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Reglemente för revisorerna, revidering

003

Kommnnfu'llmäktiges beslut
Kornmunfullmäktige antar reviderat reglemente för revisorerna i enlighet
med bilaga flll dellna paragraf.
Ärendet

Komrnunens revisorer föreslog den 27 mars 2003, § 6, att deras reglemente
skulle revideras. Detta föranleddes av att det 2002 kornmit en ny upplaga av
skriften "God revisionssed i kommunal verksarnhet". I gällande reglemente
hänvisades till en äldre upplaga av skriften.

Ärendets beredning
Kornmunstyrelsen lade den 3 juni, § 57, frarn förslag i ärendet.
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Revisorernas organisation
1§
Koinmunen I?iar tre revisorer och tre revisorsersättare
2§

Fullmäktige skall, för den tid som fullmäktige bestämmer, välja eii ordförande ocli en
vice ordförande.

Reyisorernas uppgifter
3§

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, besfömmelser som påverkar
koi'rirnunal reVlSlOn i annan lagstiftmng, utfärdade ägardirektiv för Kommunala förefag
samt detta reglemente.
4§

Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i skriften ?Go4
revisionssed i kommunal verksainhet 2002?, eller senare utgåva.
Budget
5§

För revisorernas budget skall fullmäktige utse en särskild beredning.
Sakkunniga
6§

Revisorerna anlitar enligt 9 kap 8§ kommunallagen själva sakkunniga till sin
granskning i den omfattning som behövs.

Besfömmelserna i9 kap 12§ kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar
gäller också de saldcunniga som biträder revisorerna.
Revisoiernas sammanträden

7§

Ordföraiiden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och .:ill
sammanträden i ärenden om sin förvaltning ocli oi'n jäv. Ordföranden får kalla även
sakkui'iniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och
iiämnder.
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3§

Mii?esapiteckiqi-gar sl'cal1- feras vxd revxsorernas sarnrnaiitraderi i gransiauiqgsarbetet.
Ell sl<?rivelse i revisorernas namn i gransl<niiigsarbetet fordrar att alla revisorer är ense
OnTh skr;velsens l!lilehall. Sl(fx'v'elsen SkalÄ underfecl(nas aV Saiu'Cilga reViSOrer.
9§

Av 9 kap. 15 § koi'riirmriallageri följ er att de loeslut soi'ii revisoreriia fattar om sin
förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kaii besluta att
en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafeii skall redovisas skrift?igt

xi'iilarl rC ViSOrerlla JuSferar den.
Revisorernas tjänstgöring
10=§

Om revisorsersättarna inte väljs proportionellt, skall fullmäktige bestämma i vilken

ordnirig de skall tjänstgöra.

Vid förfall för revisor i granskningsarbetet skall revisorsersättare tj änstgöra. IMed
förfall avses att en revisor är långvarigt frånvarande, t ex på grund av sjukdom eller
utlandsvistelse.

Om eri revisor Hr jävig i enskild granskning och antalet revisorer därmed kommer att

understiga tre, skall ersättare tjänstgöra i denna granskning.

Om en revisor är hindrad att delta i ett av revisorernas sarnmanträden, där det

förekornrner ärenden om revisorernas förvaltning eller om jäv, skall revisorsersättare
kallas in till tjistgöring.

Icke t.jänstgörande revisorsersättare får närvara vid revisorernas sammanträden. De
skall underrättas om tid och plats.

Ersättare har yttranderätt även om ersättare inte tjänstgör.
ArkiV

li§

För vårde:i av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av
fullinäktige fastsföllt arkivreglemente.
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Revisionsberättelse

Ig..§

Revisicrisberättelsen skall lämnas ti!l fuifi'i'föktige vid den tiapunkt fuiii'r'iäktige

bestämmer.
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