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Fullmäktiges revisionsfunktion – förlängning av avtal för konsult 

1. Förslag till beslut 

Fullmäktige föreslås besluta 

- att uppdra åt fullmäktiges ordförande att underteckna överenskommelse med 
KPMG AB om förlängning av avtalet om konsult till fullmäktiges revisionsfunktion 
under perioden den 1 april 2015 – den 31 mars 2016. 

2. Bakgrund och överväganden 

Fullmäktige gjorde år 1999 bedömningen att omfattningen av den granskning som 
fullmäktiges revisionsfunktion utför är så begränsad att det inte fanns anledning att 
anställa egen personal. En upphandling av extern revisionsbyrå har sedan dess gjorts 
för fullmäktiges revision. 

Under perioden april 2012 – mars 2015 har KPMG AB uppdraget att utföra 
granskningar på fullmäktiges uppdrag. Det ursprungliga avtalet löpte ut den 31 mars 
2014, men fullmäktige beslutade i november 2013 att förnya avtalet ytterligare ett år. 
Avtalet med KPMG innehåller en bestämmelse som ger Riksbanken möjlighet att ta 
initiativ till ytterligare ett års förlängning av avtalet, det vill säga till och med den 31 
mars 2016. Sådan förlängning ska begäras senast två månader innan avtalet annars 
går ut. 

KPMG har under innevarande period utfört granskningar inom de områden som 
anges i 15 § arbetsordningen. Omfattningen av granskningarna har varit ca 150 
timmar per år. Efter beslut av fullmäktige om en ny ordning med bland annat 
löpande information från Riksrevisionen inför beslut om förslag till vinstdisposition 
har omfattningen av KPMG:s uppdrag minskat något under senaste året. Se PM 
”Fullmäktiges revisionsfunktion” 2014-11-03 för ytterligare bakgrundsbeskrivning om 
revisionsfunktionens arbete. Erforderliga medel för revisionsfunktionen finns avsatta i 
fullmäktiges budget. 

Ordningen med en extern konsult för uppdraget som fullmäktiges revisionsfunktion 
bör fortgå även för den kommande perioden. Fullmäktige föreslås utnyttja 
möjligheten till förlängning av nu gällande avtal med KPMG med ett år till och med 
den 31 mars 2016. Om inte en förlängning görs behöver en ny upphandling påbörjas 
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omgående och riskerar att inte vara helt slutförd när nuvarande avtal med KPMG 
löper ut. En fördel med att förlänga det nuvarande avtalet ytterligare ett år är att den 
nya fullmäktigegruppen hinner sätta sig in i revisionsfunktionens arbete och bilda sig 
en uppfattning om hur man vill nyttja revisionsfunktionen innan en ny upphandling 
ska genomföras. Den nya upphandlingen kan då påbörjas efter sommaren 2015. 
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