninte attI KL anges
hävdarredovisningsrevision. Mångaochförvaltnings-medsambandi

ochbefogenhetrevisorernasförinomändå liggerdettadock att ramen
harlaglighetengranskaharrevisorernamöjligheter attvilkafrågan om

sammanhang.skildaidiskuterats

ställningstagandenTidigarelO. l

granskningfråganinteberördesårs KLtill 1977förarbetena avI om
Kaijser-Riberdahlsuppgifter. Irevisorernasiskall liggalaglighet

"granska"begreppet ettpoängterades,till lagen attkommentar var
revisorernasbeskrevövrigtioch lagtextenbegreppövergripande att
"laglighetengranskauppgiftenbl.a. ingåförmodades attHäriuppgifter.

härefterskrifterf.. IKaijser-Riberdahl 563förvaltningen" sei soms.
ochförvaltnings-i bådeframhållskommunförbunden attutfärdats av

domstolstrotsochlag-frånhuvudsakligen KommunershämtatAvsnittet är
Wamling-Nerep.Wiweka270 avs.
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redovisningsrevision ingår bedöma lagar och andra föreskrifteratt om
har följts.

Frågan aktualiserades ånyo vid tillkomsten 1991 års KL.av
Statkommunberedningen Ds C 1986:16 hade tidigare övervägt
möjligheten låta revisorerna övervaka de kommunala beslutenatt från
laglighetssynpunkt innan de verkställdes, överlät Kommunal-men
lagsgruppen Ds 1988:52 behandla inriktningen den kommunalaatt av
revisionen se DsC 1986:16 67 och 78 f.. Gruppen drogs. s.
visserligen slutsatsen, laglighetsgranskning ingick i revisorernasatt en
arbetsuppgifter, menade den inte kunde få någon framträdandeattmen
roll. Kommunallagsgruppen pekade problemet revisorerna inteatt
behövde ha någon juridisk kompetens. Gruppen föreslog därför KLatt
skulle förtydligas föreskrifter revisorerna skulle biträdasattgenom om

sakkunniga i den omfattning det behövdes. Lagligheten i deav som
kommunala besluten borde emellertid enligt utredningen i första hand

besvär eller JO seprövas Ds 1988:52 135 och 192.genom av s. s.
Frågan berördes huvud inte i Kommunallagskommitténsöver taget

betänkande eller i propositionen se SOU 1990:24 147 ochs. prop.
1990/91:117 125-131. Se SOU 1993:109 74.även Kommunal-s. s.
lagskommittén hävdade dock någon särskild föreskrift biträdeatt om av
sakkunniga inte erfordrades se SOU 1990:24 148.s.

Frågan behandlades också Lokaldemokratikommittén,av som
framhöll betydelsen utvidgning de kommunala revisorernasav en av
obligatoriska uppgifter till omfatta granskningen laglighetenävenatt av
i nämndernas verksamhet se SOU 1993:90 178. Lokaldemokrati-s.
kommittén sammanfattade det rättsliga läget på så det inte kansätt, att
hävdas, "åläggerKL revisorerna granska lagligheten".att "Klartatt är
emellertid" tillade kommittén "att revisorerna oförhindradeär göraatt

sådan granskning på initiativ". Härtill kommer, fullmäktigeeget atten
kan bestämma revisorerna skall utföra särskild laglighets-att en
granskning. Lokaldemokratikommittén uppehöll sig vid den
omständigheten, i kommunförbundens normalförslag till revisions-att
reglemente hänvisas till laglighetsgranskning ingår i revisorernasatt
arbete, varför med tanke dessa normalförslags genomslags-man -
kraft i kommunerna bedömdes kunna "utgå ifrån laglighets-att-
granskning redan i dag åliggande" för revisorerna i flertaletär ett
kommuner. Lokaldemokratikommittén, sökte sådana åtgärder mot
domstols- och lagtrots i minsta möjliga kundemån inkräktasom anses
på den kommunala självstyrelsen. Kommittén framförde sittsom
huvudförslag, revisorernas laglighetsgranskning skulleatt göras
obligatorisk. Fördelen med förslaget sammanfattades enligt följande se
SOU 1993:109 78.s.
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dennakommunallagenibestämmelser göraAtt genom
framskjutenoch denobligatoriskgranskning merage en

innebära någonskulle intenärvarande,förställning än
arbets-uppgifter ochrevisorernasförändring iingripande

i linjeligger välgranskningutvidgadsådanförutsättningar. En
lättuppgifter och börobligatoriskanuvaranderevisorernasmed

förvaltningsrevisionen.iintegreraskunna

generell ochförslagetenligtskulle görasLaglighetsgranskningen
skulleGranskningenlagtrots.ochdomstolstrotsformeromfatta alla av
enligtuppgifterobligatoriskasinafullgörnämndernahuralltså avse

ochregler itvingande KLhurspecialförfattningarolika samt av
följs.föreskrifterandra internaochreglementenfastställdafullmäktige

ansågsvilketförslaget,omfattas närmastskulle inteFullmäktige av
föreslagenMedoch 96.781993:109SOUsjälvskrivet se ovans.

det inteskullelaglighetsgranskningobligatoriskomfattning varaenav
nuvarandedenbibehållapåpekade,kommitténmöjligt, attsom

granskning irevisorernasvadKLenligt kap. 8 §9begränsningen avser
dockKommitténmyndighetsutövning.innefattar syntesärenden som

inteavsiktentillade,för den attpunktvackla på denna att var
enskildaihandläggningenskall"rutinmässigtrevisorerna pröva

bordeprövningmyndighetsutövning",innefattarärenden utansom
inriktadochutgångspunkterallmännafrånalltjämt ske vara

handlägg-och andraverkställighetsrutinerochbesluts-"beredning-,
79.1993:109se SOUnämnderna"inomningsfrågor s.

Lokaldemokrati-uppfattningarnadelade iRemissinstansema omvar
grundupp-positivinstanser,förslag. Flerakommitténs av ensom var

Deobligatoriskatill detavvisande momentet.sigställdefattning,
problemtill sådanaocksåhänvisade attremissinstansernapositiva som

verkningsfull ochsärskiltofta inte attgranskningenbefintliga ärden
granskning se Dsnågonomfattasskulleinteåtgärderfullmäktiges av

KommunförbundetSvenskaochkommunerMånga32.1994:103 s.
obligatorisklagstiftanödvändigtverkligendetifrågasatte att omvarom

laglighetsgranskning.
framhölls,1995:27lagtrots Ds attochdomstolstrotsKommunaltI

någotföranstaltabereddnärvarande inteföråtminstone att omvarman
skullegranskningsådanriskenpåBl.a. pekadesobligatorium. att en

angelägnaandrafrångradalltför högikomma taatt resurser
fråganansågKommunallagsgruppen, attrevisionsuppgifter. omsom
pekadedomstolarna,bordehandförstai prövaslagligheten av

bristandeeventuelltrevisorernasförtroendevaldamed deproblemet
granskningenmedsambandberördes ifaktorkompetens; ävensomen

"demokratiskaRevisorernasförslag.Lokaldemokratikommitténsav
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förankring" har emellertid, påtalade Lokaldemokratikommittén, ansetts
så väsentlig några särskilda kompetenskrav inte har uppställts.attsom

Redan den nuvarande granskningen ofta "kompliceradeavser
ekonomiska och verksamhetsmässiga förhållanden", förklarade
kommittén, och detta lagstiftaren det nödvändigtutan att ansett att
införa krav på "ekonomisk eller sakkunskap". Därför skulleannan
några krav juridiskpå kompetens inte heller behöva uppställas. Som
förstärkning till förslaget hänvisade Lokaldemokratikommittén till
"allmänna juridiska kunskaper" hos de yrkesrevisorer ändå brukarsom
anlitas förevaronoch kommunjurister, utomstående med "specialist-av
kompetens", utökade fortbildning. Härefter har ocksåsamtresurser
Kommunala förnyelsekommittén föreslagit utvidgningen av
revisorernas uppgifter till omfatta också laglighetsgranskning.att

10.2 Skälen för kommitténs bedömning
Både Lokaldemokratikommittén och Kommunala fömyelsekommittén
har framhållit betydelsen utvidgning de kommunalaav en av
revisorernas obligatoriska uppgifter till omfatta granskningenävenatt

lagligheten i nämndernas verksamhet se SOU 1993:90 178 ochav s.
SOU 1996: 169 131. Vi inte beredda tillstyrka detta.är Fråganatts. om
lagligheten i den kommunala förvaltningen regelmässigt iprövas
beredningsarbetet. Vidare innefattas i den kommunala revisionens
uppgifter möjlighet för revisorerna granska laglighetenatten av
förvaltningen. Vi dock inte beredda tillstyrka laglighets-är att att
granskningen generell och lagreglerad. laglighetsgransk-görs Om
ningen till lagreglerad obligatoriskgörs uppgift för revisorerna finnsen
det risk för denna uppgift kan komma dominera på bekostnadatt att av
andra revisionella uppgifter.

Revisionens primära uppgift och bör de förvaltnings- ochär vara
redovisningsrevisionella uppgifterna. Till detta kommer deatt
laglighetsfrågor skall granskas många juridisktgånger kansom vara
mycket komplicerade. viktigEn utgångspunkt vid val revisor ärav
kunskap kommunal verksamhet och personliga egenskaper.om
Däremot ställs inga krav på sig ekonomiska eller juridiskavare
kunskaper. Också åtgärd tillkalla den juridiska hjälp kanatten som
behövas vid laglighetsgranskningen förutsätter många gånger ett eget
juridiskt kunnande. fallI risken inte upptäckerärannat stor att man
problemen. Vår uppfattning därför laglighetsgranskningenär inteatt
skall lagreglerad obligatorisk uppgift för revisorerna utan attvara en
dessa frågor hittills skall de rättsvårdandeprövassom av
myndigheterna.
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förskyldighetinförasdetBörll en

anmälarevisorerkommunala att

ochpolistilluppdagade brott

åklagare

anmälnings-omfattasskall inteRevisorernaVår bedömning: av
verksamheten.kommunalai denbrottmisstankevidskyldighet om

Bakgrund1.1l

vidgatellerförtydligattill frågananknytning ettmedfråga näraEn om
laglighetsgranskning ärbedrivarevisorerna enför ommandat att

åklagaretillanmälanskyldigskall görarevisor attförtroendevald vara
iBl.a. JKrevision.vidframkommervadanledning angermed somav

förvaltningoffentligioegentligheterskyddFörstärkt motrapporten -
utredas.börfrågadennaatt- tillanmälanskyldigintedag görairevisor attförtroendevald ärEn

denibrottnågotdet begåttsmisstänkerhanåklagare attpolis eller om
brottpåtydergranskningsunderlaget attOmverksamheten.kommunala

revisorernarevisionssedgod atti begreppetdetliggerbegåttshar
kanlämpligenåtgärdervilkastyrelsenellernämndernaföreslår som

vidtanämndenellerstyrelsen attdärefter påankommervidtas. Det
styrelsenochrevisorernamellansamrådförutsättspraxisåtgärder. I ett

nämnden.eller

organisationAktiebolagets7/98z99199Propositionen

organisationaktiebolagetsangående1997/98:99propositionenI
skyldighet göraskall hafall atti vissaaktiebolagirevisorerföreslås att

korthetdel idennainnehåller iPropositionentill åklagare.anmälan
följande.bl.a.
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Om revisor i aktiebolag finner styrelseledamot eller denett atten en
verkställande direktören kan misstänkas för vissa brott inom förramen
bolagets verksamhet, skall han de skadliga effekternaom av-
gämingen inte avhjälps och anmälan till åklagare eller polis inte heller
sker lämna sitt uppdrag själv anmälan till åklagare.göra Ensamt-
revisor skall vidta särskilda åtgärder han finner det kannär att
misstänkas styrelseledamot eller den verkställande direktören haratt en
gjort sig skyldig till vissa slag brott, främst bedrägeri-,av
förskingrings- och bokföringsbrott vissa slag skattebrott.samt av

Förtroenderevisor i aktiebolag föreslås dock inte omfattas denav
anmälningsskyldighet vid misstanke brott i bolaget föreslås förom som
revisorer. denna fråga anförI regeringen följande prop. 1997/98:99 s.
169.

När ställning till lekmannarevisorer bör hatarman om en
motsvarande anmälningsskyldighet, måste beakta attman
anmälningsskyldigheten förutsätter viss juridisk kompetens.en

lekmannarevisorEn sannolikt kommer påatt utsessom-
andra meriter sådana grundas på viss juridisk ellerän som
ekonomisk utbildning torde inte alltid ha sådan kompetens.-
Övervägande skäl talar därför enligt regeringens mening för att
det inte bör införas någon anmälningsskyldighet för lekmanna-
revisorer. börDet framhållas lekmannarevisorn vidatt
misstanke brott givetvis oförhindrad lämna upplys-är attom
ningar detta till revisorn. På så kansättom en
lekmannarevisors misstanke brott ändå komma tillom
åklagarens kännedom.

11.2 Skälen för kommitténs bedömning

förtroendevaldEn revisor kan i dag på varje indikation påreagera
oegentligheter område och omfattning. torde i begreppetDetoavsett
god revisionssed för kommunala revisorer ligga oegentligheter följsatt

och revisorerna informerar styrelsen eller nämnder ochattupp
försäkrar sig den vidtar åtgärder. se "God revisionssed iattom
kommunal verksamhet" avsnitt 3.7. lämnandetFörutom sådanav
information har revisorerna möjlighet oegentligheteratt reagera

anmärkningar i revisionsberättelsen.genom

1I 1997/98:99 används beteckningen lekmannarevisor. Kommittén harprop.
dock valt använda beteckningen förtroenderevisor jfr 1997/98:Ll7.att mot.
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meningtryckfrihetsförordningensiförtroendevald revisorEn är en
offentlighetsprincipen.efterarbetadärförskallochmyndighet

kommunalamed övrigalikhetiuppgiftslämnandeRevisorernas är,
bestämmelser.sekretesslagensendastbegränsadmyndigheter, genom

aktiebolag,iför revisorersåledes, såsomfinnsrevisorersådanaFör
förhindrarför sigochtystnadsplikt i attreglersärskildainga somom

varjeDärtill kommeråklagare.polis eller atttillvidareförssaken
sålundareglernuvarandeEnligtoberoende. ärrevisorförtroendevald är

brottsliguppdagadanmälaoförhindradrevisorförtroendevald att enen
verksamtmöjlighet kanåklagare. Denna ettpolis ellertillgärning vara

medåtgärdervidtar någraintenämnderellerstyrelsenmedel om
uppdagade brott.anledning av

byggerför revisoreranmälningsskyldighetenföreslagnai ABLDen
ekonomisk kompetens.ochjuridiskvissbesitterdessaatt en

andrafallflestai deaktiebolagi utsesförtroendevisoremaEftersom
ekonomiskellerjuridiskgrundar sigsådanameriter än som

aktiebolagets1997/98:99propositionenidetharkompetens om
anmälnings-frånundantasskalldessaföreslagitsorganisation att

uppställsaktiebolagiförtroenderevisoremaförLiksomskyldigheten.
iverksamhetkommunalirevisorerförtroendevaldabeträffande

förtroen-kompetenskrav. Denformellaspeciellaingaförvaltningsform
förvaltningsformiverksamhetkommunal utsesrevisorn idevalda

ellerjuridiskspeciellsiggrundarsådanameriterandra än som
sådanfrånutgåsåledes intekan attManekonomisk kompetens. en

ekonomiochjuridikikunskaperdjupgåendesådanaharrevisor som
förskyldighetNågonstraffbarhet.handlingsbedömaförkrävs att en

polistillbrottslighetmisstänktanmälarevisorerförtroendevalda att
införas.uppfattningvårenligtdärför inteböråklagareeller
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mellanrevisionSamordnad12

dessochlandstingetkommunen/

företag

skyldigalltidskall att utselandstingellerKommunVårt förslag: vara
förtroende-Tillaktiebolag.kommunalaförtroenderevisor helägdaien
landstingetellerkommunenstiftelserdeirevisorellerrevisor som

revisors-ellerrevisorerdenågonalltidskallbildar utses avensam
nämndersövrigaochstyrelsengranskningförvaltsersättare avsom

verksamhet.
föreningekonomiskhandelsbolag,aktiebolag,sådantirevisorEn ett

skyldigskallsekretesslagen attkap. 9 §i 1stiftelse varaoch avsessom
revisorernakommunalatill deupplysningarlämna

enligtrevisorerde utsettsskallrevisorer somKommunens genom
sådanaellersådandärföretagdegranska§ KLeller 18kap. 173

revisorer utsetts.
tillrapporteringenskersamordningtillskallRevisorerna att avse

revisionsberättelserårligarevisorernaskommunalaTill defullmäktige.
förtroenderevisorernagranskningsrapporterdedärför fogasskall som

tillskallABL6 §kap.11föreslagna1997/98:99 avgeienligt den prop.
bolagsstämman.

Bakgrund12.1

bedrivaskommitomfattning atti alltharverksamhet störreKommunal
596det 1fanns1996årutgångenVidformer.privaträttsligai av
Avmajoritetsägare.landstingellerkommundärföretagkommunala var

aktiebolag, 9 procent86kommunägda företagen procentde 4821 var
deIassociationsformer.andraresterande 5 procentochstiftelse

Dekronor.miljarder117företagen omsatteskommunägda ca
samladedenfjärdedelföretagenkommunägda utgör avenca

harKommitténlekmannarevisor.beteckningenanvänds1997/98:991prop.
l997/98:L17.jfrförtroenderevisor mot.beteckningenanvändavaltdock att
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verksamhet kommunerna för, associationsform.som oavsettansvarar
Från kommunaldemokratiska utgångspunkter det kommunalaär
företaget betrakta instrument föratt kommunalett verksamhet. Attsom

använder sig företagsformen innebär enbartman använderav att man
form för verksamhet principiellt kan bedrivasen iannan som

kommunal förvaltningsform.

l2.1.l Bestämmelser de kommunala företagenom

Bestämmelser de kommunala företagen återfinns på flera ställen iom
KL. Mest betydelsefulla bestämmelserna i kap.är 3 16-18 därKL
villkoren för utnyttja privaträttslig formatt och vilka skyldigheteranges

under sådana förhållanden åvilar fullmäktige. Reglerna syftar tillsom
förbättra insynen i företagenatt och knyta dem fastare tillatt

kommunen.

12.1.2 Allmänna förutsättningar för överlämnaatt en
kommunal angelägenhet till företagett

I 3 kap. 16 § KL förutsättningarna för överlämna kommunalaattanges
angelägenheter till privaträttsliga Bestämmelsen innebär denattorgan.
verksamhet lämnas till sådanaöver skall falla inom densom
kommunala kompetensen. På de specialreglerade områdena får en
kommunal angelägenhet i princip inte överlåtas till särskiltett
rättssubjekt det i författning visst kommunaltangetts attom etten

skall handha detta. avslutandeI stycke paragrafenett fångasorgan av
också begränsningen från regeringsformen kap.11 6 §upp att
myndighetsutövning endast får förekomma i privaträttsliga organ om
stöd för detta finns i lag.

