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§7
Förslag till budget för år 2020, kommunrevisorerna
Föreligger förslag till revisorernas budgetäskande för år 2020 (bilaga 1). Av kommunens revisionsreglemente framgår att revisorernas budget ska beredas av kommunfullmäktiges presidium.
Efter diskussion beslutar revisorerna
att

fastställa förslaget till budgetäskande för år 2020 till totalt 880 000 kr

att

överlämna förslaget till fullmäktiges presidium för beredning

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad.

----------
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BILAGA 1 BUDGETÄSKANDE 2020, kommunrevisionen
Kostnaderna för den kommunala revisionen utgörs i huvudsak av arvoden och ersättningar till de
förtroendevalda revisorerna, samt av ersättning till revisorernas upphandlade sakkunniga biträde,
för närvarande Public Sector inom PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB), för dess biträde
till de förtroendevalda revisorernas granskningsinsatser.
Revisorernas granskning ska enligt kommunallagen ske enligt god revisionssed. SKL som
uttolkar denna praxis har i den senaste versionen av dokumentet ”God revisionssed i kommunal
verksamhet”, november 2018, förtydligat revisorernas uppdrag vad gäller bl.a. att granska vilka
effekter den kommunala verksamheten får för medborgarna. Vidare har revisorernas uppdrag att
granska kommunal verksamhet som bedrivs av andra utförare än kommunen själv tydliggjorts,
t.ex. när det gäller fristående skolor. Ett antal lagskärpningar har på senare också bidragit till att
revisorernas granskningsuppdrag utökats betydligt.
Sedan tidigare har revisorernas uppdrag utökats genom att de numera årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna har i
sammanhanget bl.a. tilldelats en skyldighet att uttala sig om måluppfyllelsen avseende god
ekonomisk hushållning i samband med granskning av delårsrapport och årsredovisning. Vidare
är det lagreglerat att revisionen även ska omfatta den verksamhet som bedrivs i de kommunala
företagen, samordnad revision. Granskningen ska ske genom de lekmannarevisorer som utses
inom kretsen av förtroendevalda revisorer. Kommunrevisorerna har ansvaret för att samordning
sker av alla delar i revisionsprocessen visavi de kommunala företagen. Lekmannarevisorerna ska
enligt kommunallagen i sin granskning biträdas av sakkunniga på samma sätt som de
förtroendevalda revisorerna vid granskning av de kommunala nämnderna.
Som en konsekvens av lagändringar samt nya lagar för stora delar av kommunens verksamhet,
t.ex. inom skolområdet, socialtjänsten, skärpt korruptionslagstiftning och det utökade uppdraget
de senaste åren har också behovet av utbildning för kommunrevisorerna ökat. Nu senast har den
nya kommunallagen trätt i kraft och en ny förvaltningslag trädde i kraft i juli 2018, vilka bedöms
medföra ytterligare ålägganden för kommunens revisorer.
Vårt äskande baseras i övrigt på det befintliga avtal vi har med PwC om revisionsbiträde.
Revisorernas budgetäskande för år 2019
Arvoden(inkl. PO), utbildning, övriga kostnader
Kostnader för revisionsbiträde
Totalt

Budget 2019 Budgetäskande 2020
265 tkr
265 tkr
615 tkr
615 tkr
880 tkr
880 tkr
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