REGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS
KOMMUNS REVISORER

003-12

Antaget av kommunfullmäktige den 7 november 2006, § 129. Ändrat av kommunfullmäktige
den 13 januari 2016 § 7.

Revisorernas antal och organisation
1§
Kommunen har 6 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.
2§
Kommunfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande. Rollen är att vara
sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordföranden
hämtas ur minoriteten i kommunfullmäktige.
3§
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.
4§
Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till
kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som
fastställs för varje enskilt företag.

Revisorernas uppgifter
5§
För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade
ägardirektiv för kommunens företag.
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också
regelverket för beslutsfattande med mera i kommunallagen.

Ekonomi och förvaltning
6§
För revisorernas budget kan fullmäktige utse en särskild beredning.
7§

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och
revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

Sakkunniga
8§
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de
sakkunniga som biträder revisorerna.

Revisorernas sammanträden
9§
Ordföranden kallar revisorerna till överläggningar i granskningsarbetet och till sammanträden
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla sakkunniga och andra experter
samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
10 §
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas överläggningar i granskningsarbetet.
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense om
skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en revisor
som revisorerna utser.
11 §
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.

Revisorerna och fullmäktige
12 §
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst en gång
varje år.

Arkiv
13 §
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige
fastställt arkivreglemente.
Rapportering
14 §
Revisionsberättelserna lämnas till kommunfullmäktige senast en vecka efter det att styrelsen
överlämnat årsredovisningen till revisorerna.
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige senast en vecka efter
det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna.