12.1 Helägda kommunala förtag

kap.I 3 17 § KL regleras under vilka villkor kommunen överläm-äger
vården kommunal angelägenhet till helägt aktiebolag ellerna ettav en

till stiftelse bildad kommunen Fullmäktige skall dåen av ensam.
fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten

samtliga styrelseledamöterutse och minst revisoren
till fullmäktige får sig innanatt sådana beslut i verksamhetenyttrase

principiell beskaffenhetär eller vikt fattas.störresom av annars av
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bestämmerdär kommunenFöretag12.1.4

medtillsammans annan

stiftelser ochbolag,gälla iskallvadregleraskap. 18 §I 3 som
medtillsammanslandstinget bestämmerellerdär kommunenföreningar

åläggsfullmäktigegällerföretagBeträffande dessa attnågon attannan.
ivillkordebundenblirjuridiskadentill avsesatt somavpersonense

andelsförhållandena,tillhänsynrimlig medomfattningi§ är17 somen
i övrigt.omständigheternaochverksamhetens art

till denföretagenkommunaladeknytaambitionerLagens att
företagdesåfullföljs också påorganisationen sättkommunala att som

ärenden iväckaKLoch 18kap. 17 rättbehandlas i 3 attges
detbeslutarfullmäktigedockförutsättning attfullmäktige. En är att

§ KL.fall 5 kap. 23 5för särskildaskall få äga rum

uppsiktspliktzKommunstyrelsens12.1

uppsikthaförutomkommunstyrelsenstadgas att§ KLkap. 1I 6 att
uppsiktskall haocksåverksamhet övernämndersövrigaöver

och KL.18i kap. 173företagsådanaiverksamheten avsessom
i lagen.preciseratinteskall hauppsiktenomfattning närmareärVilken

tillsynfortlöpandeinnebär överdetifråndock utgåRimligt attär att en
ägardirektiv.andramål ochuppställdabakgrundverksamheten mot av

uppsiktenfölja.viktig Iocksåutvecklingekonomiska är attFöretagets
ägardirektiv, lämnakonkretiseraför företagenliggabör rättäven atten

styrelsendet ankommabörVidareerinringar.ochanvisningar göra
aktualiserasföretagengällandefrågorförafullmäktigetill somatt upp

delegation.med stöddemhanterastyrelsen kaninte av egenom

isekretessochoffentlighetAllmänt12. 1 om
kommunala företag3

1980:100sekretesslagenstycket attförstakap. 9 §I l anges
hoshandlingardelreglertryckfrihetsförordningens rätt att ta avom

kommundärföretagskall gälla iocksådelartillämpligaimyndighet en
Vidareinflytande.bestämmanderättsligtlandstingeller utövar ettett

medkommunala företagförJuridik2 huvudsakligen frånAvsnittet hämtat
Riberdahl 80.och CurtMeyerpå aktiebolag Larslagdhuvudvikten s.av

och desekretesslagenKommunallagen,3 frånhuvudsakligenhämtatAvsnittet
Dahlman 34.Lenakommunala företagen s.av
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skall för dessa företag vid tillämpningen sekretesslagen jämställasav
med myndighet. offentlighetsprincipenAtt följer lag får till följd attav
bolagsordningar företageni inte längre behöver innehålla någram.m.
bestämmelser i detta Vidare innefattar företagens beslut i frågorämne.

utlämnande myndighetsutövning, besluten blir överklagbara,att attom
krav ställs på diarieföring m.m.

För företag där kommunen inte rättsligt bestämmandeutövar ett
inflytande regleras offentlighetsprincipen enbart i KL. kap.I 3 18 § KL
stadgas fullmäktige, kommunal angelägenhet överlämnas tillnäratt en

sådant företag, skall verka for allmänheten skall ha delett att rätt att ta
handlingar hos företaget enligt de grunder gäller för allmännaav som

handlingars offentlighet. Kommunallagen ställer alltså krav att
kommunen skall verka för det i bolagsordningar ellerägare attsom
andra för företagen bindande direktiv bestämmelsertas attom
allmänheten skall ha del handlingar hos företaget.rätt att ta av
Offentlighetsprincipen gäller i dessa fall alltså inte grund lag,av

på grund associationsrättsliga direktiv. får följdDetta tillutan attav
tryckfrihetsförordningens regler i kap.2 och sekretesslagen inte är
direkt tillämpliga dessa företag.

Revisionen12.2

Revisionen de kommunala12.2.1 företagenav

kap.I 3 § första stycket föreskrivs fullmäktige17 2 KL skallatt utse
minst revisor i helägt aktiebolag. förarbetena till framgårAv KLetten

avsikten med denna bestämmelse den revision föreskrivs iatt är att som
skallABL kompletteras med förtroendemannarevision. Syftet meden

förtroendemannarevisionen de kommunala företagen skallär att
granskas kommunalrättsligt perspektiv, dvs. utvärdera företagetsettur
verksamhet bakgrund det kommunala ändamålet prop.mot av
1990/9l:l17 revisor omfattas127. Denna i sin granskning ABL:ss. av
regler och har ingen uppgift samordna revisionen mellan kommunenatt
och bolaget. Meningen det skall finnas både auktoriserade ellerär att
godkända revisorer och förtroenderevisorer. märkaAtt dockär att

allmänna kompetenskrav gäller för den fullmäktige utseddesamma av
förtroendemannarevisorn för den auktoriserade eller godkändesom
revisorn. föreskriverABL revisor skall ha den insikt i ochatt en
erfarenhet redovisning och ekonomiska förhållanden, medav som
hänsyn till omfångetoch bolagets verksamhet fordras förarten av
uppdragets fullgörande. kompetensreglerABL:s måste därför beaktas

fullmäktige revisor. dettaI sammanhang kan ocksånär utser nämnas att
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vissaunderuppdragsittfullgörandetibristerrevisor avsomen
ABL.och 2kap. 1skadeståndsskyldig 15blikanFörutsättningar

enligt ABLRevisionenl2.2.2

aktieägarensbevakarevisorernaharbolagsrevisionen attInom
avseendenvissaiskyldighetocksåemellertidhar attDeintressen.

kanför demövrigt intressetiochintressensamhälletstillvarata som
borgenärer.bolagetsbetecknas som

kap. ABL.bl.a. i 10finnsbolagsrevisionenLagreglerna om
flera kanväljaSkallbolagsstämman.väljsRevisorerna manmanav

alla. Dettaintedockordning,iskalldebestämma utsesatt annan
kanbolagsordningenbestämmelse i utsefullmäktigeinnebär att genom

bolagsrevisoreralla utom en.
aktiebolagets1997/98:99förslag iregeringensEnligt omprop.

fyra år.mandatperiodrevisorernasskallorganisation vara
påkvalifikationskravenallmännade§ ABLkap. 210I anges

minstskall haaktiebolagframgårkap. 3 §10 ettrevisor och att enav
godkänd revisor.ellerauktoriserad

obehörigbolagsrevisordå attfall ärdeABL4 §kap.I 10 anges
ellerstyrelsenledamotbl.a.gällerDettauppdraget.inneha av

vidochbolagethosanställdavissai bolaget,direktörverkställande
syftetvalbarhetsreglerandra ärLiksomsläktskapsförhållanden.vissa
skallhanverksamhetinblandad i denfårinterevisorn somatt vara
skallhandenågonberoendeellergranska sompersoneravavvara

granska.
i detupphöruppdragrevisornsregleras§ ABL närkap. 5I 10

upphörakanrevisoruppdraganmärkas,kanfallet. Härenskilda att som
skillnadTilldet.begärhonomeller denrevisorn utsettförtid,i somom

underbolagsrevisoralltsåkankommunal revisor avsätta enmot manen
mandatperiod.löpande

boksluträkenskaper,bolagetsgranskauppgiftRevisorernas är att
verkställandeochstyrelsensgranskaårsredovisningoch attsamt

bjuder. Omrevisionssedgodomfattningi denförvaltningdirektörens
granskaocksårevisorernadetåligger attmoderbolag,bolaget är

förhållanden.inbördeskoncernföretagensochkoncemredovisningen
påankommaförutsattsrevisionssed hargodvadutforma utgörAtt som

utfärdarRevisorerAuktoriseradeFöreningenrevisorsorganisationema.
skall kunnarevisorernaFörirekommendationer attockså ämnet.

verkställandeochstyrelsengranskningsuppgift harsinfullgöra
granskatillfällerevisorbereda attskyldighetålagtsdirektören att
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förvaltningen i den omfattning revisorn finner erforderlig samt att
lämna de upplysningar han behöver.

Styrelsen har kontrollansvar bolagets verksamhet.över Revisorernas
uppgift granska styrelsensär kontroll tillfredsställande.att att är
Revisorerna måste själva få bestämma omfattningen sitt arbete. Iav

fall kan inte hävda principenannat revisorerna skallattman om vara
oberoende. Revisor emellertid skyldig följaär de särskildaatt
föreskrifter meddelas bolagsstämman, de inte stridersom motav om
lag, bolagsordning eller god revisionssed.

I lagen regleras också vad revisionsberättelsen skall innehålla. Om
revisorerna funnit åtgärd eller försummelse kan föranledaatt som
ersättningsskyldighet ligger styrelseledamot eller verkställande direktör
till last eller de handlat i strid ABL, tillämplig årsredovis-att mot
ningslag eller bolagsordningen, så skall det anmärkas i berättelsen.

Revisionsberättelsen skall också innehålla uttalanden om ansvars-
frihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. Bolags-

skall enligtstämman ABL ställning till den verkställandeta om
direktören skall beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Revisorerna har och i vissa fall skyldighetnärvarorätt vidnärvaraatt
bolagsstämma.

Revisorerna har tystnadsplikt utomstående och enskildagentemot
aktieägare och enskild styrelseledamot. Tystnadsplikten för revisoren
innebär revisorn förhindrad lämna upplysningarär bolagetatt tillatt om
utomstående i fall detta skulle kunna bolaget till skada. Omvara
bolagsstämman begär upplysning revisorn skyldig lämnaär atten
upplysningen, det inte skulle skada bolaget väsentligtett sätt.om

l2.2.3 Förvaltningsrevision enligt och enligtKL

ABL

Uttrycket Förvaltningsrevision för kommunalär revisiongemensamt
och aktiebolagsrevision. Syftet emellertid olika.är

kommunalaDe revisorernas uppgifter beskrivs övergripande i
kap.9 7 § KL. paragrafenAv framgår revisorerna skall granskaatt om

verksamheten sköts på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunktett
tillfredsställande räkenskaperna rättvisandesätt, och denärom om
interna kontrollen tillräcklig. Förvaltningsrevisionen syftarär till att
undersöka verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål ochom

styrning, uppföljning och utvärdering tillräcklig. Revisorernaärom
skall granska måluppfyllelse och effektivitet. Redovisningsrevisionen
syftar till granska redovisningen har utförtsatt enligt godom
revisionssed. detta ingårI undersöka de löpande och årligaatt om
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tillräcklig.kontrollnämndernasrättvisande och ärräkenskaperna är om
ochredovisningensäkerhet iochtillförlitlighetgranskarRevisorerna

revisorernagranskarredovisningssed tillämpas. Dessutomgod omom
tillräcklig.nämndernainomkontrollinterna ärden görssom

naturligtdetkommunal verksamheteffektivåstadkomma ärFör att
förvaltningeffektivkanvadkriterier pådet uppställsatt varasom anses

ha klaraböreffektiv förvaltningredovisning.god Enrespektive t.ex.
god internprestationerna,kvalitetfastställdmål,avstämningsbara

uppföljning,aktuellrapportering,godstyrning,aktivkontroll,
och förändrings-nytänkandeutvärdering, kompetens,fortlöpande rätt

ekonomiskasinasig inombör hållaVerksamhetenbenägenhet. ramar,
Redovisning-fastställda mål.och uppnåprestationerkostnadsminimera

iledningenredovisningssed.god Detföljakorrekt och ärskall varaen
få framfortlöpandeföreller kommunenlandstinget attansvararsom

effektiviteten.ochproduktivitetenekonomin,belyserinformation som
ingårverksamhetenkommunaladenEffektivitetsbedömningen av

förvaltningsrevisionen.huvudsakligen i
sinoptimeraideal sökaförskallkommunal verksamhetAll att vara

Ändamåls-dvs.medborgarperspektivet,kommunalaeffektivitet detur
fallet.utvärdera såuppgiftRevisionensenlighet. ärär att om

i deningår intebeskrivet slagEffektivietetsutvärdering ovanav
inteutföra,skallkap. ABLenligt 10revisorernarevision omsom

bolagsstämman.ellerbolagsordningeniställs antingensådana krav av
klarläggatillsyftar främstenligtFörvaltningsrevisionen ABL att om

skadeståndsskyldighetföranledaförsummelse kanåtgärd eller som
till last.ellerstyrelseledamot VDligger

kommunal- ochmellanNågra skillnader12.2.4

bolagsrevision

detmedaktiebolagsrättsligadetjämförelse systemetVid aven
gäller ireglerolikakonstateraskankommunalrättsliga attsystemet

frågauppgifter iochjäv, valkvaliñkationskrav,fråga samt omom
revisorer.och kommunensi aktiebolagrevisorertystnadsplikt för

Förvaltnings-åt.skiljer sigför dessajuridiskaOckså det ansvaret
kommunaladenfrånskiljer sig ocksåaktiebolagetrevisionen i

oftastbolagsrevisionenmedsyftet ärförvaltningsrevisionen attgenom
ekonomiskt.direkt
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12.2.5 EG-rättens krav på revision och revisorernas

kompetens

Medlemsskapet i den europeiska unionen har inneburit svenskatt
lagstiftning skall till EG-rätten på bl.a. bolagsrättens område.anpassas

deAv fjärde och åttonde bolagsrättsliga direktiven följer årsbokslutatt
i aktiebolag och vissa handelsbolag får granskas endast av personer

enligt nationell lagstiftning behöriga revidera räkenskaper,är attsom
dvs. enligt svensk terminologi auktoriserade och godkända revisorer.
Regeringen har därför i proposition 1997/98:99 föreslagit endastatt
auktoriserade och godkända revisorer skall kunna revisorer ivara
aktiebolag och vissa handelsbolag. För det i fortsättningenävenatt
skall möjligt med lekmannagranskning föreslår regeringen ivara en

proposition allmän granskning utförd förtroende-attsamma en av
revisorer skall införas i de bolag där bolagsstämman så beslutar.
Fullmäktige skall i fortsättningen minst förtroenderevisor iäven utse en
aktiebolag.

l2.2.6 Regeringens förslag i l997/98z99prop.
beträffande förtroenderevisorer

alla aktiebolagI skall det möjligt med uppgiftatt utse attvara personer
allmän granskning bolagetgöra den lagstadgadeutöveren av

revisionen. Sådana benämns förtroenderevisorer.personer
helägdaI kommunala aktiebolag skall fullmäktige nominera minst

förtroenderevisor. Förtroenderevisor bolagsstämman ellerutsesen av
enligt bestämmelser i bolagsordningen. Mandattiden regleras inte
särskilt det ankommer på bolagsstämman bestämma den. Enutan att
förtroenderevisor skall kunna entledigas i förtid. förtroenderevisorEn
omfattas samma revisor.av som en

Förtroenderevisom skall granska aktiebolagets ändamål följs,att att
verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt tillfredsställandeett

och den kontroll inom företagetsätt tillräcklig.att görs ärsom
Granskningen skall ske enligt god sed vid detta slag granskning.av
Förtroenderevisom skall vidare den granskning bolags-göra som

föreskriver, föreskrifterna inte strider lag,stämman motom
bolagsordning eller god sed. innebär kommunen,Detta i egenskapatt

4 1997/98:99l används beteckningen lekmannarevisor. Kommittén harprop.
dock valt använda beteckningen förtroenderevisor jfr l997/98:L17.att mot.
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fastläggabolagsstämmabeslut påhar rättägare, att genomav
bolagsverksamheten.förägardirektiv

material och dedetförtroenderevisomskall lämnaBolagsledningen
Vidaregranskningen.fordras för ärbolagetupplysningar somom

upplysningardeförtroenderevisornskyldig lämnarevisorn att som
tystnadsplikt ochskall haförtroenderevisorbehövs. En sammasamma

skallFörtroenderevisomrevisor har.upplysningsskyldighet som en
brottmisstankevidanmälningsskyldighetdenomfattasdock inte omav

för revisor.föreslåsi bolaget som
igranskningenresultatetskall redovisaFörtroenderevisom enav

styrelsebolagetstillskall lämnas senastgranskningsrapport. Rapporten
tillgänglig förhållasochbolagsstämmanordinariedenveckor företre

revisions-undertecknafår inteFörtroenderevisomaktieägarna. en
berättelse.

utsträckningianlita biträdeförtroenderevisor fårEn som ensamma
skadeståndsreglerhuvudsakomfattas irevisor och som ensammaav

revisor.
januari 1999.deni kraft 1föreslås trädareglerDessa

koncerntänkandeiKL:s12.2.7

förrevisionsansvarutvidgatpåkoncemrevision bygger ettABL:s
moderbolagetsgranskaskall inte bararevisorer. Demoderbolagets

koncernredovisningdenocksåförvaltningochräkenskaper utan som
inbördeskoncemföretagensmoderbolagetskall upprättas omav

förhållanden.
kap. § KLenligt 9 7uppdrag ärrevisorernas attkommunalaDe

verksam-nämndernasinombedrivsverksamhetallgranska som
således inteingåruppdragrevisorernaskommunaladehetsområden. I

företagenskommunalagranska debemärkelsedirekti att--
årsredovisningengranskaharrevisorerverksamhet. Kommunens att

aktiebolagsrättslig koncerninomgällerpå detkan inte sätt ensommen
kommunstyrelsens upprättaendast sätt attuppgifterna. Detverifiera ä.r

till KLförarbetenagranskningen. Avomfattasredovisning avsom
revisorerdock kommunens ärframgår1271990/91:117 attprop. s.

allmännakoncemredovisningen göragrundvalpåoförhindrade att av
företagen.kommunaladeuttalanden om

emellertid1231990/91:117 atttill prop. sägsKLförarbetenaI s.
beslutsenhetekonomiskföretag måsteoch desskommunen enses som

kommunalutveckla1996-02-18 Att5 huvudsakligen från PMAvsnittet hämtat
arbetsformer Lars Meyer.ochförutsättningarrättsligakoncemrevision av-
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där fullmäktige har det ekonomiska och politiskayttersta ansvaret.
Genom detta uttalande läggs i lagen grund för kommunaltetten
koncerntänkande. Vidare innehåller lagen 1997:614 kommunalom
redovisning i kap.8 bestämmelser de kommunala företagen skallattom
redovisas i s.k. sammanställd redovisning. Motivet för detta ären att
företagen i detta sammanhang kommer i redovisningen denav
samlade kommunala verksamheten prop. 1996/97:52 47. denIs.
sammanställda redovisningen möjlighet skapa samlad bildattges en en

kommunens eller landstingets totala ekonomiskaav engagemang.
kommunalaDet kocemtänkandet kommer till uttryck också i kap.3

16-18 KL där kommunens och landstingets överordnade roll i
förhållande till de kommunala företagen markeras. Den förvaltnings-
mässiga kontrollfunktionen företagen har ocksåöver tydliggjorts

den uppsiktsplikt ålagts kommunstyrelsen och landstings-genom som
styrelsen i 6 kap. 1 § KL. De förtroendevalda revisorerna, bl.a.som
skall granska kommunstyrelsen, har anledning granska huratt
kommunstyrelsen sköter uppsiktsplikten.

