Kungsörs kommuns författningssamling

Nr G.11

Revisionsreglemente för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF)
Antaget av kommunfullmäktige i Arboga 2010-11-25, § 7
Antaget av kommunfullmäktige i Kungsör 2010-11-22, § 24

Revisorernas organisation
1§

För granskning av verksamheten enligt bestämmelserna i kommunallagen och
detta revisionsreglemente ska kommunalförbundet Västra Mälardalens Myndighetsförbund (nedan förbundet) ha två revisorer.
Kommunfullmäktige i Arboga kommun utser revisorerna efter samråd med
övriga förbundsmedlemmar och med utgångspunkten att varje förbundsmedlem
ska ges möjlighet att vara företrädd med en revisor.
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
direktionen.

2§

Revisorerna ska, för den tid man själva bestämmer, välja en sammankallande.

Revisorernas uppgifter
3§

För revisorerna gäller bestämmelser i kommunallagen, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, förbundsordning samt detta
reglemente.

4§

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i aktuell
version av skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.

Budget
5§

Revisorernas budget ska beredas av en grupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande i samtliga medlemskommuner.

Sakkunniga
§6

Revisorerna anlitar enligt 9 kap 8 § kommunallagen själva sakkunniga till sin
granskning i den omfattning som behövs.
Bestämmelserna i 9 kap 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

Revisorernas sammanträden
7§

Sammankallande kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och
till ärenden om sin förvaltning och om jäv. Sammankallande får även kalla
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i direktionen.
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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 samtliga
revisorer.

§9

Av 9 kap 15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin
förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Protokollet justeras av båda
revisorerna. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

Arkiv
§ 11 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
direktionen fastställt arkivreglemente.
Revisionsberättelse
§ 12 Revisionsberättelse avlämnas till samtliga medlemmars kommunfullmäktige
senast den 1 april varje år.
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