REGLEMENTE
Reglemente för kommunfullmäktiges
revisorer
Dokumentets syfte
Reglementet definierar kommunsfullmäktiges revisorers uppdrag och organisation

Dokumentet gäller för
Kommunsfullmäktiges revisorer

§ 1. Revisorernas organisation
Kommunen har det antal revisorer som fullmäktige bestämmer, dock lägst fem.
Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då
val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden
inleds med dubbla grupper revisorer.
Kommunfullmäktige utser en av revisorerna till sammankallande för första
sammanträdet. Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.
Revisorerna lämnar förslag till fullmäktige för val av lekmannarevisorer i kommunens
bolag.
Före januari månads utgång året efter valåret ska revisorerna bland sig utse
ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

§ 2 Revisorernas budget, räkenskaper och förvaltning
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beredningen av revisorernas budget.
Respektive bolag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen samt
sakkunniga biträden till dessa.
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges
presidium. Revisorerna ska lämna de upplysningar och material som begärs för denna
granskning.

§ 3 Revisorernas uppgifter
Revisorernas uppgifter framgår av kommunallagen, bestämmelser som påverkar
kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för kommunala bolag
samt detta reglemente.
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§ 4 Sakkunniga
Revisorerna anlitar enligt kommunallagen själva upphandlade sakkunniga till sin
granskning i den omfattning som behövs. Detsamma gäller lekmannarevisorerna i de
kommunala bolagen.
Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också
de sakkunniga som biträder revisorerna.

§ 5 Revisorernas sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar,
styrelser och nämnder.
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense
om skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av minst två revisorer. Är
revisorerna inte ense om skrivelsens innehåll ska varje revisors särskilda mening
redovisas.
Av kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och
om jäv ska tas upp i protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en annan
revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 6 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen ska lämnas till fullmäktige inom fyra veckor efter att
årsredovisningen har färdigställts. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska
lämnas till kommunfullmäktige senast inom 14 dagar efter kommunstyrelsens
behandling av den färdigställda delårsrapporten.
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av
revisorernas granskning och de revisionsrapporter som upprättats under året.
Revisionsberättelser från kommunens företag ska även bifogas. Är revisorerna inte
ense om revisionsberättelsens innehåll ska varje revisors särskilda
mening redovisas.

§ 7 Arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och
arkivreglementet.
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