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Policy och mål för den kommunala revisionen & lekmannarevisionen i
Falun
Kapitel 1 är hämtat från vår uppdragsgivares (Falu kommuns revisorers) arbete med mål för
den kommunala revisionen.
Kommunens revisorer är ett instrument för kommunfullmäktige att kontrollera hur
kommunens verksamhet sköts. Till deras hjälp anlitas yrkesrevisorer.
Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala
verksamheten. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den internkontroll som görs inom
nämnderna är tillräcklig.
Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Det innebär bl.a. att varje revisor kan ta helt
egna initiativ till en viss granskning och t o m - som yttersta åtgärd - lägga fram en egen
revisionsberättelse. Något krav på enighet i dessa fall finns inte, men är givetvis en styrka.
Bara när det gäller att organisera sitt eget arbete, de s.k. förvaltningsärendena, fungerar
kommunrevisionen som en vanlig nämnd.
Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den
revisionen avser ändamålsenligheten i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt
aktiebolagslagen.
För de förtroendevalda revisorerna i Falu kommun har följande policy, arbetsordning och
mål tagits fram för att gälla under mandatperioden 2015 – 2018.

Policy






Att följa ”God Revisionssed i kommunal verksamhet 2014”, (eller senare) utgiven av
Sveriges Kommuner och Landsting.
Att följa Reglemente för revisorerna i Falu kommun.
Att värna om kommunens och kommuninnevånarnas bästa och mest ändamålsenliga
vad beträffar kommunens åtaganden mot kommunens medborgare.
Att granska om de ekonomiska målen och den ekonomiska redovisningen i
kommunens verksamheter följer lagar och avtal
Att upphandla konsulttjänster för revisionen enligt lagstiftning och kommunens
upphandlingsreglemente.
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Arbetsordning














Årlig planering av verksamheten Revisionsplan. Innehållande:
1. Uppdragets omfattning
2. Verksamhet och miljö
3. Övergripande riskanalys
4. Redovisningsrevision
5. Förvaltningsrevision + lekmannarevision
6. IT-stöd
7. Utbildning
8. Tidsplan
9. Budget
Minst ett möte per månad. Uppehåll för semester.
Alltid planera in och utföra ett besök/inbjudan per år hos minst hälften av nämnder,
styrelser och bolag. Under mandatperioden ska vi ha träffat ALLA nämnder, styrelser
och bolag, minst en gång.
Lämna utrymme i planeringen/budget för spontant (eller förslag från medborgarna)
uppkomna revisionsuppdrag.
Varje ledamot ska vara lekmannarevisor för minst ett kommunalt bolag. Undantag: när
andra regler och policys sätter detta ur spel.
Lekmannarevisorerna planerar och utföra, förutom grunduppdraget, minst en
fördjupad verksamhetsrevision under året.
Varje ledamot ska ha minst ett uppdrag att engagera sig i och läsa handlingar från
nämnder och styrelser, så som protokoll och mötesunderlag.
Medverka vid kommunfullmäktiges sammanträden för rapportering, vid minst två
tillfällen under året.
Informera kommunfullmäktige om vårt arbete vid minst ett tillfälle per år.
Dokumentation och arkivering av revisionsgruppens arbete ska vara av sådan art att
utomstående ska kunna följa upp gruppens måluppfyllelse.
Informera kommunens bolag om budgeterade/planerade revisionsuppdrag vid årets
början.

VISION
Den bästa kommunala revisionen i dialogen med nämnder och styrelser.

Mål





Revisionsplanering ska utgå från risk-/väsentlighetsanalys
Att alltid göra uppföljning av rapporter och utlåtanden
Varje nämnd ska varje år ha minst en övergripande granskning.
Revisionsrapporten ska alltid där det är möjligt innehålla förbättringsförslag, som kan
vara till gagn för utvecklingen i den granskade verksamheten och för övriga
verksamheter i kommunen.
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Att vid varje nämnd- styrelse- eller VD-besök ge dem förberedande frågor senast en
vecka före mötet.
Att varje enskild revisor deltar i minst två uppdaterande utbildningsdagar per år.
Nya revisorer får alltid en grundutbildning på tre dagar.
Att löpande uppdatera webbsidan med aktuell information.
Informera KF:s presidium om vårt arbete vid minst två tillfällen per år

Mätbara mål som ska följas upp




Att med styrelser, nämnder och VD:ar upprätta en god dialog. Målet är att alla ska
tycka att vi har en bra dialog/kommunikation. Mäts genom enkel blankett till varje
ordförande/VD.
Att göra en årlig uppföljning av revisorernas synpunkter på årets arbete och
genomgång av våra mål och vår arbetsordning. Dokumenteras med poängvärdering
och förbättringsåtgärder.

Revisionsprocessen för revisionens arbetsår
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