12.2.8 Modell för hur inom för denman ramen
nuvarande lagstiftningen kan utveckla den
kommunala koncernrevisionen

a Personsamband mellan kommun- och bolagsrevision

bakgrundMot behovet information har hos del kommuner ochav av en
landsting modell med personsamband mellan kommun ochen
bolagsrevisorer fram. Modellen innebärväxt den eller deatt
bolagsrevisorer skall väljas fullmäktige kretsentassom av ur av
kommunens revisorer.

b Avlyftande aktiebolagsrättslig tystnadsplikt från bolagensav
revisorer

För möjliggöra för bolagets revisorer lämnaatt uppgifter angåendeatt
företagets angelägenheter till kommunens revisorer förekommer det att

del kommuner och landsting i de helägda bolagenen genom
bolagsstämmobeslut avlyfter bolagsrevisorernas aktiebolagsrättsliga
tystnadsplikt förhållandei till kommunens revisorer så långt ägaren
förfogar den. Förutsättningar föröver informationsflöde frånett
företaget till kommunen därmed etablerade.är
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samordningverka förkommunensUppdrag för revisorerc att av
bolagensochkommunens revision

informationsflöde mellan kommunensförförutsättningarskapaFör att
ikommunala revisorernavanligt dedetbolagetsrevisorer och är att ges

ochrevisorerkommunenssamordning mellanförverkauppdrag att
medsamordningsuppdragethåll kompletterasvissa attPåbolagets.

godkänd revisorauktoriserad ellervilkenföreslårrevisorerkommunens
till dettaMotivethelägda företaget.det ärväljas i attskallsom

destyrelsen ochfrån VD,till skillnadkommunrevisorema är somsom
sådant val.neutrala vidgranskas,skall ettanses vara

Ägardirektiv förvaltnings-genomförabolagsrevisorematilld att
revision/verksamhetsrevision

finnaskommunalt företaghelägtskall i varje§ KLEnligt kap. 173
bolagsrevisorer iutsedd revisor. Dessafullmäktige ärminst aven

uppfylla allmännaskall ABL:sdebl.a. innebärmening vilketABL:s att
bolagenrevisorerna iförtroendevaldamed deSyftetkvalifikationskrav.

perspektiv, dvs.kommunalrättsligtskall granskasföretagen ettär att ur
värderingsgrunderSådanaändamålsenligt.sköttsverksamhetenom

förekommergrund häravPårevisionskrav. attinte i ABL:singår
uppdragsärskiltförtroendevalda revisorernade attettägaren ger

ändamålsenlighet.verksamhetensgranska

Ägardirektiv direktörverkställandeoch istyrelsetill bolagets atte
verksamhetenutfalletockså redovisaförvaltningsberättelsen av

bedömningenförfåskallbolagsrevisoremaFör att omramen
förekommerändamålsenligtskötts på attverksamheten sättett

åläggsstyrelsen och VDtillägardirektiv taattkommunen attsergenom
förvaltningsberättelsen.uppgifter idessa

ocksåÄgardirektiv revisionsberättelsentill bolagsrevisorema ip att
ochförvaltnings/verksamhetsrevisiongenomfördförredogöra

verksamhetenutfalletbedömningrevisorernas avav

isärskilt uppdragirevisorerna attvidareförekommerDet att ges
imåluppfyllelsenutvärderingsärskildrevisionsberättelsen göra aven

påkravinnehålla någotinteföretaget. ABLkommunaladet synes
hänseende.revisionsberättelsen i detta
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12.3 Skälen för kommitténs förslag
Allmänna utgångspunkter

kommunalaDe revisorernas uppdrag enligt kap.9 7 § KL granskaär att
all kommunal verksamhet bedrivs i förvaltningsform. derasIsom
uppdrag ingår, enligt den nuvarande ordningen i KL, inte i direkt
bemärkelse granska de kommunala företagen.att

Kommunen har emellertid för all kommunal verksamhetett ansvar
såväl för den bedrivs i företagsform förvaltningsform. Detsom som
ligger därför i kommunens intresse kunna kontrollera och utvärderaatt
all kommunal verksamhet driftsforrn.oavsett

I linje med detta ligger samordnad kommunalresonemang en
revision omfattar all kommunal verksamhet, dvs. dels densom
verksamhet bedrivs i förvaltningsform, dels den verksamhetsom som
bedrivs i företagsforrn. Härigenom skapas förutsättningar för
genomlysning all kommunal verksamhet.av

Redan i den nuvarande KL och i lagens förarbeten uttrycks ett
kommunalt koncerntänkande. Med detta vi kommunalmenar en
revision utgår från kommunala förutsättningar och omfattarsom som
såväl kommunen dess företag. Flera kommuner och landsting låtersom
redan i dag utföra sin kommun- och företagsrevision på sättett som

med det kommunalaöverensstämmer koncerntänkandet och ärsom
förenligt med såväl kommunal- aktiebolagsrätt. En sådan modellsom
har i avsnitt 12.2.8.presenterats

harDet brist i det nuvarande det saknasansetts systemet attsom en
lagregler samordning mellan den kommunala revisionen ochom
revisionen kommunala företag. Justitiekanslern i sin rapportav menar
rörande förstärkt skydd oegentligheter i offentlig förvaltningmot att
samordningen den kommunala revisionen och revisionenav av
kommunala företag angelägen fråga börär i lämpligtöveren som ses
sammanhang.

Det också vår uppfattning detär kommunala koncerntänkandetatt
ytterligare bör utvecklas och befästas lagregler innebärgenom som en
samordning den kommunala revisionen.av

Kollision mellan afentlig och civilrätt rätt

Samordningen revisionen försvåras det sker kollisioner mellanattav av
offentlig främst KL, och civil främsträtt, ABL. Kollisioner uppstårrätt,
eftersom de olika regelsystemen kommit till för skydda skildaatt
intressen. Exempel på sådana kollisioner de skilda kompetenskravenär
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Enligt EU-aktiebolag.iför revisorerochrevisorerkommunalaför
får1997/98:99propositioniföreslåsdetoch såsomdirektiv numera

reviderarevisorergodkändaellerauktoriseradeandrainga än
kommunalhandelsbolag. Ivissagälleraktiebolag. Detsamma

sådantrevision haförankraddemokratiskt ettverksamhet enanses
för degällerintekompetenskravsärskildanågravärdesärskilt att

och civiloffentligmellanKollision rättrevisorerna.Förtroendevalda
gäller deavseende. Detviktigtiocksåemellertidsker annatetträtt

ochrevisorerkommunalaförgälleroffentlighetreglernaskilda somom
förgällertystnadspliktreglernaassociationsrättsligade somom

skildaDessaFöretagsformer.associationsrättsligaolikairevisorer
formernaolikademellaninformationsutbytetförsvårarregler av

verksamhet.kommunal
ochoffentligmellankollisionen rättbegränsningarrättsligaDe som

lösasenkelt kaninte attsamordningeninnebär,civil gör att genomrätt
uppgifterrevisorernasförtroendevaldadeparagrafi KL:st.ex. omman

kommunaladerevideraskalldessabestämmelseföra inkan attomen
skildadeOcksåregler.bl.a. ABL:sstridaskulleföretagen. Det mot

denochverksamhetkommunalioffentlighetreglerna om
kan lösasinteprobleminnebärtystnadspliktenassociationsrättsliga som

bakomligganderegelsystemensolikadetillhänsyn tasattutan
intressen.

delandsting,ochkommuner trotsemellertid mångaharpraktikenI
sådantrevision sättsin attorganiserat ettbegränsningarna,rättsliga

samtidigtkoncemrevisionkommunalkan somden sägas vara en
ABL.såvälmed KLförenligrevisionen t.ex.är som

lösahandstilldetligger attuppfattning närmastEnligt vår
företagsrevisionochrevisionkommunalmellansamordningen genom

åstadkommitharpraktikenimed hurlinjelagreglera i enatt man
nedanvilämnaranledningendenrevision. Avkommunalsamordnad

kommunaladensamordningmöjliggörlagreglerförslag på avensom
kommunala företagen.derevisionochrevisionen av

Personsamband

i defullmäktigeskall§ KLkap. 17lydelsen 3nuvarandedenEnligt av
ellerkommunenfalli deochaktiebolagenkommunalahelägda

Syftet medrevisor.minststiftelsebildarlandstinget utse enenensam
ABLi bl.a.föreskrivsyrkesrevisiondenbestämmelsedenna är att som

idetförtroendemannarevision. För ävenattmedkompletterasskall en
formelllåtamöjligt utanskallfortsättningen att personervara. handelsbolagoch vissaaktiebolagiverksamhetengranskakompetens
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har regeringen i 1997/98:99 föreslagit möjlighet för dessaprop. en
bolags förtroenderevisorer°låta utföra allmän granskningägare att en

bolagen. propositionen föreslåsI bl.a. kap.3 17 § KL skallattav
kompletteras med bestämmelse i fråga helägda aktiebolagatten om om
skall fullmäktige minst förtroenderevisor. förslagetOmäven utse en

innebär detgenomförs i praktiken fullmäktige i fortsättningen skallatt
två revisorer den förtroenderevisor.ärutse varav ene en

med bestämmelsenSyftet i kap. första stycket3 17 § 2 KL är som
kommunen skall revisor skall kompletterasagts att utseovan en som

yrkesrevisionden föreskrivs i förtroende-ABL medsom en
uppfattningmannarevision. Vår det tillräckligt KLlagregle-är äratt att

kommunens skyldighet förtroenderevisor.sådan Någotatt utserar en
krav kommunen skulle auktoriserade eller godkändaatt utse t.ex.
revisorer behöver inte ställas i skyldighet regleras iKL. Dennaupp

föreslår därförABL. Vi kommunens skyldighet revisor iatt att utse
aktiebolag enligt kap.3 § endast skall gälla förtroenderevisor.17 KL

i 1997/98:99 förtroenderevisor föreslagna bestämmelsernaDe omprop.
förtroenderevisorer omfattar inte stiftelser. nuvarandeKommunensom

skyldighet enligt revisor i dessa skall därför kvarstå.KL att utse
nuvarande finnsI den KL inget krav personsamband mellan de

kommunala revisorerna eller revisorerna i de kommunala företagen.
har lett till olika har reviderat kommunal verksamhetDet iatt personer

förvaltningsform och kommunal verksamhet i företagsform. Företags-
revisorerna har vidare i många fall varit bundna associationsrättsligaav
regler tystnadsplikt. ordning har naturligtvis inneburit detDenna attom
varit problematiskt för de kommunala revisorerna få samladatt en

all kommunalöverblick verksamhet.av
de kommuner och landsting där efter åstadkommaI strävat attman

framgårsamordnad kommunal revision har, i enlighet med vad somen
den tidigare presenterade modellen, personsambandet mellanav

företagsrevisorer fallkommun och varit viktig del. dessa har deIen
valts till revisorer i de kommunala bolagen blandutsettspersoner som

de revisorer granskar nämnderna.som
främja samordnat revisionsarbete överblickFör och godettatt en av

verksamheten i börkommuner och landsting vi lagregelattanser en
införas förpersonsamband mellan dem väljs till revisorersomom

verksamhet förvaltningsform väljs tillkommunal i och dem som
förtroenderevisorerrevisorer i de ensambildade stiftelserna eller till i de

bolagen. eller de väljs respektivekommunala Det innebär denatt som

° 1997/98:99 används beteckningen lekmannarevisor. Kommittén harI prop.
dock valt använda beteckningen förtroenderevisor jfr 1997/98:Ll7.att mot.
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bland deförtroenderevisor dessa företag skalltill inomineras utses
granska ochvalts för styrelseneller revisorsersättarerevisorer attsom

föreslagnaverksamhet enligt kap. 1 § KL. Dennämnders 9övriga
helägda kommunala aktiebolagpersonsambandregleringen avserom

förordarbildar Vieller landstingstiftelser kommunoch ensam.som
efterdär så möjligt,och landsting,emellertid kommuner är strävaratt

fallkommunala företag och i dei delägdapersonsamband också t.ex.
kommunallämnat vårdenlandstingellerkommun över av en

kommunalförbund.angelägenhet till ett

kommunala företagen och dedemellanInformation revisorerna i
kommunala revisorerna

offentlig verksam-används iassociationsrättsliga företagsformerNär
har kommit till förcivilrättsliga reglergivetvis dehet, kommer attsom

detgällaprivata intressenoch andraskydda även närägar- att
har ägarinflytande.offentliga

tystnadspliktbestämmelser iuttryckligafinnsrevisorerFör om
kap. avvikeråterfinns i 10 37lydelsen,föreslagnaABL. Den som

1997/98:99. Vidareprop.nuvarande ordningeni sak från deninte
stiftelselagentystnadsplikt i 4 kap. 15 §revisorsfinns bestämmelser om

ekonomiska föreningarlagen 1987:667i kap. 16 §1994:1220, 8 om
vissaårsredovisning ilagen 1980:1103och i kap. §4 13 m.m.om

företag.
få tillgångrevisorernauppdrag harfullgörandet sinaVid rätt attav

Styrelseprotokollhandlingar,räkenskaper ochföretagets allatill m.m.
deförvaltningenangåendede upplysningarerhålla allasamt att som
fårevisorn harförhållandenföretagetsbegär. insyn i rättDen attsom

förhållandensådanaskaffa sigskyldighetoch ävenatt somavser
affärshemligheterkanhemlighålla.skäl Detföretaget kan ha att avvara

meddärför naturligtharekonomisk eller Detteknisk, ansettsart.annan
1993/94:48 39.för revisorer prop.tystnadspliktsträng s.en

aktieägare ellerföreningsmedlem,för enskildfår inteRevisor
till hansgranskningen kommerundervadutomstående somyppa
därifrånUndantagför företaget.vålla skadadet kankännedom, om

revisorsuppdraget.fullgöranödvändigt föryppandetgäller är attom
därmed uppsåtligenskyldigheter ochsinarevisor eftersätterOm en

ersättningsskyldig. hansMenskada blir hanföretagetförorsakar ansvar
ocksåRevisornassociationen.förhållande tillendast igäller inte anses

anställdas med flerasutomståendes, fordringsägares,skyldig bevakaatt
associationsrättenisådana reglertillintressen att att somsegenom

avseende kani dettaFörsummelseiakttas.skydda demattavser
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skadaskyldig utomståendemedföra revisorn blir ersättaattatt som
tystnadspliktklargöra revisorernasdärigenom uppkommer. För attatt

sekretesslagens bestämmelser infördesskulle bestå vid sidan enav
sekretesslagen 1993/94:48kap. § prop.bestämmelse detta i 1 12om

39.s.
tystnadspliktrevisorernasassociationsrättsliga reglernaDe om

kommunalaförhindrade till debolagsrevisorernainnebär är attatt t.ex
kan skada bolaget.uppgifterrevisorerna lämna som

kommunalt bolagi helägtmöjliggöra för revisorernaFör attettatt
i vissa kommunerkommunala revisorerna haruppgifter till delämna

i avsnitt 122.8,beskrivits i modellendetoch landsting, på sätt som
tystnadsplikt avlyfts i förhållan-aktiebolagsrättsligabolagsrevisorernas

kommunala revisorerna.de till de
det rättsligt tillåtnameningsmotsättningarråder vissadoktrinenI om

422.Johansson, Bolagsstämmanjfri detta förfaringssätt Svante s.
kap. 17--19 ABLsammanhang ocksåbetydelse i detta 11Av är

dessa1997/98:99 föreslagna lydelsen. Avenligt den i propositionen
tystnadsplikt ochharförtroenderevisorerlagrum framgår att samma

skälen till detta förslag,revisor har.upplysningsskyldighet I s.ensom
anförs följande.181,

avseenderegleringen i dettabörregeringens meningEnligt
vanligalekmannarevisorer förfördensamma somvara

skulle halekmannarevisorrevisorer. Om större rätt attenen
torde dettabolaget revisorn,upplysningarlämna änom

förrevisorn.Tystnadspliktenmedsamarbeteomöjliggöra ett en
förhindrad lämnarevisorninnebär i dagrevisor är attatt

detta skulleutomstående i falltillupplysningar bolagetom
visserligen skyldigskada. Revisorntillbolagetkunna ärvara

begärupplysningar dennadebolagsstämmanlämnaatt som
väsentligttillförutsättning det inteunderendast ärattmen

medtorde i dag inteBolagsstämmantill bolaget.förfång
lekmannarevisom frånrevisorn ellerlösaverkan kunnaabsolut

betydelse för denhar docksådant besluttystnadsplikten. Ett
upplysninghar innanrevisornskadeprövning göraatt ensom

börskäl för denna regleringanföraskan göraslämnas. Det att
haemellertid inteRegeringen sigmindre restriktiv. anser

lagstiftningsärende föreslå någraför i dettaunderlag att
lekmanna-revisors ochslaget.Till frågandetändringar omav

landstingeller detden kommuntystnadspliktrevisors gentemot
sedanfinnas anledning återkommakan detbolaget attägersom

harrevisionenden kommunala1997:07utredningen In om
förslag.sinaavgett
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informationsflödesåledesinnebärordningen ettnuvarande attDen
åstadkomsrevisorernakommunalaoch debolagsrevisoremamellan

Vikonstruktion.diskutabelrättsligtavseendeni vissa ansergenom en
tillfredsställande.dettainte äratt

ordningen,nuvarandeden är attförinomlösning,En ramen
kommunaladei allaförtroenderevisorertillrevisorerkommunens utses

egenskapikommunrevisorernaHärigenomföretagen. avges
medfördelEnkommunala företagen.i defull insynförtroenderevisorer

enkeladministrativttorde attdenlösningsådan är att varaen
verksamhetkommunalall oavsettmarkerasVidaregenomföra. att

lösningenmednackdelEnreviderasverksamhetsform sätt.samma
blir förrevisorerantaletopraktisktblikandetemellertid t.ex.attär om

stort.
ochtill insynmöjligheternarättsligabör demeningEnligt vår

iberoendeinterevisorernakommunaladeförinformation avvara
sinbedrivaväljerlandstingoch attkommunervilken form som

iinsyntillskall harevisorerna rättkommunalaverksamhet. De samma
ibedrivitshadeverksamhetenföretagenkommunalade omsom

och intelagreglerframgåskallförvaltningsform. Detta varaav
devianledningendenbeslut. Av attfullmäktigesberoende anserav

ochundanröjasbörgäller i dagbegränsningarassociationsrättsliga som
i derevisorernainnebärlagreglerinföras attbördärfördetatt som

kommunalatill deinformationlämnaskallkommunala företagen
ellerkommunalföretagssigdetVirevisorerna. att urvareanser

sådanamotiverarskälnågrakommit framborgenärssynpunkt har som
revisorerna.kommunalatill deförhållandeskyddsregler i

framför allttordetystnadspliktenassociationsrättsliga avseDen
fördethärvidmärkadriftförhållanden. Att är attelleraffärs-företagets

enligtföretagenirådersekretessvilkenbeträffandeuppgiftsådana
kommunenshossekretessråder ocksåbestämmelsersekretesslagens

reglersekretesslagen. Dessastycketandrakap. §lrevisorer se 13 ger
deuppgifterdeförskyddtillfredsställandeuppfattningenligt vår omett

hemlig-behövakanaffärsförhållandenföretagenskommunala som
hållas.

förskallgränsdragningen göras atthuråterstårFråga avgöraatt
reglernaomfattasskallföretagkommunalavilkabestämma omavsom

tystnadsplikten.lättnader i
medföretagenkommunalai deägandetkommunala ärdetJu större

offentligrättsligademening,vårenligtsig,styrkadesto görstörre
iföretaggälla iskalltystnadspliktenilättnadergällande. Attaspekterna

kommunförbund bestämmerochlandstingochkommunervilka
och kommun-landstingochkommunerdäri företagochensamma

Viuppenbart.varandramedenbartsamarbetarförbund varaanser

5 18-1005
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emellertid bör längre.gå Eftersom avgränsningenattanser man av
offentlighetsprincipen beträffande sådana företaggörs där kommunen

bestämmande inflytandeutövar det enligt vår uppfattningett logisktär
avgränsning i de fall där det gäller informationatt görs mellansamma

de kommunala företagsrevisorema och de kommunala revisorerna. Det
innebär för revisorn lämna informationrätten till kommunalaatt att
revisorer skall gälla i de associationer omfattas kap.1 9 §som av
sekretesslagen.

Den samordnade omfattar de kommunala företagenrevisionen

deI kommunala revisorernas uppdrag ingår, enligt den nuvarande
ordningen i inte iKL, direkt bemärkelse, granska de kommunalaatt
företagen. beror bl.a.Detta KL:s regler revisionen skallatt attom
utföras förtroendevalda kolliderar med ABL:s krav på revisionenattav
skall utföras godkända eller auktoriserade revisorer.av

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. l § KL ålagts uppsiktutövaatt
samtliga kommunala företagsengagemang.över kommunalaDe

revisorerna skall bl.a. granska hur kommunstyrelsen fullgör sin upp-
siktsskyldighet. Genom bestämmelsen kommunstyrelsens uppsikts-om
plikt och kraven kommunal koncemredovisning har degenom
kommunala revisorerna kommit i indirekt bemärkelse befattningatt ta
med de kommunala företagen.

Vi emellertid det otillfredsställande det i KL inteäratt attanser
finns någon lagregel direkt uttrycker den kommunalaattsom
revisionen också omfattar de kommunala företagen. De föreslagnanu
reglerna personsamband och upplysningsskyldighet stärkaattom avser
förutsättningarna för samordning den kommunala revisionen ochen av
revisionen de kommunala företagen. också motiveraFör dessaattav
regler föreslår vi det i försKL bestämmelse direktatt en som
uttrycker den kommunala revisionen skall omfatta de kommunalaatt
företagen.

Denna bestämmelse måste utformas hänsynmed till bl.a. ABL:s
regler endast godkända eller auktoriserade revisorer får revideraattom
sådana företag.

