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Landstingsstyrelsen

Oberoendet i den kommunala revisionen (Ds 2009:11)
Ärendet
I promemorian föreslås att den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige
inte ska vara valbar som revisor i samma kommun eller landsting bli
reglerat i kommunallagen (1991:900). Inga förslag lämnas på att förändra
huvudmannaskapet för revisionen eller att genomföra några andra
förändringar i regelverket vid sidan av valbarhetsreglerna.
En sammanfattning av promemorian och det presenterade
författningsförslaget bifogas, bilaga 1 – 2.
Ärendet har beretts i samråd med Landstingsrevisorerna.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som eget yttrande anta förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens synpunkter
Landstingsrevisorerna har särskilt framhållit följande:
”Vi instämmer i promemorians slutsats att det inte finns skäl att
förändra huvudmannaskapet för revisionen. Det är fullmäktige som
utser ledamöter i styrelser och nämnder, som beslutar om budget
och som fastställer bokslutet. Dessutom utser fullmäktige revisorer
och fastställer revisionens budget, något som följer av fullmäktiges
starka ställning. I promemorian konstateras att revisionen är
fullmäktiges kontrollinstrument som liksom nämndsystemet vilar på
att huvudansvaret åligger förtroendevalda vilket vi anser är viktigt
att bibehålla.
I promemorian konstateras att det är ”komplicerat att bryta ur
revisionen ur den kommunalrättsliga kontext den verkar i utan att
samtidigt se över kommunernas ställning i förhållande till staten”.

Bilagor
1. Sammanfattning
2. Författningsförslag
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Detta bygger på att det i Sverige finns en långtgående kommunal
självstyrelse, med visst grundlagsskydd och att det kommunala
beslutsfattandet utgår ifrån den folkvalda fullmäktigeförsamlingen.
Vi skulle gärna se att även modellen med en förtroendevald revision
gavs ett grundlagsskydd.
Vi anser slutligen att det är rimligt att stanna för det som
promemorian föreslår nämligen att endast göra en förändring i
valbarhetsreglerna för förtroendevalda revisorer.”

Enligt förvaltningen stärker lagförslaget oberoendet i den kommunala
revisionen och därmed också att revisionen kan utgöra ett effektivt
demokratiskt kontrollinstrument. Förvaltningen kan inte se att den
inskränkning av valbarheten som föreslås medför problem att rekrytera
revisorer från landstingets perspektiv eller några negativa konsekvenser i
övrigt. Förslaget till ändringar i kommunallagen tillstyrks därför.

Miljökonsekvenser av beslutet
Inga miljökonsekvenser är kända eller förväntade.
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