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Kan vi få bättre ordning i kommunerna?
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet” till Finansdepartementet. Rapporten är författad av docent Olle Lundin.
I rapporten analyseras den kommunala revisionens centrala funktion i granskningen av kommunernas verksamheter.
Författaren pekar på ett antal omständigheter som försvårar revisionens funktion och ansvarsutkrävandet i kommunerna:
• Systemet med förtroendevalda revisorer innebär att ansvaret för granskningen vilar på partipolitisk grund. Granskningar av de egna partikamraterna kan vara svåra att förena med de
höga krav på oberoende som normalt ställs på revision.
• Det saknas andra granskningar, utförda under annat huvudmannaskap, vilket ofta brukar
förklaras med att sådana skulle inskränka det kommunala självstyret.
• Ledamöterna i kommunfullmäktige har ofta uppdrag i de förvaltande nämnderna, vilket i
praktiken innebär att de förväntas utkräva ansvar av sig själva.
Författarens analys utmynnar i ett antal förslag till åtgärder för att förbättra kontrollen och
ansvarsutkrävandet på lokal nivå:
• Revisionen bör befrias från uppgiften att uttala sig om de förtroendevaldas ansvar och fokusera på att leverera sakliga underlag. En sådan renodling av revisionens funktion skulle
skapa nya förutsättningar för att diskutera dess huvudmannaskap.
• Det behövs en tydligare gränsdragning mellan de förtroendevaldas funktioner i fullmäktige
och nämnderna, dvs. mellan den beslutande och verkställande nivån.
• Kommunfullmäktige bör ges möjlighet att rösta om misstroendeförklaring mot en nämnd
eller enskilda förtroendevalda.
För frågor om rapporten kontakta författaren, Olle Lundin, tel. 018-4717996, eller
olle.lundin@jur.uu.se
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För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

