
 

 
The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) 

 
Inbjudan till nordiskt seminarium  

Oegentligheter och korruption – Hur granska? 
19 – 20 maj 2011 

 
Oegentligheter och korruption är företeelser som förekommer i alla samhällen. Det finns en utbredd 
uppfattning, i vår del av världen, om att korruption är något som mest förekommer i länder med en 
bristande tilltro till offentliga myndigheter. De nordiska länderna har i allmänhet upppfattats som 
mindre drabbade av oegentligheter och korruption.  
 
De senaste årens uppmärksammade fallen med misstänkt korruption i både Sverige och Norge ger 
dessvärre en annan bild.  
 
En fråga som många ställer sig är vilken roll den kommunala revisionen har. Kan revisorer verksamma 
inom den kommunala sektorn bidra? Vilka förväntningar har medborgarna? Vilka möjligheter finns 
till samverkan och lärande, t.ex. i kontakter med statliga myndigheter och andra intressenter?   
 
NFLGA, ett förbund som är etablerat av SKYREV i Sverige och NKRF i Norge, inbjuder till ett 
tvådagars seminarium om hur man kan granska oegentligheter och korruption. 
 
Serminariet vänder sig till yrkesrevisorer i alla nordiska länder med intresse för och erfarenhet av 
området. Vi förväntar oss att deltagarna, med stöd av föreläsningar och inspel, aktivt deltar i 
seminariet med diskussioner om revisonens förutsättningar, metodfrågar och praktiska frågeställningar 
förknippade med granskning av oegentligheter och korruption. 
 
Vid seminariet deltar föreläsare från myndigheter, media och revisionsorganisationer. Se bifogat 
seminarieprogram.   
 
Platsen kommer att vara Villa Brevik på Lidingö utanför Stockholm. 
 
Seminariet är ett utmärkt tillfälle till erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera viktiga 
frågor inom revisionsområdet med dina nordiska kollegor.   
 

Anmäl dig nu eller senast den 18 april 2011 på SKYREVs hemsida 
www.skyrev.se. 
 

 

Välkommen ! 
 
 
Har du frågor kan du vända dig till till Britt-Marie Erlandsson, SKYREVs kansliansvarig 
 (+46) 08-737 53 23, e-post britt-marie.erlandsson@rev.sll.se eller Maria Lindgren Persson, 
SKYREVs utbildningskommitté (+46) 08-508 29 465, e-post maria.lindgren.persson@stockholm.se. 



Program 
 

 Titel/tema Föredragshållare 
 Torsdag 19 maj  
10.00-10.15 Välkommen 

 
Maria Lindgren Persson, ordf i 
SKYREVs utbildningskommitté 
 

10.15-12.30 
 

Hur ser myndigheter mfl. på risker för 
oegentligheter och korruption? 
 

Representanter från 
myndigheter 

12.30-13.30 Lunch 
 

 

13.30-16.00 
 

Analytisk granskning av oegentligheter Lars Anteskog, KPMG 

16.00-17.00 Diskussion och uppsummering Maria Lindgren Persson 
  

Middag 
 

 

 Fredag 20 maj  
09.00-09.15 Inledning 

 
Maria Lindgren Persson 

09.15-11.00 Stärkt intern kontroll i Göteborgs Stad  Christine Wrangstedt, 
revisionsdirektör Göteborgs 
Stad 
 

11.00-12.00  Grupparbete 
 

 

12.00-13.00 Lunch 
 

 

13.00-13.30 
 

Redovisning grupparbete  

13.30-14.45 Vad säger de vi granskar? 
 

Verksamhetsrepresentanter 

14.45-15.00 Avslutning Maria Lindgren Persson 
 
 
 
Priser: 
Alternativ 1:  2 dagar med övernattning 7.000 SEK, inkl. helpension  
Alternativ 2:  2 dagar utan övernattning 5.800 SEK 
 
För revisorer som inte är medlem av NKRF/SKYREV tillkommer 500 SEK för bägge 
alternativen. 
 
Plats är Villa Brevik på Lidingö utanför Stockholm. 
 
Anmälan 
Anmälan är bindande och görs senast den 18 april 2011 på SKYREVs hemsida 
www.skyrev.se.  
 