Vi föreslår därför det införs bestämmelse innebäratt atten som
revisorerna de revisorer enligt kap.3 eller17 18utsettsgenom som
KL granskar de företag där sådan eller sådana revisorer utsetts.
Förtroenderevisoremas granskningsuppgift framgår den nyssnämdaav
propositionen i ll kap. §ABL.3

I samordnad kommunal revision det naturligt deär atten
kommunala revisorerna verkar för organisation och genomförande av
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och revisionenrevisionkommunensrevisionen mellansamordnadeden
tillskallrevisorernaMed dettaföretagen.kommunalai de att seavses

planering,dvs.revisionsprocessendelarsker i allasamordningatt av
hinder idär ingarapportering,och mötergenomförande annan

lagstiftning.
revisions-årligenenligt kap. 14 § KLskall 9Revisorerna avge en
skallsamordningenmarkerafullmäktige.till Förberättelse attatt avse

förasdet i börvi KLrevisionsprocessenhela att enanser
skallgranskningsrapportförtroenderevisoremasbestämmelse attom

fall revisorernadetrevisionsberättelse. Förrevisorernasfogas till
förhållandensärskildauppmärksamhetfullmäktigesönskar fasta

iinnehålletsigskall debolagenkommunala överrörande de yttra
granskningsrapporter.förtroenderevisoremas

enligt KLörvaltningsrevisionF

sinideal söka optimeraskall förverksamhetkommunalAll att vara
Revisionensändamålsperspektivet.kommunaladeteffektivitet sett ur

sker. Attdettaföljautvärdera ochgranska,uppgift är att upp om
förvaltningkommunaliskereffektivitetsutvärdering det slag somav

vikt.därförkommunala företagen störstaockså utförs i de är av
föreslagna1997/98:99ienligt denABLkap. 4 §Av 11 prop.

förlagregleradgranskningsådanframgår ärlydelsen att numera
behovfinnsdet intedärförVii aktiebolag.förtroenderevisorer attanser

avseende.reglering i dettaytterligarenågonav
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kontroll13 Intern

nämndernasstyrelsens ochVårt Bestämmelsernaförslag: ansvarom
denfördessadetdet framgår attsåtydliggörs ärattatt ansvararsom

tillräcklig.nämndernautförs inomkontroll ärsom

Bakgrund13.1

omfattningi denrevisorernagranskarkap. § KLEnligt 9 7 som
inombedrivsverksamhetallrevisionssedgodföljer somav

kontrollbl.a. denverksamhetsområden ochnämndernas prövar somom
tillräcklig.nämndernainom ärgörs

ochnämndernakommunalabl.a. dekontroll, inominternFrågan om
alltuppmärksammaskommitunder årharstyrelserna, att mer.senare

skyddFörstärkti sinjustitiekanslem JK motBl.a. har rapport
vissaredovisatavseendedettaförvaltning ioffentligioegentligheter

årunderoffentliga sektorndenkonstaterarsynpunkter. JK att senare
denförformernaframhållerförändringar. JKbetydandegenomgått att

detaljerad anslags-prägladestidigarestyrningen,politiska avsom
ekonomiskaochmålangivandeskergivning, ramar.avgenomnumera

kontroll-ändamålsenligaochtydligabetydelsenunderstrykerJK av
internasärskilt densammanhangetiframhållerochsystem egna

konstaterar,styrelser. JKoch ansvaretnämnder attkontrollen inom
områdetregleroch KL:soch nämndernastyrelsenpåligger att
JK,Sammantaget attoch preciseras.förtydligasbehöver menar

innebär,offentliga sektorni den attförändringarna styrsystem nyaav
kontrollmyndighetensfrågabåde iställskrav avegenom

harutvärderandegranskande ochdeoch påverksamheten somorgan
effektivt ochbedrivs påverksamhetenkontrollera etttill uppgift attatt

ändamålsenligt sätt.
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Den kontrollensinterna innehåll

Med intern kontroll systematiskt ordnade kontroller i organisa-avses
tion, redovisningssystem och rutiner. Syftet med kontrollen säkraär att

effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. kommunalaDeatten
nämnderna skall inom sina respektive områden till verksamhetenattse
bedrivs i enlighet med de gällande mål och riktlinjer fullmäktigesom
bestämt de föreskrifter gäller för verksamheten. Nämndernasamt som
skall också till verksamheten bedrivs i övrigt tillfreds-att ettse
ställande En god intern kontroll skall således bidrasätt. till att
ändamålsenligheten stärks och verksamheten med medborgarnasatt
bästa för bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollenögonen
kan delas i redovisningskontroller och administrativa kontroller.

Redovisningskontrollema syftar till säkerhet i och rutiner,system
dvs. tillgångar och förhindra förluster grund avsiktligaatt trygga av
eller oavsiktliga fel. syftarDe också till rättvisande räkenskaperatt
skall åstadkommas, dvs. säkerställa riktig och fullständig redovis-en
ning.

det gällerNär säkerhet i och rutiner åstadkoms kontrollernasystem
kombination arbetsfördelning och kontrollmoment inlagdagenom en av

i redovisningen. Arbetsfördelningen syftar till ingent.ex. att person
skall handlägga ekonomisk transaktion från början till slut. Exempelen
på kontrollmoment i redovisningen löpande avstämningar, kontroll-är
räkningar, inventeringar och behörighetskontroller i ADB-system.
Redovisningskontrollen innefattar säkerhetsåtgärder beståendeäven av
utgifts- och inkomstkontroll. utgiftskontrollenI ligger bl.a. ochattest-
anslagskontroll. Inkomstkontroll består bl.a. ändamålsenligaav
fakturerings- och kravmtiner. kontrollenI räkenskaperna ärav om
rättvisande sker avstämning begreppet god redovisningssed. KLmoten

årsredovisningen skall med beaktande godatt upprättasanger av
redovisningssed. Detta begrepp konkretiseras bestämmelser igenom
lagen 1997:614 kommunal redovisning, framför alltom men genom
Rådet för kommunal redovisning. Rådet för kommunal redovisning
bildades formellt i juni 1997 i form ideell förening mellan staten,av en
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Rådets uppgift

med utgångspunkt i lagen kommunalär redovisningatt göraom
uttolkningar god redovisningssed och utarbeta rekommendationer iav
redovisningsfrågor principiell betydelse eller viktär störresom av av
för kommuner och landsting.

administrativaDe kontrollerna syftar till främja effektivitet ochatt
tillse disponeras för uppställda mål och i enlighet medatt resurserna
fattade beslut. Vidare syftar de till säkerställa lagar,att att
bestämmelser och överenskommelser efterlevs. De administrativa
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kontroller och förvaltnings-organisatoriskadelas ikontrollerna kan
organisationenkontroller skapasOrganisatoriskakontroller. attgenom

befogenhetergrundas hurändamålsenligt Deutformas på sätt.ett
ochdokumenteradeförutsätter bl.a.fördelas.och Detta ansvars-ansvar

rutinbeskrivningar.dokumenteradebefogenhetsfördelning samt
rapporterings-ochFörvaltningskontroller skapas att styr-genom

ändamålsenlighetMedändamålsenligtutformas på sätt.ettsystemen
prestationer,resursåtgång,samband mellanklartåsyftas det finns ettatt

budget-,ändamålsenligadetta krävs bl.a.effekter.resultat och För
relevantaoch mätbara mål,uttaladeuppföljningssystem,kalkyl- och

ändamålsenligaverksamhetsmått rapportsystem.samtetc.
risk förföreligger vissverksamheterkommunalaalla attInom

orsakardärmedverksamheten ochpåverkarinträffahändelser kan som
därförmåstekontrollsystemskada.eller Internaekonomisk annan

ochverksamhetenkommunalapå denutifrån helhetssynutformas en
Revisorerna börväsentlighetsaspekter.risk- ochmed beaktande varaav

där detverksamhetkontrollen iden internauppmärksamma påsärskilt
kontrollsysteminterntoegentligheter. Något ärförfinns risk som

Varjefinns inte.organisationslösningarochalla rutinerlämpligt för
omfattning,verksamhetenseftermåstekontrollsystem art,anpassas

alltidavvägningVidare måstepersonalresurserutrustning, enm.m.
felenoch betydelsenför kontrollenkostnadenmellangöras somav

internaGranskningar denminska.eliminera ellerkontrollen att avavser
och risk.väsentlighetkriteriernautifrånskallkontrollen göras

varförfortlöpandeförändrasintemkontrollenförFörutsättningarna
rutiner måste ske.förändringutvärdering ochkontinuerlig av

kontrollenför denAnsvaret interna

Någradefinierat i KL.klartkontroll inteinternBegreppet är
visarkontroll ochdock indirekt internbehandlarbestämmelser

nämnderna.ochfullmäktige, styrelsenmellanrollfördelningen
riktlinjermål ochbeslutakap. §skall enligt 3 9 KLFullmäktige om

nämndernasbeslutaFullmäktige skallför verksamheten. även om
verksamhetsformer.organisation och

samordnaför leda ochenligt 6 kap. 1 § KLStyrelsen har attansvar
haangelägenheterlandstingetsellerkommunens samtförvaltningen av

verksamhet.övriga nämndersuppsikt över
framgårkontrollenrörande den internaNämndernas avansvar

skallområdenrespektivesinadessa inomkap. Där6 § KL.7 attanges
ochmålmed gällandeenlighetiverksamheten bedrivstillse att
förgällerföreskrifterdefullmäktige bestämtriktlinjer samt somsom
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verksamheten. Nämndema skall också till verksamheten bedrivsattse
på i övrigt tillfredsställande Respektive nämnd har därmed detett sätt.

för den interna kontrollen. innebär nämndenDettayttersta ansvaret att
har för utforma konkreta föranvisningar den internaattansvar
kontrollen. detta ingårI bl.a. attansvar

med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut utforma-
tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten

utforma dokumenterade organisations- och rutinbeskrivningar-
fördela attestuppdragä
ha uppdaterad delegationsordningen-
utforma effektivt uppföljnings- ochett rapportsystem.-

omedelbara förDet den kontroll inomansvaret att görssom
nämnderna tillräcklig och ändamålsenlig har styrelsen och övrigaär
nämnder. Styrelsen har det övergripande för utformaansvaret att en
övergripande organisation för den interna kontrollen. Nämnden

för den interna kontrollen inom det verksamhetsområdet,ansvarar egna
både till utformning och utförande. Nämnden har for attansvar en
organisation for den interna kontrollen och för regler ochupprättas att
anvisningar for den interna kontrollen och förantages attegna
anvisningarna förkända användarna och de efterlevs.är att

Skälen för kommitténs förslag13.2

självaDet nämnderna har för utforma den internaär attsom ansvar
kontrollen. Revisorerna inte för detta. skallDäremotansvarar
revisorerna bedöma den kontroll inom nämndernagörs ärom som
tillräcklig och nämnderna lever till sitt Revisorernasom upp ansvar.
granskning internkontrollen kan såvitt redovisnings-av avser
kontrollerna ske revisorerna granskar efterlevnadenatt t.ex.genom av
god redovisningssed, ekonomisystemets utrapporteringssystem,in- och
fakturahantering och attestrutiner, intäktsredovisning, avstämnings-
rutiner, hanteringen kontantkassor, inventarieredovisning,av
lönerapportering och personalredovisning, förrådsrutiner, kravrutiner
ADB-säkerhet/sârbarhet. det gäller administrativa kontrollernaNär de
kan revisorerna kontrollera reglementen, delegationsordningar,
organisations- och funktionseskrivningar dokumenteradmed ansvars
och befogenhetsfördelning, rutin och systemuppföljning, posthantering
och diarieföring, arkivering, efterlevnaden lagar och regler samtav
kompetensen i systemet.

Det har framhållits brist i den nuvarande lagstiftningen attsom en
styrelsens och nämndernas för den interna kontrollen inte klartansvar
kan utläsas lagtexten. ocksåKommittén detta ärattav anser
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ochstyrelsenstydliggöralagtexteniotillfredsställande. För att
itilläggföreslår vikontrollenden interna ettförnämndernas ansvar

intei lagtextenpreciseringNågonstycket.första§kap. 76 anser
förutomStyrelsen har,styrelsen.beträffandenödvändig göraattvara

allförövergripandeförvaltningen,denför ett ansvarett egnaansvar
beträffande intern-ocksågällerdettaverksamhet. Attkommunal

i denför långtföraskulle dessutom attsjälvklart. Detkontrollen är
uppgifterövergripande görakommunstyrelsensreglerarparagraf som

ansvarsområden.enskildauppräkningar av
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ochkonsekvenserEkonomiska14

ikraftträdande

konsekvenserEkonomiska

dir.1994:23 prövadirektiv attregeringensgällerutredningen omFör
kommittévarjeskalldirektivdessaEnligtåtaganden.offentliga

finansieras.skallförslagenredovisa hur
ocheffektiviserastärka,bestämmelserna attföreslagnaDe avser

medsyftenarevisionen. Ettkommunalai denhöja kompetensen av
ocheffektiviseringartillbidrakanrevisioneffektivförslagen är att en

kostnadsbesparingar.
preciseringbiträde,sakkunnigtbestämmelsernaföreslagnaDe om

mellanrevisionensamordningenrevisionsuppgiften samt avav
tillutsträckningmycketianknyterföretag stordessochkommunen

landsting.ochkommunerpraxis idagens
sakkunnigtpåkravlagstadgatkapitel 6iföreslår ettKommittén att
kommunerförkostnadskonsekvensemabedömerViinförs.biträde att

ochkommunersamtligaeftersommarginellablirlandstingoch
biträde.sådantanlitardagredan ilandsting

genomföraskalllandstingochkommunerviföreslårkapitel 7 attI
vilkenioklartverksamhet. Det ärkommunalallrevisionårlig av

Landstings-uttalas iEmellertidfaktiskt sker.dettautsträckning
revisionssed"GodskriftKommunförbundetsSvenskaochförbundets

liggerrevisionssedgodbegreppetdet iverksamhet"kommunalvid att
skall berörasverksamhetsområdetkommunaladetdelarsamtligaatt av

godbegreppeti KLpreciseringenDågranskningen.årligaden avav
ökadenågrainnebäraintedettatordepraxislagfästarevisionssed är att

börlandstingochVarje kommunlandsting.ochför kommunerutgifter
årligadenomfattningenexaktadenfortsättningsvis avgöra aväven

gransknings-ityngdpunktenoch fråganrevisionsinsatsen varom
ligga.skallinsatserna
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Övriga förslag bedöms inte heller medföra några kostnadskonse-
kvenser.

heller för del uppkommerInte några kostnader alls medstatens
anledning förslagen.av

Ikraftträdande

förslag lämnas i detta betänkande bör kunnaDe träda ikraft densom
januari1 2000.
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Författningskommentarl 5

ändring itill lagFörslag15.1 om

2900l 991kommunallagen

3 kap
§17

§ lämnarkap. 16stödmed 3landstingellerkommunOm ett aven
däraktiebolagtillangelägenhetkommunal ettvårdenöver enav

samtligainneharindirektellerdirektlandstingetellerkommunen
fullmäktigeskallaktier,

verksamheten,medändamåletkommunalafastställa det
styrelseledamöter,samtligautse

förtroenderevisor,minstutse en
ibeslutsådanasig innanfårfullmäktigetill yttraattse

eller störrebeskaffenhetprincipiellverksamheten är annars avavsom
fattas.vikt

landstingetellerkommunengäller,och 4stycket 2 närFörsta
Fullmäktigeangelägenhet.kommunalförstiftelsebildar enenensam

revisor.skall minstäven utse en
de revisorernågonskalleller revisorförtroenderevisorTill utses av
ochstyrelsen övrigagranskningförvaltsmed ersättare avsom

enligt kap. 1verksamhet 9nämnders

avsnitt 12.3.behandlas iFörslaget
de itydliggörasyfteiändrats attstycket harförstai attOrdalydelsen

uppfylldaskall näralltidförutsättningarnauppräknadekap. 17 §3 vara
angelägen-kommunalvårdenlåterlandstingellerkommun ett av enen
aktiebolaghelägtlandstingetellerkommunenhandhashet ett avav

bildarlandstingetellerkommunenstiftelseeller ensam.som
detförgjortsindirekt hardirekt eller attordenTillägget avav

kommunalgällerskyldigheten ävenframgåskalllagtexten att enom
bolag.kommunalttilldotterbolagtillöverlämnas ettangelägenhet ett
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I propositionen 1997/98:99 angående aktiebolagets organisation har
regeringen föreslagit kap.3 17 § skall kompletteras medatt en
bestämmelse fullmäktige ihelägda aktiebolag skallatt även utseom
minst förtroenderevisork Det innebär fullmäktige skall tvåatten utse
revisorer den förtroenderevisor. Syftet medär bestämmelsenvarav ene
i 3 kap. 17 § första stycket andra punkten kommunen skallär att utse en
revisor skall komplettera den yrkesrevision föreskrivs i ABLsom som
med förtroendevald revisor. Det tillräckligt reglerarär KLatten
kommunens eller landstingets skyldighet förtroenderevisor.att utse
Något krav på kommunen eller landstinget skall auktoriseradatt utse en
eller godkänd revisor behöver inte ställas i KL. Dessaen upp
skyldigheter regleras i ABL. Bestämmelsen fullmäktige skallattom

revisor och förtroenderevisor i de kommunenutse elleren en av
landstingen helägda aktiebolagen ändras därför så skyldighetenatt
endast förtroenderevisor.avser en

Det andra stycket i sak den hittills gällande lydelsenmotsvararnya
kap.3 första17 § stycket andra punkten och andra stycket. Närav

kommun eller landsting bildar stiftelse, skall liksom hittills kommunen
eller landsting revisor.ett utse en

I tredje stycke tillägg till förtroenderevisor ellerett nytt görs ett att
revisor i stiftelse kommunen bildar skall någonutsesen som ensam av
de revisorer med valts för granskning styrelsen ochersättare som av
övriga nämnders verksamhet.

4 kap
6 §

Den anställd hos kommun eller landsting förär ha denett attsom en
ledande ställningen bland personalen inte valbar.är

Den chef för förvaltning hör tillär nämndssom en som en
verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller iersättare
nämnden.

Den redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget fårärsom
ellerinte förrevisor granskning verksamhetrevisorsersättarevara av

omfattas redovisningsskyldigheten. gällerDetsamma make,som av
sambo, föräldrar, barn eller syskon eller närstående till denannan
redovisningsskyldige.

Förslaget behandlas i avsnitt och i5.3 8.2.
Det tredje stycket i paragrafen 9 kap. första4 §motsvararnya

stycket första punkten tredje stycket i dess hittills gällandesamt

I 1997/98:99 används beteckningen lekmannarevisor. Kommittén harprop.
dock valt använda beteckningen förtroenderevisor jfr l997/98zLl7.att mot.
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harFörändringenförändringar.sakligaingainnebärlydelse. Tillägget
valbarhetshinder.frågadetförtydligai lagen är ettförgjorts attatt om

§17
nämnderna.iärendenväckanämnder fåriLedamöterna

jixllmäktigeberedning,ellernämndärendenväckafår iEn revisor enen
ellernämndenverksamheten igranskningenärendet rör avom

fizllmäktigeberedningen.

avsnitt 7.2.2.behandlas iFörslaget
väckafårrevisorstycketandrai detBestämmelsen att enangernya
gällerärendetfullmäktigeberedningnämnd elleriärenden omenen

fullmäktige-ellernämndensinomverksamhetengranskningen av
ärendeväcker ärrevisorverksamhetsområde. Om ettberedningens en

ärendet.behandlaskyldigfullmäktigeberedningen attellernämnden
ihandläggningframtvingamöjligtdetBestämmelsen attgör enen

förbetydelsefullaärendenfullmäktigeberedning ärellernämnd somav
revisionen.

5 kap.
§19

ijävigkap. 4 §eller§ 9 är ett20enligt 20ledamotOm aen
deltagandeantaletärendet,handläggafullmäktige ävenfårärende, om

föreskrivs i 18det antaltilluppgårintejävetgrundpå somav

medföljdändringÄndringen pargrafenihänvisningen är enav
kap.i 5placeratskap. 4 §förutvarande 9dendelaranledning att avav

bestämmelsertillhänvisningocksåinnebärParagrafen om20 ennua
i 9 kap. 4ärendenenskildaijäv

§20 a
fårlandstingetellertill kommunenredovisningsskyldigDen ärsom

delta iinte
sådangranskaskalleller revisorsersättareval revisor somav

ellerverksamhet,
verksamheten.föransvarsfrihetärendenhandläggningen omav

föräldrar,sambo,make,påocksåtillämpasskallstycketFörsta
redovisningsskyldige.dentillnärståendeellersyskonellerbarn annan

avsnitt 8.2.ibehandlasFörslaget
andrastycketförstakap. §49bestämmelsen motsvararDen nya

lydelse.gällandehittillsdessstycket ioch tredjepunkternatredjeoch
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obehörighetreglernaförtydligaflyttats förBestämmelsen har rörattatt
i fullmäktige.vid hanteringen

20 b §
kananmärkningförtroendevalda vilkafår enskilda§Trots 20 mota

överlägg-fullmäktigesstycket delta§ andrakap. iriktas enligt 9 14
de harverksamhetdenrevisionsberättelsenningar, övernär som

behandlas.föransvaret
deltanämnd får också iordförandenaochOrdföranden ivice en

nämndendenverksamhetöverläggning inomfullmäktiges när egna
behandlas.

förtroendevaldade integällerhar ärVad ävensagts omsom nu
fullmäktige.ledamöter i

i avsnitt 8.2.behandlasFörslaget
gällandehittills§ i desskap. 59bestämmelsenDen motsvararnya

hörregelnmarkeraförflyttatsBestämmelsen harlydelse. attatt
hanteringenoch§föreslagna 20i denbestämmelsenmed anusamman

Ändringama följdänd-paragrafenihänvisningarna äri fullmäktige. av
placering i 9paragrafernasförändringarmed anledningringar avav

kap.

