
 
 

 

 

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) 

 

Protokoll från styrelsemöte den 18 januari 2011 

Plats: Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm 

Deltagare:  Bo Basun  Ordförande 

 Per Olav Nilsen Vice ordförande 

 Lena Joelsson Ledamot 

 Reidar Enger  Ledamot 

 Ole Kristian Rogndokken Kanslichef, NKRF 

Maria Lindgren Persson Ordförande för Utbildningskommittén, Skyrev 

(3/2011, p 1) 

 

1/2011 Fastställande av dagordning 

Upprättat förslag till dagordning för styrelsemötet fastställdes. 

 

2/2011 Protokoll från styrelsens möte den 23 november 2010 

Protokollet från styrelsens möte den 23 november 2010 gicks igenom. Efter 

godkännande lades protokollet till handlingarna. 

 

3/2011 Diskussionsärenden 

  1. Tema – gemensam utbildning/erfarenhetsutbyte våren 2011 

      Maria Lindgren Persson inledde överläggningarna med att informera om 

      Skyrevs utbildningskommitté och pågående uppdrag.  

 

      Bland förslag till tänkbara teman för ett seminarium i NFLGA`s regi nämn- 

      des under diskussionen oegentligheter och korruption respektive ägarstyr- 

       ning och revision av kommunägda företag.  

 

      Beslut 

      att  ge Maria Lindgren Persson i uppdrag att planera för och bjuda in till  

             seminarium med temat Oegentligheter och  korruption – Hur granska?  

      att  seminariet ska ha fokus på metodfrågor 

      att  seminariet äger rum i Stockholm den 19 – 20 maj 2011 

   

 

 

 



 
 

 

2. Normering av räkenskapsrevision 

Med anledning av pågående normeringsarbete vad avser räkenskapsrevision i 

både Norge och Sverige diskuterades förutsättningarna för gemensamma 

överläggningar med Riksrevisionen i Norge och Sverige. 

 

      Beslut 

      att  undersöka om det finns förutsättningar för överläggningar våren 2011  

 

3. Översyn av förbundets stadgar 

Ole Kristian Rogndokken presenterade utkast/förslag till förändrade stadgar 

för förbundet. Avsikten med presenterade förslag är att underlätta förbundets 

beslutsprocesser och det administrativa arbetet.  

 

     Beslut 

     att  med stöd av framtaget underlag fortsätta översynsarbetet i syfte ändra   

            förbundets stadgar vid kommande årsmöte i september 2011 

 

4/2011 Anmälningsärenden 

1. Aktuellt inom kommunal revision (Norge och Sverige) 
Per Olav Nilsen redogjorde för aktuella frågor ur ett norskt perspektiv. 

Bland annat berördes väntad lagstiftning om revisorns tystnadsplikt, vem 

som har ansvar för att granska t ex fylkesvägar, revisionsutbildning på 

högskolenivån och revisionens innehåll (aktuella NKRF-skrivelse till 

departementet). 

Från svensk horisont informerades om God revisionssed i kommunal 

verksamhet 2010, Skyrevs Normsamling 2010 samt kommande uppdaterade 

vägledning i verksamhetsrevision (förvaltningsrevision).   

2. Nordisk chefsrevisorskonferens  
Nästa Nordiska chefsrevisorskonferensen äger rum i Helsingfors, Finland 

augusti 2012. Den arbetsgrupp som har ansvar för konferensen har 

planeringsmöte i Helsingfors den 18 – 19 augusti 2011.  

5/2011 Beslutsärenden  

Nästa möte äger den 31 maj 2011 i anslutning till NKRF´s årliga fagkonferense 

i Alta. 

 

6/2011 Övriga frågor 

                        Inga öviga frågor noterades.  

   

Vid pennan 

 

 

Bo Basun 


