Kommitten för god kommunal revisors och revisionsseds möte

Protokoll
Plats

Telefonmöte

Tid

2015-06-24

Deltagare

Johan Rasmusson (ordförande), JR
Hans Gavin, HG
Kristian Gunnarsson, KG
Anders Haglund, AH
Kjell Johansson, KJ
Caroline Nyman, CN
Andrej a Sarcevic, AS

§917

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 918

Caroline Nyman utsågs till att föra dagens protokoll.

§ 919

Dagordningen godkändes.

§ 920

Protokollet från 2015-05-19/20 godkändes efter en mindre
justering.

§ 921

En pilotutbildning i redovisningsrevision har genomförts
under en dag i Stockholm. Johan Rasmusson och Mikael
Sjölander höll utbildningen för 9 deltagare från olika byråer
och kontor. En enkät har gått ut till dessa deltagare för att få
återkoppling på utbildningsdagen. Avsikten är att Skyrev ska
ge en utbildning under två dagar och i senaste nyhetsbrevet till
alla medlemmar informeras om utbildningen.

§ 922

En rapport från vår bevakning av normering och lagstiftning
inom redovisning och revision i ED genomförs av JR, AH och
KJ. Det mest aktuella just nu är att RKR arbetar med den
standardutveckling och normering som sker inom IPSAS
(International Public Sector Accounting Standards) och EPSAS
(European Public Sector Accounting Standards). Ett problem
med IPSAS är att de kopierar standardutvecklingen för
publika företag. Ett projekt pågår därför inom EPSAS för att
anpassa regelverket till offentlig sektor inom ED.
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§ 923

Denna punkt som handlar om vägledning av risk- och
väsentlighetsbedömning utgår, eftersom den avslutades vid
förra mötestillfället.

§ 924

JR informerar från återrapporteringen till styrelsen. De har fått
vårt förslag till rekommendation om oberoende, det etiska
regelverket samt vår önskan om samverkan med SKL. Då
styrelsen hade många frågor på dagordningen behandlades
inte dessa frågor utan det sker vid sammanträdet i augusti.

§ 925

Genomgång av balanslistan som uppdateras.

§ 926

Nästa möte blir den 2015-09-01 kl 9:30-14:30, Stockholm (PWC)

§ 927

Inga övriga frågor.

§ 928

Till nästa gång ska alla läsa "Vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och landsting".

Vid protokollet:

Caroline Nyman
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