23 §
Ärenden får väckasfullmäktigei av

nämnd,en
motion,ledamot genomen

samband medharFörvaltninggällerärendetrevisorerna, somom
revisionsuppdraget,

granskningen,gällerärendetrevisor omen
ellerföreskrivit det,harfullmäktigefullmäktigeberedning, omen

§§,och 18i 3 kap. 17företagsådantstyrelsen i ett omavsessom
fall.för särskildadetbeslutatfullmäktige har

Ärende fullmäktigefår ifrågavissfolkomröstning ihållaatt enom
ellerröstberättigade kommun-defemminstockså väckas procent avav

kommunala1994:692lagenenligtlandstingsmedlemmarna om
aktuelladenskriftligt,skallInitiativetfolkomröstningar. angevara

namnteckningar,egenhändigainitiativtagamasinnehållafrågan samt
adresser.derasuppgiftnamnförtydliganden och om

avsnitt 7.2.2.iFörslaget behandlas
Enligt denfullmäktige.väckas ifårärendenreglerar hurParagrafen

ärenden,revisor väckastycket fårförstapunkten ifjärde omennya
framgårtilläggetAvrevisionsuppdraget. attmedsambandärendet har
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Medgranskningen.ärende rörväckafår ettrevisorerna som
nämndernasinomgranskningrevisorernasgranskningen avses

ochverksamhetfullmäktigeberedningarnasverksamhetsområden,
Denföretagen.kommunaladegranskninglekmannarevisorernas av

debattförväcksärendenomfatta menkaninitiativrätten somföreslagna
ochbeslutfattabörfullmäktigerevisorerna attdärärendenockså anser

reglerKL:sbeslut.tillförslag omlämnatocksårevisorernadär
initierasärendensådanaocksåomfattar avkap. somiberedningsplikt 5

fattas.skallsakibeslutinnebäroch attrevisorerna som

§31
föregåenderevisionsberättelsen utanbehandlafårFullmäktige

deförklaringar överinhämtadockskallFullmäktigeberedning.
revisionsberättelsen.framställts iharanmärkningar som

fullmäktigefåransvarsfrihet,förtroendevald har vägratsOm en
förtroendevaldesdenbeslutaberedning attytterligareockså utan

10kap.enligt 4återkallasskalluppdrag

dessistycketforsta§16kap.9stycketförsta motsvarariTillägget
förtydliga attförflyttatshar attBestämmelsenlydelse.gällandehittills

revisionsberättelsen.hanteringfullmäktigesmed avhörregeln samman

§45 a månadjuniutgångenföresammanträdevid avskallFullmäktige ett
skallansvarsfrihetbeslutarevisionenår omdetefteråret avsersom

ellerbeviljas vägras.
skallnämnd prövas avföransvarsfrihet gemensamFråga enom

ellerkommunernasamverkandedeochfullmäktige i avenvar
landstingen.

avsnitt 7.4.ibehandlasFörslaget
skallfullmäktige senasttidpunktvilkenvidreglerarParagrafen
skallbestämmelsendenEnligtansvarsfrihet. nyafråganpröva om
eftermånad åretjuniutgångenföresammanträdevid avfullmäktige ett
ellerbeviljasskallansvarsfrihetbeslutarevisionenår omdet avsersom

relevantochaktuellmöjliggöraÄndringen försketthar att envägras.
16 §kap.9övrigtiBestämmelsen motsvarardechargebehandling.

Bestämmelsenlydelse.gällandehittillsi dessstyckenatredjeochandra
fullmäktige.iprövningenregeln rörtydliggöra attförflyttats atthar

b §45
skadestånds-beslutafullmäktige attfåransvarsfrihet vägras,Om

väckas.skalltalan
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Talan grundasinte på brott skall väckas år fråninom detsom ett att
beslutet vägrad ansvarsfrihet fattades. Annars till sådanom är rätten
talan förlorad.

Paragrafen reglerar fullmäktiges fatta besluträtt väckaatt attom
skadeståndstalan ansvarsfrihet och tidsfristenvägrats förom attom
väcka sådan talan. Bestämmelsen 9 kap. i17 § dess hittillsmotsvarar
gällande lydelse. Paragrafen har flyttats för tydliggöraatt att
bestämmelsen hör med fullmäktiges hantering frågansamman av om
ansvarsfrihet.

6 kap.
7§

Nämndema skall och inom sitt område tillvar atten se
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt de föreskrifter gäller församt som
verksamheten och kontrollen nämnden tillräcklig.inomatt är

De skall också till verksamheten bedrivs iatt övrigtse ett
tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller vården kommunalnär angelägenhet medav en
stöd 3 kap. 16 § har lämnats till någonöverav annan.

Förslaget behandlas i avsnitt 13.
Tillägget i första stycket i paragrafen tydliggör det nämndernaäratt

för den kontroll utförs inomatt nämndernasom ansvarar ärsom
tillräcklig.

8 kap.
17 §

Årsredovisningen skall lämnas till fullmäktige ochöver revisorerna
möjligt och den 15 aprilsnarast året efter det årsenast redovis-som

ningen avser.

Förslaget behandlas i avsnitt 7.4.2.
Ändringen tiden årsredovisningen skallnär lämnas tillöverav

fullmäktige och revisorerna har skett för möjliggöra tidigare-att en
läggning fullmäktiges dechargebehandling.av
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18 §
skeÅrsredovisningen intefullmäktige. börDetgodkännasskall av

skallansvarsfrihet§ beslutatenligt kap.fullmäktige 5 45innan oma
ellerbeviljas vägras.

medÄndringen följdändringparagrafenihänvisningen är enav
kap.placering i 45paragrafens 5ändringenanledning aavav

9 kap.
§4

skall bestäm-ärendenenskildaför revisor ifrågaI jäv enom
tillämpas.och verkan§§ jävkap. 24-26 jävmelserna 6i avomom

avsnittbehandlas i 8.2.Förslaget
dvs.§enligt 6 kap. 25nämndernagäller förjävsreglerDe som

ombudsjävställföreträdarjäv,intressejäv,sakägar- ellersläktskaps-,
revisorerna. Detsammatillämpasocksådelikatessjäv skalloch nu

jäv ochverkanoch närkap. 24 26reglerna i 6 rörgäller manavsom
jäv.frånbortsekan

6 §
godföljeromfattningi denårligengranskarRevisorerna avsom

verk-nämndernasbedrivs inomverksamhetallrevisionssed som
enligt kap. 173desamhetsområden och revisorer utsettssomgenom

eller sådanasådan revisorerföretag där§§ de utsetts.och 18
frånochändamålsenligtskötsverksamheten ettDe prövar om

räkenskapema rätt-tillfredsställande ärsynpunktekonomisk sätt, om
tillräcklig.nämndernainomkontroll ärdenvisande och görssomom

och 12.3.behandlas i avsnitt 7.1Förslaget
tilläggetförstaparagrafen. Detstycket iförstagjorts iTillägg har

verksamhet.kommunalgranska allskallårligenrevisorernainnebär att
omfattningenexaktadenställningstagande tilldock ingetinnebärDet

ityngdpunktentill fråganellerrevisionsinsatsenårligaden varomav
fårprioriteringsfrågorSådanaskall ligga.granskningsinsatsema

väsentlighetsanalys.ochrisk-revisorernasbakgrundavgöras mot av
landstingochi kommunerrevisioneninnebärtilläggetandraDet att

iParagrafenkommunala företagen.omfatta de motsvararskallockså
lydelse.hittillsvarandei dess§övrigt kap. 79

8 §
fullmäktigebe-ocksågäller§nämnder i 6Vad sägs omsom

redningar.
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lfaragrafen i sak kap.9 9 § i dess hittills gällandemotsvarar lydelse.
Andringen hänvisningarna i paragrafen följdändring medärav en
anledning förändringar paragrafernas placering i kap.9av av

9 §
Nämndema och de enskilda förtroendevalda dessa dei samt

anställda skyldiga lämna revisorernaär de upplysningar behövsatt som
för revisionsarbetet.

De skall också revisorerna tillfälle helst inventera denärattge som
tillgångar nämnderna har hand och del de räkenskapertasom om av
och andra handlingar berör nämndernas verksamhet.som

Förslaget behandlas i avsnitt 7.3.2.
Tillägget i första stycket i paragrafen markerar revisorerna haratt
till upplysningarrätt också i förhållande till enskilda förtroendevalda i

nämnder och fullmäktigeberedningar. Paragrafen i övrigt 9motsvarar
kap. 10 i dess§ hittills gällande lydelse.

10§
Vad nämnder i §9 gällersägs också fullmäktige-som om

beredningar.

Paragrafen i sak kap.9 i dess11 § hittills gällande lydelse.motsvarar
Ändringen hänvisningen i paragrafen följdändring medärav en
anledning förändringar paragrafernas placering i kap.9av av

ll §
Revisorerna själva för den förvaltning har samband medsvarar som

revisionsuppdraget, inte fullmäktige bestämmer något annat.om
Revisorerna skall biträdas sakkunniga granskning deni sin iav
omfattning behövs.som

De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet kommunalav
verksamhet fordras för fullgöra uppdraget.attsom

Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.4.
Första stycket den paragrafen 9 kap. 12 § i dessmotsvararav nya

hittills gällande lydelse. Enligt det andra stycket skall revisorernanya
biträdas sakkunniga i den omfattning behövs. Syftet medav som
bestämmelsen markera revisorerna skall haär tillräckligaatt att

till sitt förfogande i form sakkunniga.resurser av
detI tredje stycket markeras också det krävs särskildattnya en

kompetens det sakkunniga biträdet. Revision kommuner ochav av
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bestånds-grundläggandespeciell kompetenskräverlandsting varsen
förvaltning,verksamhet,kommunalkunskapdelar utgörs omav

vadochverksamhetkommunallagstiftningden styrstyrsystem, som
revision.kommunalförrevisionssedgodärsom

12 §
skallochförvaltning jävsinfattarrevisorernabeslut omDe omsom

protokoll.itas upp
ochprotokolljustering§30kap.i 6Föreskrifterna avom

revisorernasocksåtillämpasskalljusteringentillkännagivande om
protokoll.

avsnitt 8.2.ibehandlasFörslaget
Envarandra.oberoendegranskningsärendeniRevisorerna avär

administrativaIrevisorerna.andradeintekan överröstasrevisor av
Frågorsamfällt.förvaltningenrevisorernaemellertidärenden utövar

revisorerna.samfälltockså hanterasskallärendenenskildai avjävom
bliskulleFöljden attstycket.till förstatillägget annarsframgårDetta av

jävsfrågan.skulle kunna avgörasjälvgällandegjortsjävvilkenden mot
lydelse.gällandehittillsdessi13 §kap.övrigt 9iParagrafen motsvarar

§13
medberättelsefullmäktigetillvarje årskallRevisorerna avge en

verksamhetenrevisiondenresultatetförredogörelse avsersomav
budgetåret.föregåendeunder det

aktiebolagslagen§6kap.11enligtGranskningsrapport
3iaktiebolagsådantförlämnatshar avses2 ett som1975:1385 som

revisionsberättelsen.tillfogasskall§§och 1817kap.

12.3.avsnittbehandlas iFörslaget
skallrevisorernakommunaladeinnebärstycket seandra attDet nya

deTillfullmäktige.tillrapporteringenskersamordningtill att av
defogasdärförskallrevisionsberättelseårligarevisorernaskommunala

idenenligtförtroenderevisorema prop.granskningsrapporter som
bolagsstämman.tillskall§ ABLkap. 6föreslagna 11l997l98z99 avge

lydelse.gällandehittillsi dess§14övrigt kap.i 9Paragrafen motsvarar

§17
revisorernaskallförbundsdirektionmed avgekommunalförbundI

förbundsmedlemmamasochtillrevisionsberättelse avenvaren
och31, 45kap. 20i5fullmäktige aVad sägsfullmäktige. omsom

1997/9899.2 enligtLydelse prop.
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b §§45 skall beträffande sådana förbund gälla forbundsmedemmarnas
fullmäktige.

Paragrafen i sak 9 kap. 20 i dess§ hittillsmotsvarar gällande lydelse.
Andringarna hänvisningama i paragrafen följdändringar medärav

anledning förändringar paragrafernas placering i kap.9av av

15.2 Förslag till lag ändring iom

aktiebolagslagen 1975:13 85

10 kap.
42 §

4Revisorn skyldig lämnaär medrevisor, förtroenderevisor,att
särskild granskare i kap.11 21 revisor och, bolagetsom avses ny om
har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar behövssom

bolagets angelägenheter.om
Revisorn dessutom skyldig begäranär lämna upplysningaratt om

bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förunder-
sökning i brottmål.

I aktiebolag omfattas kap.1 § sekretesslagenett 9som av
1980:100 skyldigrevisorn tillär kommunens elleräven att
landstingets lämna derevisorer upplysningar bolagets angelä-om
genheter begär.revisorernasom

Förslaget behandlas i avsnitt 12.3.
Ordet lekmannarevisor har ändrats till förtroenderevisor. I prop.

1997/98:99 används beteckningen lekmannarevisor. Kommittén har
dock valt använda beteckningen förtroenderevisoratt jfr mot.
1997/98:L17.

Det tredje stycket innebär revisor i aktiebolagatt ettnya som
omfattas kap.1 9 § sekretesslagen 1980:100 skyldig tillär attav
kommunens eller landstingens revisorer lämna de upplysningar om
bolagets angelägenheter revisorerna begär.som
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Övriga tillförslag15.3

författningsförändringar
lagen§13kap.41975:1385,aktiebolagslagen§19kap.11I
lagen16 §kap.8företag,vissaiårsredovisning1980:1103 m.m.om

stiftelselagen§15kap.4föreningar,ekonomiska1987:667 om
aktiebolags-§42kap.i 10tilläggmotsvarandehar1994:1220 som

gjorts.lagen
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yttrandesärskiltochReservationer

ochJönssonHans-IngvarReservation av

SamuelssonSven

delagstadgasbördet atttillkommit framhar attUtredningen
sinisakkunnigabiträdasskallrevisorernaförtroendevalda av

förslag.dettaiVi instämmerbehövs.omfattningi dengranskning som
erfarenhetochkompetenssäkerställandeförlagreglerad formEn av

certifiering.kan benämnasinföras. Formensakkunnig börför sådan
decertifieringpåkravlagregleratkonstaterarUtredningen avettatt

skullelandstingochkommunergranskaskallrevisorer som
harbiträdetsakkunnigadetsäkerställaförotvivelaktigt väg attenvara

erforderligaverksamhetkommunalförochgrundläggandeden
erfarenheten.ochkompetensen

förskapasgrundcertifieringförmotiv är attytterligareEtt en
upphandlingar.videllertjänsteinnehavförbehörighetfastställande av

tackamöjlighethadärmed attochsökervadväl kunnaAtt manange
frågor.dessahandhavandetunderlättarbehörigatill ickenej av

kompetenssäkerställandemedarbeteRevisionsföretagens aveget
förslag.till vårtmotsatsförhållandeiståvi inteerfarenhetoch ser

börlandstingens särartochkommunernas varaVi attmenar
certifiering. Desärskildbehovetbedömningenvidvägledande enavav

särskildisäkerställasbörerfarenhetochkompetenssakkunnigas
examina,nödvändigainnefattabörcertifieringsådanordning. En

säkerställandeförformeroliktinteSåledeserfarenhet. avpraktik och
företagsvärlden.inomrevisorerförerfarenheterochkompetens

eventuellaförhindrakanövergångsreglersärskildaVi attanser
presumtivtVarjekonkurrens.begränsadmedproblemkortsiktiga

skallrevisorerkommunernasochlandstingenshosrevisionsbiträde
förtroendevaldauppdragsigåtaövergångstid kunnaunder en

uppfyllts.certifieringskravuppställda ännurevisorer även om
kontrollnödvändighandhabörcertifieringsorgan avsärskiltEtt

certifie-ochcertifieringssökandenavseenderegisterhandlingar, m.m.
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rande. Kostnaden beräknas väl deän värdenuppvägasmer av som
certiñeringen bidrar med.
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Monica SelinReservation av

handteknik i andrafråga ochetik i första handRevision omen

denviktigt förutomordentligtrevisionintemkontroll ocheffektiv ärEn
redovisningsrevisiongäller såvälverksamheten.kommunala Det som

understryker viktenerfarenheterårensförvaltningsrevision. De senaste
skallde säkerhetssystemaldrig tummaratt gesommanav

bedrivs enligtverksamhetenoffentligaför dengarantierallmänheten att
Tilltronmoral.grundläggande etik ochutifrånbeslut ochdemokratiska

enbartdemokratin skapas intekommunalaoch dentill revision genom
ochgrundläggande etikförsta hand viaitekniska lösningar ettutan en

mening inte hoppaenligt minDärför kan överledarskap.ansvarigt man
Förståelsen ökarframgång i arbetet.vill nåsynpunkterdessa manom

envistkristdemokraternavärden poängteratför etiskade somsomnu
överlevasamhälle kansamhälle. Inget utangrund för gottett en

överallt.genomslagfårgrundläggande värdenadeetik därgemensam

revisoreroch friaSjälvständiga

hinderformellafinns ingabestämmelser i KLnuvarande mot attEnligt
Kommitténfullmäktigeledamötema.bland attrekrytera revisorer anser

blandrevisorerrekryteranackdelar medsåväl fördelardet finns attsom
kommerKommitténvill instämmavilketfullmäktigeledamötema,
föreslårochfördelarnatill slutsatsenfram väger överdäremot att

ochnackdelarna överändring KL. Jag vägerdärmed ingen attanserav
slutsatsen.därmed till denkommer motsatta

1996:169 131.följande SOUanförde bl.a.Fömyelsekommittén s.
underförtroendevalda revisorerbedrivsrevisionenAtt av

Samtidigtsärprägel.värdefullinsyn denoffentlig somger en
utförasskalloberoende ochrevisionsuppdragetsjälva är

Båderevisorernasfullmäktigesjälvständigt, utkräver ansvar.
oppositionenförochpolitiska majoritetensittandeför den

särskilt höga kravdärförrevisoruppdragetställer som
förfå vikamåstepartiintressenintegritet. Snödapersonlig en

tjänst, inteallmänhetensgranskning i trovär-autonom om
ochställningopartiskaförlorad. Revisorernasskalldigheten
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politiska mod betydelse för medborgarnas tilltro tillär storav
rättssäkerheten och demokrati.

Allmänt också förtroendevaldamåste de revisorernassett
höjas. undvikaAtt revisionen partipolitiseras framstårstatus att

i det sammanhanget angeläget. i den riktningen,Ett stegsom
flera tagit, inte rekrytera blandär attsom personer

fullmäktigeledamötema med godagärnamen personer
erfarenheter kommunal verksamhet.av

Uppdraget förtroendevald revisor grundpelarna iärsom en av
medborgarförtroendet för offentlig verksamhet. Därför måste

samtliga förtroendevalda revisorer kan uppträdagarantera att som
självständiga och fria revisorer och granska den verksamhet som
bedrivs i kommunala/landstingskommunala nämnder och styrelser.

missbruk eller andra missförhållanden avslöjats detNär är nästan
alltid massmedia eller andra uppdagat detta. Detta är ettsom
underbetyg för den interna kontrollen.

Vi måste börja det årtusendet med i konkret handlingattnya
manifestera vår tilltro till den kommunala demokratin. Säkrast gör
det undanröja alla tvivel på partsförhållanden och beroende-attgenom
ställning.

förtroendevalda revisorerna ska därför inte hämtas blandDe
ledamöter i kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige. Revisorerna ska

och fråni alla lägen kan uppträda självständigt friavara personer som
vad kommunalråd, landstingsråd och andra ledande företrädare önskar.

har förhoppningen partierna fortfarande så vitala kanJag äratt att man
nominera kompetenta med bred sakkunskap kommunalpersoner om
och landstingskommunal verksamhet rekrytera dessautan att ur
fullmäktigegruppen.
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Hedquist,yttrande LennartSärskilt av

ThapperochSelin IngerMonica

mellan kommunenrevisionsamordnadbehandlar i kap. 12Utredningen
följande.framhållavill videttatillanslutningföretag. Ioch dess

utbrettblivithar sättaktiebolag,alltframför ettföretagKommunala
principielltverksamhetkommunalsådanbedriva även somatt

svenskatraditionellaenligt denförvaltningsformibedrivasförutsätts
kommunaladeutredningvår attkommunallagstiftningen. I anges

ellermiljarder kronor117omsättningför nära caföretagen ensvarar
för.kommunernaverksamhetensamladedenfjärdedel ansvararaven

olikaföranlettverksamhet harkommunalförAktiebolagsformen
ikommunallagenbl.a.anpassningarformilagstiftning avtyper avav

bolag,dessakringoffentlighetsäkerställamångörligasteisyfte att
tillskallstyrelseval till etc.reglera hurroll,fullmäktigesange

i deninordnavarit svårafactodedock attharaktiebolagKommunala
denredovisningen. Senast närochbeslutsorganisationenkommunala
s.k.detframkomredovisningslagen attkommunala antogsnya
deinkluderakundenärvarandeförintekommunernaförbalanskravet

framläggadockskallutredaresärskildEnföretagen.kommunala
ske.kunnaskalldettafall huri såochförslag om

olikaantal kommuner typeripågårnärvarande avstortFör ett
kommunala företagendeägandetdärkoncernbildningarkommunala av

konstruktionertill dessaanslutningmoderbolag. Itillsammanförs ett
skatteplanering. Det äravanceradkommuneri mångabedrivs en

medbollandeochskatteplaneringdennaintressant attnoteraatt
bolag förbildalåtitgrundjustsker att"koncernbildning" manav

traditionelladenanvändaförställetiverksamhet attkommunal
skattebefriad.förvaltningsformen ärsom

förändringarönskvärdaochnulägeigenomgårutredningvårNär
allskall kunnaentydigtrevisionenkommunaladen avseför att

uppstårkommunala företageninkl. deverksamhetkommunal --
företagen.kommunaladespeciallagstiftning rörbehovånyo somav

skall kunnarevisionsamordnadochtotalnödvändigblirDenna om en
lederförslagUtredningensfullmäktige.förredovisasochäga rum
bl.a.ändringarytterligaretillavsnittdettaundersålunda av

aktiebolagslagen.ochkommunallagen
påuppmärksamhetenfästavelatvi häriakttagelserdeVi attmenar

siggenomgripanderiksdag taochregeringföranleda att anborde mer
ställning. Förframtidaderasochföretagenkommunaladefrågan om

föreliggerdagi närsvårigheterdepekahärvill vi mandelvår som
inkluderarredovisningkommunalekonomiskgodhavill somen
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bolagen. svårigheterDessa i sin på riksnivå villväxer när göratur man
jämförelser kommunerna emellan. kommunalaDen revisionen kommer

fortsätta få leva med dessa svårigheter utredningensatt ävenatt om
förslag till lagändringar genomförs.

förstaI hand bör lagstiftningen, inkl. Skatteregler, utformas så att
förvaltningsformen ånyo blir det helt dominerande bedrivasättet att
kommunal verksamhet.

Om inte sker bör andraså i hand aktiebolagslagen, i grunden ärsom
utformad för privaträttslig verksamhet, inte förgälla kommunala
företag. stället börI behov kommunala företag verkligenom av-

föreligga bolagsformsärskild för kommunala företaganses en-
inrättas för stiftasoch lag dessa på skett i bl.a. Tyskland. Ensätt som
sådan lag kan helt till under vilka förhållanden kommunalanpassas
verksamhet skall bedrivas. Med sådan behövs intelag mängden en
specialtillägg den ideligen tillförasmåste dagenstyp somav nu
kommunallag och aktiebolagslag tillägg och specialbestämmelser-

likväl ofta inte visar sig täckande för det vill uppnå.som vara man
har inte legat inom utrednings förslagDet vår direktiv lämna tillatt

sådan generellt förbättrad lagstiftning i anslutning till de omfattandeen
kommunala företagsbildningama. Vi vill emellertid på detta sätt
aktualisera behovet sådan total i den riktning vi häröversynav en
skissartat redogjort för.
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Översyn revisionenkommunala Dir.denav
1997:56

april 1997den 3regeringssammanträdeBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

denskallkommitté översyngöraparlamentariskEn aven
revisionen.kommunala

åtgärderandraochlagändringardeföreslåskallKommittén
ocheffektivitetenökaförmotiveradekan attansessom

förtroende-destärkaforrevisionsarbeteti attkompetensen samt
ställning.självständigarevisorernasvalda

utreda:särskiltskallKommittén
och hurrekryterasbörrevisorernaförtroendevaldahur de-

stärkas,övrigt kaniställningsjälvständigaderas
ochstärkaskunnaskullesådanrevisionenvilket sätt som-

yrkesrevision,med kravkompletteras
laglighets-ochskall harevisionenuppgiftervilka om-
revisions-iinslagobligatorisktgranskning skall ettvara

uppdraget,
skallkommunfullmäktigeiinitiativrätthur revisorernas vara-

utformad,
revisionsansvar,skall hasomvem-

samordningreellföroch formernaförutsättningarna aven- kommunalarevisionenochrevisionenkommunaladen av
företag, samt

förbörrevisionenkommunala göra attdeninsatservilka- kontrollinternaoch nämndernasstyrelsenskontrollera om
tillfredsställande.fungerar
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Bakgrund

Revisionen del det demokratiska systemeten av-

Beslutanderätten i kommuner och landsting utövas av
fullmäktige medan för förvaltning och verkställighet iansvaret
första hand vilar på styrelsen och övriga nämnder. liggerDet i
fullmäktiges och i kommunmedlemmamas intresse denatt
kommunala verksamheten bedrivs lagligt ochett
ändamålsenligt revisorerDe fullmäktige enligtsätt. 9 kap.som
kommunallagen 1991:900 skall välja för granskaatt
nämndernas verksamhet fullmäktiges viktigasteär ett av
instrument för kontrollera detta. Revisorernas uppgiftatt är
alltså fullmäktiges uppdrag granska den kommunalaatt
verksamheten. Revisionen därmed också väsentlig delär ien
det demokratiska systemet.

Det behövs den kommunalaöversyn revisionenen av

Det nuvarande med förtroendemannarevision har undersystemet
tid kommit ifrågasättas i rad hänseenden. Det harattsenare en

i olika sammanhang hävdats det finns behovatt ett av en mer
samlad den kommunala revisionen.översyn av

Senast har detta behov understrukits Justitiekanslern JKav
i Förstärkt skydd oegentligheter i offentligrapporten mot
förvaltning, överlämnades till regeringen i börjansom av mars.
I redovisar resultatetJK regeringens uppdragrapporten attav
undersöka behovet stärka kontrollfunktionema inom denattav
offentliga förvaltningen. JK anför grund för sittsom
ställningstagande angående den kommunala revisionen bl.a. att
det viktigt medborgarna i kommunär eller landstingatt etten
kan känna förtroende för den kommunala revisionenett att är
effektiv och kompetent.

Under år har1996 det i riksdagen också väckts flera motioner
kravmed och lagstiftningöversyn området se t.ex. mot.

l996/97:K2l5, K526 och K527.
Kommunala förnyelsekommittén har i sitt slutbetänkande
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1996:169landsting SOUkommuner ochFörnyelse somav
särskildefterlystavlämnades i december 1996 översyn aven

Kommittén framhålleruppgifter.ställning ochrevisorernas
iställning granskaresjälvständigasärskilt revisionensatt som

utvecklastjänst bör s. 130.allmänhetens
slutbetänkande Lokalpekade i sittLokaldemokratikommittén

behovet1993:90demokrati i utveckling SOU av
Reforrneringenrevisionen.den kommunalareformering av

högkommittén bl.a. inriktasborde enligt att trygga
kompetens 182.s.

javiserade den dåvarandedemokrati1993/94: Lokall 188prop.
deninitiativ tillavsiktregeringen sin översynatt ta ett aven

aldrig tillsådan komkommunala revisionen. Någon översyn
stånd.

Uppdraget

ställning stärkaskanHur revisorernas

förtroendevalda revisorernasskall utreda hur deKommitténI
hurstärkas. finns också skälsjälvständighet kan Det överatt se

rekryteringenreglerrevisorerna rekryteras och vilka styrsom
de tillämpas.och hur

fullgörvarje revisorkommunallagen9 kap. 6 § KLI attanges
meddelafullmäktige fårsjälvständigt och i §sitt uppdrag 18 att

har detUnder tidföreskrifter revisionen.nämnare senareom
förtroendevalda revisorernaifrågasätts hur självständiga dedock

omvfrågan hurhar bl.a.egentligen det sammanhangetlär.
diskuterats.kommunerna rekryterar sina revisorer

yrkesrevisorer.inga Dekommunala revisorernaDe ärär
fullmäktigeledamöterförtroendevalda. inte ovanligtDet är att

ovanligt fullmäktigehellerrevisorer. intetill Det är attutses
politisk erfarenhet imed lång och bredväljer personer

förutsättningar förhävdar detta skaparkommunen. Vissa att
legitimitet. Andra hävdarförankring ochpolitisk att systemet

inte tillräckligttill revisorernariskerar leda ärattatt

18-10056
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självständiga förhållande dels fullmäktige valti till det som
dem, dels till de de skall granska. De attmenarpersoner som
det finns risk för revisionen blir partipolitik.atten

Lokaldemokratikommittén diskuterade frågan hurom
revisorerna menade fullmäktige-rekryteras. Kommittén att
ledamöter politiskagrund sin kunskap det systemetav om

särskilt lämpade för det faktum derevisionsuppdragär trots att
i någon mening kommer granska "sina egna" SOU 1993:90att

179. Kommunala fömyelsekommitténs. var av en annan
uppfattning rekryterasoch menade revisorerna inte bör blandatt
fullmäktigeledamötema. Enligt kommittén borde dock personer
med verksamhetbred erfarenhet kommunal utses somav
revisorer SOU 1996:169 131.s.

Även den jävsregel finns i kap. § KL9 4 styrsom
rekryteringen föreskriver denrevisorer denatt attgenomav

landstinget interedovisningsskyldig till kommunen ellerärsom
kan revisor.vara

Hur kvalitetssäkra.: den kommunala revisionen

skäl införa kravKommittén skall det finnsöverväga attI om
medförtroendemannarevisionen skall kompletterasatt en

skallyrkesrevision och hur sådant i så fall Detut.ett system se
särskilda offentligcertifieringssystem för revision av
verksamhet har införts i Finland och det medsystemsom
auktorisation för viss granskning tillämpas i Danmark börsom

Även med särskiltstuderas i sammanhanget. det system
kontrollutvalg tillämpas ivid sidan revisionen Norgesomav
bör studeras.

Lokaldemokratikommittén reformeringenförespråkade att av
revisionsfunktionen högborde inriktas att trygga en
kompetens SOU 1993:90 182.s.

kompetenskravNuvarande ställer inga formellasystem vare
revisionensig de förtroendevalda ellerrevisorerna som

sådan. form godkännandeNågra regler kompetenskrav iom av
auktorisation finns ieller motsvarande dem som
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kommunallagen.ifinns inteaktiebolagslagen 1975:1385
revisorervalet ärkompetensDen styr meravavsom

denkunskapderashandlarochinformell natur omommer
sinhävdalyckasdehur välverksamhetenkommunala samt

gällerrevisorernaförtroendevaldadesjälvständighet. För
förtroendevalda, dvs.övrigaförkvalifikationskrav somsamma

fullmäktige ivid valröstberättigadeskalldeatt avvara
2 § KL9 kap.kap. § KL. Ilandstinget 4 5ochkommunen

minstfinnasskallrevisorer. Detantaletregleras dessutom tre
och lika mångarevisorer ersättare.

granskaskallrevisorernaföreskrivskap.l 9 7 § KL att
godframgåromfattningdenverksamheten i avsom

medvadintelagenrevisionssed. I nännare avsessomanges
Svenskapraxis.följerdettarevisionssedgod utan av

till-ocksåLandstingsförbundet harKommunförbundet och
ochrevisionssedgodsin ävenredovisat synsammans

Svenskajfrrevisionsreglementenormalförslag tillutarbetat
cirkulär 1995: 83.Kommunförbundets l

deföreskrifterinnehåller ingaKommunallagen attom
yrkesrevisoreranlitaskyldigaförtroendevalda revisorerna är att

dockanlitarpraktikenrevisionsarbetet.i Ibiträdensom
sakkunniga,yrkesrevisorerlandstingenochkommunerna som

utomståenderevisionspersonalanställdsåväl somegen
Åtta närvarandehar förlandstingoch elvakommunerkonsulter.

revisionspersonal.anställddvs.revisionskontor, egenegna
reglernågrainnehållerinteEftersom kommunallagen om

formella kravnågrainte helleryrkesrevision följaktligenfinns
lämpadeförskall hasakkunnigavilken kunskap de att vara

hellerdet inteDännedkommunal versamhet.revidera äratt
fall de anlitas.har i dede faktisktvilket yrkesansvarklart
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Skall laglighetsgrarzskningrevisorerna åtsigägna

Kommittén skall utreda i vilken omfattning och vilketI om,
de förtroendevaldassätt revisionsuppdrag uttryckligen skall

innefatta granskning lagligheten i verksamheten. detlen av
sammanhanget bör förhållandet till laglighetsprövningen i 10
kap. KL uppmärksammas.

l 9 kap. 7 § KL revisorerna i enlighetsägs med godatt
revisionssed skall nämnderna sköter verksamhetenpröva om

ändamålsenligt frånoch ekonomisk synpunkt tillfreds-ett
ställande och räkenskaperna rättvisandesätt och denärom om
kontroll inom nämnderna tillräcklig. Revisionengörs ärsom
skall således innehålla både förvaltningsrevision ändamålsenlig-
het och redovisningsrevision rättvisande räkenskaper.

I kommunallagen inte revisorerna skall granskaattanges
lagligheten i verksamheten. Många hävdar dock detta ändåatt

befogenhet.ligger inom för revisorernas Både Lokal-ramen
demokratikommittén och Kommunala förnyelsekommittén har
framhållit betydelsen utvidgning de kommunalaav en av
revisorernas obligatoriska uppgifter till omfattaävenatt
granskning lagligheten i nämndernas verksamhet SOUav
1993:90 och178 SOU 1996:169 131.s. s.

frågaEn med anknytning till frågan förtydligatnära ettom
eller vidgat mandat för revisorerna bedriva laglighets-att
granskning kommunal revisor skall skyldigär attom en vara

anmälan till åklagare medgöra anledning vadav som
framkommer vid revisionen. sinJK i dennarapport attanser
fråga bör utredas. har föreslagitsDet sådan skyldighetatt en
skall åläggas de revisorer granskar bolag i enlighet medsom
aktiebolagslagen, bl.a. Aktiebolagskommitténs delbetänkandese
Aktiebolagets organisation SOU 1995:44.

Skall kunna löpanderevisorerna uttalanden under åretgöra

Kommittén skall utreda hur revisorernas initiativrätt skallI
utformad för fullmäktige ändamålsenligt sättatt ettvara mer
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löpanderevisorernasinformeradhållasskall kunnai dagän om
granskningsresultat.granskningsverksamhet och

initiativrätt iKLkap. 23 §enligt 5i dagRevisorerna har
harförvaltningi ärendenfullmäktige bara rör somsom

§ KLkap. 15revisionsuppdraget. l 9 sägssamband med att
skallfullmäktigetillvarje årrevisorerna avge en

denresultatetredogörelse förmedrevisionsberättelse av
föregåendedetunderverksamhetenrevision avsersom
revisorernabestämmelserföljd dessa ärbudgetåret. En attav

defullmäktigetillkanunder åretlöpandeinte rapportera
fårFullmäktigegranskningsarbete.i sittdeiakttagelser görsom

eventuellaingripasnabbtmöjlighetvarkensåledes motatten
rörandeåterkopplingkontinuerligaeller denfelaktigheter

skulleförvaltningsrevisionenbeslutsinaeffekterna t.ex.somav
kunna ge.

ellerrättighetmenadeförnyelsekommitténKommunala att en
revisorerna regelbundetförskyldighet rapporteraatt meren

utvecklametodrevisionsfrågor kaniiakttagelser attenvara
allmänhetensigranskareställningoberoenderevisionens som

131.1996:169tjänst SOU s.

revisionsansvarskall haVem

och hur kretsenfråganutredaskallKommittén omI
sammanhanget måstedetutvidgas. lrevisionsansvariga bör

straffrättsligaochskadeståndsrättsliarbetsrättsliga,eventuella ga
beaktas.aspekter

dedetrevisionssystem ärgrundprincip i dagens är attEn
kommunalaför denleder ochförtroendevalda ansvararsom

intedet i dagdettakonsekvens ärverksamheten. Som aven
andrarevisionsanmärkning änriktamöjligt motatt .

där detkap. 15 § KLframgår 9 sägsförtroendevalda. Detta av
nämnder,riktasfårrevisionsanmärkning bara motatt en

i dessaförtroendevaldaenskildadefullmäktigeberedn ingar samt
förtroendevaldfullmäktige inte beviljarOm enorgan.
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ansvarsfrihet, kan fullmäktige med stöd kap.4 10 § KLav
återkalla förtroendeuppdraget.

En följd det nuvarande det i dag inteär ärsystemet attav
möjligt rikta anmärkningar förvaltningschefer elleratt mot t.ex.
andra ledande tjänstemän befogenheterde och i vissa falltrots

fatta beslut nämnderna har dessa.rätt att gettsom

kanHur den kommunala ochrevisionen revisionen av
kommunala företag samordnas

Kommittén skall utreda hur kommunalrättslig samordningI en-
den kommunala revisionen och revisionen kommunalaav av

företag skulle kunna utformas.

Den granskning de förtroendevalda revisorerna skallsom
genomföra den kommunala verksamhet bedrivs iavser som
förvaltningsfonn. har ingen revideraDe den verksamheträtt att

bedrivs i företagen. inte obetydlig delEn densom av
kommunala verksamheten bedrivs dock i företagsform. För
närvarande finns det hel- delägdal 600 eller kommunalaca
företag.

finns i dag inga kravDet i kommunallagen samordnaden
revision kommunen och de företag i vilka kommunen har ettav
bestämmande eller betydande inflytande. skallKommunen
enligt kap.3 minst revisor i helägda17 § KL utse en
aktiebolag. omfattasDenna revisor i sin granskningsverksamhet

aktiebolagens regler och har inte någon uppgift samordnaattav
revisionen mellan kommunen och bolaget.

Fullmäktige kan i bolagsordningen eller ägardirektivgenom
för bolaget föreskriva samordning skall ske mellanatt en
kommunens revisor och bolagets revisor. Vid sådanen
samordning det endast bolagets revisor har reelltär ettsom
revisorsansvar vad det gäller bolagets verksamhet. Den
förtroendevalda revisorn kan dock granska frågor t.ex.som
gäller ändamålsenligheten från kommunal synpunkt avseende
den verksamhet bedrivs förtroendevaldai bolaget. Densom
revisorn kan grundval redovisningenden sammanställdaav
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uttalanden kommunalaockså allmänna devissagöra om
företagen.

detbrist i det nuvarandeDet har systemet attansetts som en
kommunala revisionenmellan densaknas regler samordningom

i sinföretag.och revisionen kommunala JK rapportmenarav
revisionenrevisionen ochsamordningen kommunaladenatt av

fråga också börföretag angelägenkommunala är sessomenav
i lämpligt sammanhang.över

kontrolleraVilka behöver förinsatser revisorerna göra attatt
internkontrollen fungerar

skall innefattaden kommunala revisionenEn översynI av
revisioneninsatser den kommunalaöverväganden vilka somom

och nämndernasför kontrollera styrelsensbör göra att om
fungerar tillfredsställande.interna kontroll

granskaskallföreskrivs revisorernaI 9 kap. § KL7 att
för internnämndernas rutiner ochstyrelsens och system

inte för den.kontroll. skall däremotDe ansvara
fömyelsekommittén kommunernasEnligt Kommunala är

grundläggande och revisionenför intern kontroll är ettsystem
framgårkompletterande led i detta interna säkerhetssystem. Det

internaför dendock inte kommunallagen vem som ansvararav
övriga.styrelsens ochkontrollen. praktiken torde det dockI vara

nämnders ansvar.
antagitsnormalreglementet,Styrelsen har enligt det s.k. som

verka förövergripandeflertalet kommuner, attett ansvar enav
det finnsi singod intern kontroll. JK rapport attmenar

vidtaskall kunna desjälvaförutsättningar för kommunernaatt
skall blikontrolleninternaåtgärder behövs för denatt mersom

Översynen behöverkommunala revisionenverkningsfull. denav
vilkainnefatta övervägandendärför, i denna del, endast om

förkommunala revisionen börinsatser den göra attsom
kontrolloch nämndernas internakontrollera styrelsensom

tillfredsställande.fungerar
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10

Andra frågor skall beaktas utredningsarbetetisom

Kommittén andra frågoroforhindrad rörär att taI upp som
revisionen kan ha vållat tolknings- elleri vilka kommunallagen

lagtekniskatillämpningsproblem föreslå de eller andraoch
justeringar befogade. Kommittén skall ocksåkansom anses
beakta finnas dettade EU-aspekter kan betydelse iavsom
sammanhang. skall i sitt arbete beakta deKommittén även
frågor Förtroende-i departementspromemoriantassom upp
revisorer i aktiebolag 1996:65.Ds

regeringens tillFör utredningsuppdraget gäller direktiv
samtliga kommittéer offentliga åtagandenoch utredare prövaatt
dir. regionalpolitiska dir.1994:23, redovisa konsekvenseratt

redovisajämställdhetspolitiska konsekvenser dir.1992:50, att
för1994:124 redovisa konsekvenserna brottslighetensamt att

och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
förhållandena de kyrkligaUppdraget omfattar inte i

kommunerna.

Redovisning uppdragetav

regeringenUppdraget till denskall redovisas 31senast mars
1998.

lnrikesdepartementet
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landstingochkommuner

iUppsala1997för landstingRevisionskonferensen0

Göteborg1997 irevisionskonferensenkommunala49:e0
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landstingochkommunerirevisionKommunal

Förord

meddiskuteratsrevisionenkommunaladenåren hardeUnder senaste
uppmärksammadenblandas. Menoch berömKritikintresse.förnyat

ochvillkorrevisionensuppfattningarnakonstaterakan att omåhöraren
debattörema.mångalikaarbetsformer är som

kartläggninginitieratdärförvi avharrevisionskonferenser enInför höstens
arbetarkommunerna engenomoch de störrelandstingenirevisorernahur

följandei rapport.Resultatet presenterasrevisorsgrupp.varjetillenkät

stads-GöteborgsHenriksson,EvarevisionsdirektöruppdragitVi har
AB,KomrevSjöstrand, attMadeleinerevisionsdirektörochrevision
Deresultatet. väsent-sammanfattaochenkätundersökningengenomföra

Syftetbild. är attochi getextmaterialet presenterasdelarnaligaste av
Förrevisorerna.förtroendevaldadeblanddebatterfruktbaraförunderlag

själva. Detförfattarnai denna rapportkommentarer svararochslutsatser
bilaga.iåterfinnsenkätresultatetfullständiga

PetterssonArneHasselgrenArneCollianderOlofJan
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KOMMUNAL REVISION KOMMUNERI OCH LANDSTING
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Kommunal kommunerochandning 119revisioni
onferensupplagal 997-09-/0K

INLEDNING1

lång ochoch landsting harekonomi i kommunerRevision verksamhet och enav
stärkt sinrevisionenkommunalatraditionsrik historia. Under 90-talet har den

från såvälochförväntningarna ökat. Intressetställning samtidigt engagemangetsom
exempel;också. Någramassmedia politiska partierochstatsmakterna växersom

kommunallag.införs i 1991 års"God revisionssed"Begreppetc
revisionssed allgodframgården omfattninggranskar i"Revisorema avsom

verksamhetsområdenbedrivs inom nämndernasverksamhet som

Godskriftenkommunförbundet publicerarLandstingsförbundet och Svenskao
förordet;Vi citerarverksamhet 1995.kommunalrevisionssed i

vägledning förskall tjänaskriften kunnaförbundens förhoppningDet är att som
kommunernaförtroendevalda revisorerna ide

justitiekanslemstatsminister Göran PerssonKommek 19962medsambandI gero
revisionen.kommunaladenförstudie granska bliJK i uppdrag att aen
fåttoffentliga sektornskandaler inom dendeBakgrunden storär som

i massmedia.uppmärksamhet

allmäntdetfinns belägg fördet intekonstaterar JKfebruari 1997 attI att merao
därförförvaltningen. Detoffentligaoegentligheter inom den ärskulle förekomma

systemförändringargenomgripandegenomföramotiverat utaninte att mera
föreslår vidare engällande regelverk. JKförfår sökas inom attlösningar ramen

stärkainriktningmedrevisionen börkommunaladen göras attöversyn av
kännedomenoch ökaeffektivitethöja desssjälvständiga ställning,revisionens om

landstinget. Vidareellermedborgarna i kommunengranskning blandrevisionens
kommunalarevision iochrevisionkommunalsamordning mellanfråganbör om

sammanhangetfi detbolaglandstingskommunalaeller tas upp

förparlamentarisk kommittétillsättabeslutar regeringen attapril 1997l att eno
kommitténdirektivenrevisionen. Ikommunaladen sägs attgöra översyn aven

påkallade förkanåtgärderoch andra attlagändringarföreslå deskall ansessom
deför stärkaarbetetrevisionellai det attoch kompetenseneffektiviteten samtöka

ställningsjälvständiga °revisorernasförtroendevalda

l kap §KL 9 7
Malmö.iz kommunalekonomiskEn mässa vartannatarrangeras

offentlig februari1997.Justitiekanslern.förvaltning.J skydd oegentligheteriFörstärkt mot
Översyn 1997:56.revisionen.Dirdenkommunalaav
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Kommunalrevisionsutredningen enl ovan ska behandla de förslag tilläveno ny
lagstiftning förtroendevaldaavseende revisorer i aktiebolag justitie-som
departementet utarbetat med anledning rådande EU-bestämmelserav

dennaMot bakgrund det angeläget den kommunala revisionens villkor ochär att
arbetsformer också diskuteras bland de förtroendevalda revisorerna själva. För att
bidra till kunskapen hur revisionen arbetar i praktiken och under vilka för-om
utsättningar, beslöt de projektgrupper planerar årets revisionskonferenser for desom

kommunerna respektive för landstingen genomföra enkätundersökning.större att en

Enkätundersökningen1

Enkäten har skickats till samtliga 23 landsting och till Gotlands ikommun egenskap
sjukvårdshuvudman. Göteborgs stad och Malmö stad också har förav som ansvar

tillfrågadessjukvård i egenskap kommuner. Vidare har enkäten skickats tillstoraav
de 24 kommuner med minst 70 invånare000 inbjuds till de kommunernasstörresom
revisionskonferens. Gotlands kommun ca 58 000 invånare har redovisats bland de

kommunerna då den primärkommunala verksamheten står för 70stora procentca av
nettokostnader.kommunens

Totalt 40 har inkommit, 20 från landsting frånoch 20 kommuner inklsvar varav
Gotland, Malmö och Göteborg vilket svarsfrekvens på 83 Enkätenprocent.ger en

kollektivthar besvarats revisorerna. innebär enkätsvarenDetta de 40attav
620 förtroendevalda revisorer, 316 ordinarie och 304 ersättare.representerar varav

De 20 landsting besvarat enkäten har drygt 7 miljoner invånare. harDesom en
bruttokostnad i sin verksamhet på 100 mdr. l dessalandsting finns drygtegen ca

anställda, omräknade i årsarbetare. de 20 kommuner besvarat185 000 I enkätensom
bor drygt miljoner invånare. har bruttokostnad mdr exkl3 De 112 deen ca
kommunala bolagen. dessakommuner finns drygt årsarbetare.I 235 000

förtroendevalda revisorer framgårDe har besvarat enkätensom ansvarar, som ovan,
för revision komplex och omfattande verksamhet med avsevärda finansiellaav en
flöden.

kommuner tillämpar olika redovisningsprinciper i sina resultat-Då landsting och
jämforelsema vad gäller bruttokostnader justeraderäkningar har baserat på

landstingsförbundet.uppgifter från respektivekommun-

5 aktiebolag.Justitiedepartementet. FörtroenderevisoreriDS 1996:65,
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2 REVISORERNA OCH POLITIKEN

2.1 Revisorerna

Den kommunala verksamheten till delar kvinnlig arbetsmarknad. bådeIär stora en
kommuner och landsting cirka 80 personalen kvinnorf Andelenär procent av
kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige landstingsfullmäktigerespektive har ökat
och uppgick efter valet 1994 till respektive Bland revisorerna41 48 procentprocent
i vårt material dominerar däremot förtroendevalde revisornDenmännen ärstort.
typiskt 58 år gammal.sett en man,

Ålder kön

år år ár år36-50 51-65 6518-35 over

Män KvinnorgI

skillnader mellan landsting och kommuner. Andelen kvinnor iDet inga störreär
ligger generationen 18-35 årrevisorskollegiema 24 Den ärrunt procent. yngre

underrepresenterad med endast i revisionen.också 3 ledamöternaprocent av

erfarenhet2.2 Politisk

förtrognaunderstryker insikt i ochGod revisionssed revisorerna skall haatt vara
verksamhet. erfarenhet till revisorernasmed kommunal Vi begränsade frågan om

erfarenhet.uppdrag. lång politiskpolitiska Genomgående har de flestatidigare en

° Kommunalpersonal1996.Svenskakommunförbundet.
7 kommunerochlandsting.Förnyelse SOU1996:169.av
l granskningsorgan.revisionssedi kommunalverksamhet,avsnitt FullmäktigesGod 2.2
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Landstingsrevisorerna har dessutom längre erfarenheter kommunrevisorema.än

Politisk erfarenhet

70
60
50

40
"A30

o
0 1 2 3 3änmer

mandatperioder
IL K ILandstingDKommuner;

faktumDet revisorerna totalt har omfattande politisk erfarenhet haratt sett en
säkerligen starkt samband med den tidigare redovisade åldersstrukturen. Det kanett
inte utläsas materialet hur del den tidigare politiska erfarenhetenstor ärur av som
revisionsuppdrag och hur del andra uppdrag. Vi har inte heller hurärstor mättsom
hög omsättningen bland förtroendevalda revisorer

den låga andelen kvinnor ochBeror andelen på lång politiskattyngre personer
erfarenhet högt vid nomineringar Eller revisorsuppdraget naturligprioriteras är en
avslutning politiska bananpå den sällan utmanande inledningmen en

2.3 Parallella uppdrag

Frågan ha andra politiska uppdrag parallellt med revisorsuppgiften ärattom
omdiskuterad. Två statliga utredningar, Lokaldemokratikommittén respektive
Fömyelsek0mmitten° har redovisat ståndpunkter i frågan revisorernamotsatta om

fullmäktige.och Lokaldemokratikommittén ansåg 1993 revisorerna med fördelatt
bland fullmäktiges ledamöter.hämtas Förnyelsekommittén tycker årtvärtom tre
Allmänt också de förtroendevaldamåste revisorernas höjas. Attsett statussenare:

undvika revisionen panipolitiseras framstår i det sammanhanget angeläget.att som
i den riktningen, fleraEtt tagit, inte rekrytera revisorerna blandärsteg attsom

° Lokaldemokratii utveckling.SOU 1993:90.
° Förnyelse kommunerochlandsting.SOU1996:169.av
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kommunalerfarenhetergodamedgärna avfullmäktigeledamötema personermen
verksamhet.

innebärlandstingeteller attkommunendennämnd inomiuppdragha egnaAtt en
lösasteknisktkanDettaförfaller." rentrevisorsuppdragetochjävigrevisorn är
därefterblirDetsitternämnd han enför denundantagmedväljsrevisornattgenom tillhänsynrimligtpå sätt tararbetsformer etthittarevisorskollegiet att somförfråga

jävssituationen.

10och procentfullmäktigeledamöterrevisorerna27landstingen procentBland är av
revisorerna7är procentBland kommunernastyrelse. avnämnd elleriuppdraghar en

styrelse.nämnd elleriuppdragharoch 13fullmäktige procent eniledamöter

dennämnd iiuppdragharprocent egna13respektive en10revisorer somDe
vanligtordandra attmedrevisorskollegier. Det är40i 17återfinnsorganisationen av

jävsfrågor.dennahanterahar typrevisorerna avatt

förekomstenPåverkarejellerfullmäktigeisittaförtroendevalda revisorernadeBör
anseendeverksamhet, revisionensnågonförundantagmedvaldaärrevisorer somav kommunikation ioch/ellerarbetePåverkas revisionensorganoberoendesom

organisationen

vanligt,relativtocksågranskadeden ärorganisationer änandraiuppdragPolitiska
jävssituation,någonuppstår inteHärlandstingsrevisorema.blandframförallt

övrigt.ierfarenheterpolitiskaepitetetunderiställetfalleruppdragen

1996Övriga uppdragpolitiska

Nämnd/styrelseFullmäktigeKommunrevisorer
5%1%landstingInom
7%7%kyrkansvenskaInom

Landstingsrevisorer
33%21%kommunInom

8%9%kyrkansvenskaInom

nyfikenhetväcker överkommunernauppdrag inomfrekventaLandstingsrevisorernas
kommunstyrelsen,såsomuppdragvanligast Tungauppdrag ärslagsvilket som

landstingsrevisionen attfördetbetyderVadmotsatsenElleretcordförandeposter
primärkommunaladekunskapgedigenbesitterbetraktat, omkollektiv ensomman. huvudmän,olikamellan texgränssnittetpåtankemed attfrågorna Inte minst

KL8kap4
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sjukvård/äldreomsorg fokuseras allt oftare. Har kraven på politisk erfarenhet hos
förtroendevalda ökatrevisorer

2.4 Majoritetsförhållanden

Att förtroendevald revisor politisktär uppdrag. Samtidigtvara står revisionen,ett av
tradition och med hänsyn till uppdragets karaktär, vid sidan den politiskaom
debatten verksamheten. God revisionssed Revisoremaom säger kan delta i sinaatt:
partigrupper måste behålla sin oberoende ställning i förhållande tillmen rent
partipolitiska intressen Revisorerna väljs fullmäktige och reglernaav om
proportionalitet gäller på vid val till nämndersätt och styrelser. Det finnssamma som
landsting och kommuner markerar oberoendet oppositionensom attgenom ge
majoritet och/eller ordforandeposten i revisionen. I återspeglar dock revisorernastort
fullmäktiges mandatfördelning.

dettaI material återfinns 12 landsting och 10 kommuner tillsammans 55 därprocent
majoriteten fullmäktigei inte har ordförandeposten i revisorsgruppen. Vi vill dock
understryka varje revisor självständigatt i sitt uppdrag.är Revisionens ställnings-
tagande sker inte majoritetsbeslut med undantag de förvaltnings-genom av egna
frågoma budget, personalfrågor, upphandling m. Det vår erfarenhetär attm
revisorsgruppema efter möjligasträvar enighet istörsta de revisionella bedömningar

till fullmäktige och till granskade styrelser och nämnder. Men undersom avges de
interna överläggningarna, kan revisorskollegiets sammansättning ändå ha betydelse
for ställningstagandenj det revisionella arbetet.

Kommunerna

Ordförandetillhör Ordförandetillhör
majoriteteni fullmäktige minoriteteni fullmäktige

Borås Gotland
Eskilstuna Gävle
Göteborgs Helsingborg
Kristianstad Karlstad
Luleå Linköpings
Lund Norrköpings
Malmö Skellefteå
Stockholm Uppsala
Södertälje Växjö
Västerås Örebro

i Godrevisionssedi kommunalverksamhet.avsnitt Revisornsoberoende.2.4
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Landstingen

OrdförandetillhörOrdförandetillhör
i fullmäktigeminoritetenfullmäktigemajoriteteni

GävleborgBohus
HallandDalarna
KalmarJämtland
KristianstadJönköping
KronobergNorrbotten
SkaraborgStockholm
UppsalaVästmanland

Örebro Vännland
Västerbotten
Västernorrland
Älvsborg
Östergötland

uddarevisorskollegietbestårlandstingen ettochkommunernaI 75 avprocent av
revisionensunderstrykervilketantaljämnti attoch 25revisorerantal ettprocent av

skillnadvissfinnsnämndarbetet. Härtraditionelladetarbetsformer inte enmotsvarar
landsting.ochmellan kommuner

KommunerLandstingrevisorerAntal
85%65%Udda antal
15%35%antalJämnt

till mandat-relationpolitiska sammansättningen ihar denbetydelseVilken
fullmäktigefördelningen i

RESURSERREVISORERNAS3

Inledning3.1

miljonerberör 7verksamhetrevisionomfattarEnkätundersökningen casomav
genomsnittikostarRevisionenkommuninvånare.miljoneroch 3landstingsinvånare

år.10 krdrygtlandstingsinvånarenochkrkronordrygt 20 perkommuninvånaren
kommuner.krtill 32från 12landsting ochtill 18 krfrån krvarierar 7Kostnaden

lands-promillecirka 0,7revisionforkostnadensammanlagda avmotsvararDen
bruttokostnader.totalaoch kommunernastingens

detrevisionsresurser, ärbedömningfornyckeltalekonomisktfinns ingetDet avsom,
radjäm-medrevisionensdärför belystVi harvedertagna. enallmänt resurser

dessakanSammantagnasvagheter.inneboendesinamedochtörelsetal, ettvart
dedocktendens. Det är storaredovisarättvisande bild ellermöjligen enge en
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de enskilda nyckeltalen särskiltvariationema inom och mellan ärgrupperna som av
intresse för frågorna och dialogen.

följande frågeställningar belysta.Vid utfornmingen enkäten syftet få blattav var a
Är olika har de for-revisorskollegiemas ekonomiska relativt Vadsettresurser

Vid nedskärningar i denför uppfattningar resursernatroendevalda de egnaom
då revisionensFörstärksverksamheten kraven effektivitet.offentliga ökar resurser

utökad forvaltningsrevisioni syfte fåatt en

Jämförelsetal3.2

kommun 1996.revisionsanslag för landsting ochBasuppgift: Faktiskt
bruttokostnad.Revisionsanslag mkrNyckeltal: per

och invånare.Revisionsanslag anställdper
bruttoomslutning.Revisionsanslag mkrper

Kommunerna

invånareanställdbruttokosttkr
krkrtkr kr

3206623 .
5202
7552
848l
1672

2vle l
l

6012He
654V l

3
Västerås 2 5

6802
59314
7026
268l
398l
5391
298l
928l

23563l

kommunuppgifter. Genom reduceralandstings-har såvälDessa kommuner attsom
medelvärde for lands-motsvarandemedrevisionsanslag invånarenyckeltalet per

nyckeltal.jämförbarterhållskr,tingsgruppen, ll ett
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Landstingen

omslutninganställdbruttokost per

krkrkr
2101 ---

1ästerbotten
051l
995
927

ästernorrland

Västmanland
Halland
Värmland

Bohus

verksamhetendeltarinte hurtill storhänsyn avinvånarerevisionsanslagMåttet per fårbolagskoncemermedlandsting storaochKommunerbolagsform.ibedrivssom
nyckeltal.missvisandenågothär

revisionsanslagetdatorkostnaderochtelefon- avhyra,andelKontorskostnademas
genomsnitt motsvararIvarierar mest.arvoden,förundantagmed somden post,är ochstadStockholmsFörkostnaderna.totalade10knappt procentdessa av fjärdedelungefärdock avkontorskostnaden enlandsting utgörlänsStockholms förnyckeltaletiigenomslårlokalkostnademahögakostnader. Detotalarevisionens

invånare.ochanställd perrevisionens perresurser

förstatabellensnyckeltal visar treattvarjeinomrangordningmellanjämförelseEn Förrangordningen.iförändringardramatiskanågravisarintegenerelltnyckeltal
ikastdocksker rang-bruttoomslutning storamkrrevisionsanslagnyckeltalet per

ordningen.
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På vår fråga revisionen har tillräckliga ekonomiska för denom resurser
ambitionsnivå "God revisionssed i kommunal verksamhet" uttrycker 40som svarar

landstingsrevisorema och 35procent kommunrevisorema nej.av procent av

Vi framförallt revisorskollegier med de högstanoterar att nyckeltalen och de med de
lägsta nyckeltalen avseende ekonomiska förhållanden sig behövaanser mer resurser.
Av dessa revisorerna i landstingen behöver ökas med 32 iattanser procentresurserna
genomsnitt medan kommunrevisorema sig behöva ökning med 13 procent.anser en

I vad mån återspeglar de skilda resursnivåerna olika bedömningar revisionensav
värde och vad mån resursnivåernai återspegling kvalitet redovisning,är ien av
efektivitet och kontroll landstingenintern i och kommunerna

Hur kan kvalitet arbetei revisionensmäta egetman

Medger de ekonomiska granskning kontroll, redovisningintern ochramarna en av
verksamhet enskild nämndi årligenvarje

3.3 Revisorernas ersättningar och arbetsinsatser

Arvoden och andra ersättningar i genomsnitt 12-13 revisionensutgör procent av
kostnader. Variationen inom dockär stor.grupperna

Basuppgift: Arvode och ersättningar för landstings- och kommunrevisorer.
Ordinarie revisionssamrnanträden år.per
Genomsnittlig arbetstid månad för presidium respektive övrigaper
revisorer.

Nyckeltal: Revisionsarvode i förhållande till totala revisionskostnaden.
Antal deltagande revisorer i genomsnitt ordinarie sammanträde.per

Se tabeller sid ll.
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ArbetstidArbetstidAntalRevisorerArvode 1%Arvode
övrigapresidiummötentotala möteersättning perav

månmån hår hi snitttkr revkostn perKommun perper
254043161238Stockholm 537122105Malmö 85012176830Göteborg 25302066128Gävle 68286 13203Borås 31588180 7Västerås 51588 7103Eskilstuna 210101310256Norrköping 122481511238Gotland 510105142 11Luleå

81213317Lund 410121013484Uppsala 5201210Örebro 13250
809515715239Skellefteå 81581618252Södertälje 122010719354Kristianstad 102512821316Karlstad 103516823362Linköping 102091825653Helsingborg 2052111327438Växjö

ArbetstidArbetstidAntalRevisorerArvodei%Arvode
övrigapresidiummötentotala möteersättning perav

månmån hår hsnittirevkostn pertkr perLandsting per
6975128Kalmar 1624302041067Stockholm 81210Örebro 6182

25501266304Norrbotten 9111267Östergötland 163 829868204Jämtland 5109711447Västerbotten 25309412407Dalarna 15258712319Västernorrland 124010713434Kristianstad 32510513288Skaraborg 40357913303Västmanland 257913615460Jönköping 15258815415Bohus 12715445Alvsborg - 1720416365Halland 7171116 7457Värmland 507010418380Uppsala 142511718516Gävleborg 10500825415Kronoberg

revisorer likavaldaminstskall finnasdetregleraskommunallagen trel att
till 4från 15storlekrevisorskollegiemasvarierarundersökningenImånga ersättare.

sambanddirektNågotordinarie platser.medeltal på 8medordinarie revisorer ett
påvisas.intekanrevisorerantal valdaochstorlekkommunemas/landstingensmellan

3 kap2KL9
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Vi dock de allra kommunernanoterar och landstingenatt största flerhar revisorer än
genomsnittet, samtidigt också arbetar aktivt.ersättarna Väger ihop antaletsom man
ordinarie revisorer och arbetar aktivt fårersättare revisorsgrupper istorasom a
Stockholms läns landsting, Göteborgs stad, Stockholms stad, Helsingborg och
Södertälje.

Det endast fåtali landstingär medverkar i revisionen.ett Bara iersättarnasom
Stockholms landstingläns deltar med närvarofrekvensersättarna signärmaren som
de ordinarie revisorernas.

De förtroendevalda revisorerna lägger mycket tid sin uppgift. framgårDettaner av
den tid revisorerna lägger revisionen ordinarie ocksåutöver möten,ner men
den enaståendehöga närvarofrekvensen vid sammanträdena.

Ordföranden och vice ordföranden lägger i genomsnitt vardera timmar30 iner ca
månaden uppgifter revisionssammanträdena medan övriga revisorerutöver lägger

ungefär hälften så mycket tid. Variationema Presidiema i Skellefteåärner stora.
kommun Jönköping och Uppsala landsting arbetar ungefär halvtid medsamt
revision.

jör-Vilka nackdelar haroch jämförelse med litenrevisorsgrupp istoren en

3.4 Yrkesmässigt biträde

Samtliga revisorskollegier anlitar yrkesmässigt biträde. Det kan inoteras att
kommuner landstingoch med relativt låga nyckeltal for ekonomiska ochsett resurser
med hög andel arvoden blir för yrkesmässigt förhållandevisbiträde litet.utrymmeten

Hälften kommunerna och landstingen formanlitar revisionsbiträde i egetav av
revisionskontor och den andra hälften anlitar konsulter. Det framföralltärexterna
landets kommuner landstingoch valt modellen med kontor. Ungefärstörsta egetsom
två tredjedelar revisorskollegiema med kontor anlitar i omfattningolikaegetav

konsulter.externa

Finns det då några skillnader mellan revision med kontor och revision medeget
konsult funnitDet enda vi de förtroendevaldas arbetsinsatsen Presidierextern avser

med biträde i form konsulter ilägger 3l timmar genomsnittexternaav caner per
månad revisionsarbete ordinarie medan kollegan med kontorutöver möten eget
lägger timmar.25ner ca
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Budgetberedning3.5

kommunalGodskriftenikommenterasbudgetberedningrevisionensförFormema
revi-fordet atthar ansvaretfullmäktige ytterstaantecknasHärrevisionssed. att

revisionsarbetetgenomföraskall kunnadeförbehövsfår attde somresursersorerna
påverkarnämndernagranskadedeundvikaFörrevisionssed. attgodenligt att

skriftenEnligtbudgetberedning.särskildfullmäktigekanrevisionsanslaget utse en
Ienkätsvaren.bekräftasocksåvilketpraxisgällandeförfarande avdettatorde vara

budgetrevisionensberedslandstingenoch genomkommunernahälftendrygt av dockdettredjedelI ärbudgetberedning.särskildellerpresidium enLF/KF genom:s
budget.revisionensberederarbetsutskottdessellerLS/KS som

ARBETEREVISORERNAS4

Inledning4.1

ieffektivitetochändamålsenlighetgranskningenFörvaltningsrevisionen, av
revisionsverktyg.uniktverksamhetoffenligföri teorinverksamheten, ettutgör

i månendastförvaltningsrevision utrymmeGenomförs avpraktikenidetHur utser resursernadelsintagitredovisningsrevisionenforrnbundna avdensedan mer

omfattning IochinriktningrevisionensförtroendevaldadepåverkarmycketHur
Hurrevisionsarbetetlöpandedetde ideltarformervilkaoch iomfattningvilken
kritikrevisorernariktaroftaarbete Hursittresultatetrevisorernakommunicerar av

revisorernalyssnarVem

revisionssedkommunalGod4.2

komEnligtkommunallag.1991 årsibegreppinfördesrevisionssed ettGod som allrevisionssedgodföljeromfattningi denrevisorerna avgranskar sommunallagen"
verksamhetsområden.nämndemasinombedrivsverksamhet som

iutsträckningmycketelleri storarbetasig storrevisorsgrupperAlla utom uppgeren
ocksåframgår attverksamhet. Detkommunalrevisionssed igodmedenlighet

90därutbildningsområde, nästanprioriteratvaritrevisionssed har etti godutbildning
godai denutbildningdeltagit iharrevisorernaförtroendevaldadeprocent av prioriteratklartocksåligger1996. Denoch1995 somårenunderrevisionsseden

1997.för årutbildningsområde

KL9kap7
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En tredjedel landstingsrevisorema och femtedel kommunrevisoremaav en av anser
skandalerna påverkat prioriteringenatt revisionsinsatserna i utsträckning.storav

Uttrycker denfortsatt efterfrågan på utbildning områdestora godinom revisionssed
behov kunskap denett dokumenterade seden eller behov självaom mer om ett attav

seden utvecklas

4.3 Planering

Planering nödvändig för effektivär revision. I planeringen fastställer revisorernaen
de granskningsområden väsentliga och aktuellla.är Planeringen innehåller ocksåsom
granskningens inriktning och omfattning med angivande resursfördelning.av

enkätsvarenAv framgår alla revisorskollegier årligatt revisionsplan.upprättar en
Hälften kollegiema också flerårsplan..upprättarav en

En tredjedel revisorskollegiema fördelar revisionsresursema, angivna i tid ellerav
såväl granskningsområden projekt. De flestapengar, attsom uppger resurserna

fördelas endera granskningsområde eller projekt. Sex landsting och kommuner
inte fördelas i revisionsplanen.attuppger resurserna

Inför utarbetandet revisionsplanen arbetar förtroendevaldaalla revisorer i ellerav stor
mycket utsträckning aktivt med risk och väsentlighetsanalys.stor Däremot har endast
två tredjedelar formulerat mål för revisionen.

Hur denför erforderligaansvarsprövningen granskningenvet kanattman
genomföras med begränsade fördelar dessarevisionen påinte de olikaresurser om
granskningarna/projekten/objekten

Vissa harrevisorsgrupper har tillräckliga Föreligger detangett att man resurser.
risk dessafall all verksamhet,i inte samtliga styrelser och nämnder,att granskas i
den årliga revisionen.

4.4 Revisionsverktyg

Redovisningsrevision förvaltningsrevisionRR och FR betraktaär närmast att som
revisorernas verktyg för utföra sin uppgift. finnsDet dock ingen glasklaratt gräns
mellan FR och RR. Båda används för granska den interna kontrollen.t attex
Variationer i redovisade nyckeltal kan därför reella deñnitions-såvälvara som
mässiga.

Den genomsnittliga procentuella fördelningen mellan redovisningsrevision RR och
Förvaltningsrevision FR uppgick 1996 till 43 och 56RR FR.procent procent
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kommunvärlden. Enochlandstings-inte mellanskiljerGenomsnittsvärdena
för bäggeocksåunder 1997förskjutning FRmarginell är grupperna.mot gemensam

tillmellan 35 75detvarierarlandstingsgruppen procentdock IVariationema är stora.
ochLinköpingVäxjö,Skellefteå,till 70mellan 30och i kommungruppen procent.

cirkaförvaltningsrevisioninriktning påstarkharkommunerHelsingborgs en
procent.70

inrikt-markeradeVästmanland denlandstinget ihar mestlandstingsgruppenInom
Västernorrlands,Däreñer följerprocent.förvaltningsrevision 75ningen mot

för-65med cirkalandstinglänsoch Skaraborgs procentBohusNorrbottens,
valtningsrevision.

och godaförvaltningsrevisionsatsningmellanförväntade sambandetDet ossav
förvaltningsrevisionendäriställetutläsas. Viintekan attekonomiska noterarresurser

månad. Itimmardryga 35verksammai genomsnittpresidiemadominerar perär
presidiemaredovisningsrevision ärandelmed högoch kommunerlandsting en

månad.timmar15drygaverksamma per

FR-aktivkräverElleraktivitetförtroendevaldasdeinriktningenPåverkas enav
verkanorsak ochförtroendevalda Vad ärsinarevision mer av

Genomförande4.5

löpandeför dendelatrevisorskollegier harkommunala ansvarettiosjuNära uppav
det baralandstingssidanPåmotsvarande. ärellernämnder/styrelsergranskningen av

löpande. Dennafördelatrevisorskollegiema ansvaretfjärdedeldrygt somaven
verksamhetenkommunaladenförhållandedetskalluppdelning attmotses

enheter.mindrefler ochfördeladgenomsnittlig är

i detdeltarrevisorernaförtroendevaldadelandstingen20 attI procent uppgesav
generelltuppvisaskommunsidanPåutsträckning.igranskningsarbetetpraktiska stor

löpande arbetet.deltagande i detnivålägreen

fullmäktige,såvälmedårtvå gångeröverläggningarrevisorernaharmedeltalI per
LinköpingsiRevisorernadocknämnder. Variationemaoch är stora.styrelsesom
landstings-ochårgånger8fullmäktigemedregelbundnahar mötenkommun per

interevisorervissamedanÖstergötland gångerfullmäktige 5sini möterrevisionen
alls.fullmäktigemöter

mindre.variationenkommunstyrelser ärlandstings- ochmedgällerdetNär möten
UppsalailandstingsrevisoremaLinköpings kommunerVäxjö ochi samtRevisorerna

fyra årligamed"mötesligan" möten.leder
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Då i dag i alla sammanhang betonar betydelsen samverkanman och nätverks-av
byggande har också ställt frågor i vilken utsträckning de förtroendevaldaom
samarbetar med förtroendevalda i andra kommuner och landsting. Landstings-
revisorerna har mycket högt samarbete med revisorerett i andra kommuner och
landsting. Hela 65 samarbete sker i ellerprocent mycketatt storuppger stor
omfattning medan samarbete endast sker i utsträckning i 20stor procent av
kommunrevisionema. ljusetI enkätsvaren frågar vi det landstingensärav oss om
generella vid samverkan också återspeglas i revisionen.vana som

Vilken deltarrevision denfärtroendevaldetyp irevisornav

Kan ökat samarbete främja utvecklingenett effektivitet ochrevisionens denav av
goda revisiansseden

4.6 Rapportering

Kommunallagens regler revisionsberättelse endast minimiinnehållet iom anger
berättelsen.

I skriften God revisionssed i kommunal verksamhet lämnas få riktlinjer beträffande
revisorernas rapportering.

syfteI undersöka praxis genomfördes fördjupad studieatt avseende revisionensen
rapportering tidigare i år inom STAREV. Denna påvisade olikheterstora a

Ävenavseende revisionsberättelsens utformning och innehåll. vår undersökning
påvisar avsaknad praxis vad revisionens rapportering.en av avser

Revisionsberättelsen i hälften kommunernaupprättas i enlighet med kommunal-av
lagens minimikrav, dvs berättelse i omfattning likna vid dennärmast är atten som
traditionella aktiebolagsberättelsen. Den utförligare varianten, innehåll kanvars
variera normalt omfattarär sidor löpanderapport Denän treen text.som mer senare
dominerar inom landstingsgruppen.

Det flertalet revisioner lämnar redogörelse för revisionensstora inriktning,
omfattning och iakttagelser, samtidigt hälften också bifogar redogörelse försom
revisionens ekonomiska utfall.

4.7 Ansvarsprövning

I kommunallagen regleras varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.att
Bestämmelsen främst revisorerna inbördes oberoende varandra. Varjeatt äravser av

5 Kommuner/landsting har revisionskontorsamarbetar organisationenSTAREV.som egna genom
9 kapKL 6 §
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enkätsvarenrevisionsberättelsen. Avimeninganförarevisor har rätt att egenena
revisions-alternativtrevisionsberättelse,flerförekommerdet än enframgår enatt

revisorskollegiemafemtedelantecknad, imeningawikandemed avberättelse en
mandatperiodema.tvådeunder senaste

påpekande,medkritikför revisorernasskalarevisorskollegier tillämparMånga en
lämnaderevisorskollegiernahälften renaanmärkning. Drygtocherinran av

femmedankollegier,sjuframfördesPåpekande1996.för årrevisionsberättelser av
irevisorernariktadeSlutligennämndema/styrelsema.granskadeerinrade de
grundendominerandeanmärkning. DenLuleåochHelsingborgVäxjö,Västerbotten,

kontroll.ochuppföljningstyrning,bristandevaritkritik harriktadför all
revisions-utkrävamed attkollegier synonymtallaintetillämpasAnmärkning somav

ansvarsfrihet.vägradföreslåanmärkningdärför attriktar utankollegierVissaansvar.

ochVäxjöoch ilandstinglänsVästerbottensirevisorernadockkan attDet noteras
avstyrktårenfemdeundergång/flera gånger senastenågonGotlands kommuner,

revisorernasföljdeEndast Västerbottenilandstingsfullmäktigeansvarsfrihet.
ansvarsfrihet.slutligtvägradeochrekommendation

allaförrevisionsberättelsesammanfattandekollegier lämnarallaSå engott som länsStockholmsochstadStockholmsirevisorernaEndaststyrelser.ochnämnder
medochredovisninguttalandemedberättelser omlandsting separataupprättar

docklämnarrevisorskollegiematredjedeldrygnämndnivå. Enansvarsprövning av
överlämnasrevisionsberättelsenmedsambandnämnd i attvarjetillårsredogörelseen

fullmäktige.till

oenighetgrund tillförekommandevanligtdet någonfinnsochmeddetvanligtHur är
revisorskollegietbedömningar inomi

nämndenenskilda idenansvarsprövningtydliggöra revisionens avGenom att
denför internanämndensocksåkommerberättelser/rapporter ansvarseparata

dennaanammatVarför inteblickpunkten. revisorerna merkomma ikontrollen att
debatt.välvår meningenligt värtmöjlighet envore

beviljasböransvarsfrihetfullmäktigeståndpunkt avgör omOavsett revisorernas
följerfullmäktige intearbetedetförinnebär revisorernasvad omeller vägras men

rekommendationerderas

markeringarochställningstagandenpåkrav revisorernastidensdenHar senaste
ansvarsprövningavseendeenhetlig praxisetablerabehovväckt att enett
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5 KONCERNREVISION

Stora delar den kommunala verksamheten drivs i bolagsfonn,av framförallt i
kommunerna. Vi har frågat antal juridiska bolag ingår iom personer som
kommunen/landstingets koncernredovisning för 1996.

Landsting Kommuner Totalt

Antal bolag 132 370st 502st st

Balansomslutning
Kommun/landsting 73 mdr 170 mdr 243 mdr
Koncem totalt 80 mdr 295 mdr 375 mdr
Bolagens andel 9 % 42 % 35 %

Bruttokostnader
Kommun/landsting 100 mdr mdr117 217 mdr
Konccm totalt 107 mdr 150 mdr 257 mdr
Bolagens andel %7 22 % 16 %

Av ovanstående tabeller framgår tydligt företagen, framförallt bland kommunerna,att
för avsevärd andel den kommunala förmögenheten ochsvarar bruttokost-en av av

naden. Hur revideras då denna omfattande verksamhet De flesta företag aktie-är
bolag och revideras i enlighet med aktiebolagslagen. Men sker det någon kommunal
förvaltningsrevision Det vill revision detsäga kommunala ändamålet och verk-av
samhetens effektivitet.

förstaEtt samordna revisionensteg mellanatt moderorganisationen kommu-
nen/landstinget och bolagen de förtroendevaldaär revisorerna i bolagenatt hämtas

kommunen/landstingets revisorskollegium. Syftet möjliggöra helhetssynur är att en
på koncernens verksamhet. Denna teknik tillämpas enligt enkätsvaren fullt hos 33ut

de Hos ytterligareprocent 57 revisionen delvissvarat. är samordnad iav som procent
denna bemärkelse. harHär kommunerna kommit längre landstingen vilketän är
naturligt då de har betydligt fler företag.

flestaI de bolag två förtroendevalda revisorer. samarbetarDe medutses de aukto-
riserade revisorer reviderar enligt aktiebolagslagen ABL. De auktoriseradesom
revisorerna bolagsstämman. Vi frågade i praktikenutses upphandlarav vem som
föreslår bolagsstämman auktoriserade revisorer till bolagen. Vanligast är att
bolagen själva sin revisor. Så sker hos 40 landstingenutser och hos 25procent av

kommunerna.procent av
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kommunallagen begränsattillregler revision i relationAktiebolagslagens är merom
förvaltningsrevisionenredovisningsrevision.inriktat Denoch i huvudsak som

enkeltoch regelverklagarföretagets ledning efterleverhuromfattas ABL avserav
verksamhetengranskningbekant,kommunallagenuttryckt. I är, avsom

huvuduppgiften.

revisorerna skakommunalaframgår dekommunallagentillförarbetenaAv att
detsamhällsuppgiñ ochanförtrodd lokalföretaget sköttfrågan hurbedöma omen

genomfördesdetfråganDärför ställdeuppnåtts.ändamålet harkommunala om
underABL-revisionen i bolagenförvaltningsrevision utöverkommunalnågon

och 35kommunernaflesta fall nej. Endast 15 procenti de1996. Svaret är procent av
någragenomförts i något ellerförvaltningsrevision harlandstingen attangerav

sker irevisionsinsatsenden prioriteringjämföras medskabolag. Detta somav
förvaltningsrevision påandelen1996-1997 liggerlandstingen. Förochkommunerna

40redovisningsrevisionandelenoch procent.60 procent caca

beroendegranskningenförvaltningsrevisionella varierardendetFinns motiv att
före-ledningarkommunala bolagensrimligt deOrganisationsform detArpå att

för företagenslår/upphandlar revisorer

7 l990/9l:ll.sid 127.Prop
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