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Fullmäktiges revisionsfunktion  

1. Förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar 

- att fullmäktiges revision bör vara inriktad på granskning av 
direktionsledamöternas utövande av tjänsten och efterlevnaden av 
arbetsordningen och omfatta högst 175 timmar.  

- att förlänga avtalet med Transcendent Group AB ett år. 

- att uppdra åt ansvarig för fullmäktiges kanslifunktion Eva Julin att i samråd med 
fullmäktiges ordförande och vice ordförande skriftligen påkalla förlängning av 
avtalet. 

- att uppdra åt fullmäktiges ordförande att underteckna avtal med Transcendent 
Group AB om förlängning av avtalet under perioden den 1 april 2018 – den 31 
mars 2019. 

2. Bakgrund 
Från och med den 1 april 2016 har Transcendent Group AB haft uppdraget som 
fullmäktiges revisionsfunktion (REV) att utföra granskningar på fullmäktiges uppdrag. 
Det nuvarande avtalet med Transcendent löper ut den 31 mars 2018.  På Riksbankens 
begäran kan avtalet förlängas med ytterligare totalt två år 

3. Överväganden 
Fullmäktige gjorde år 1999 bedömningen att omfattningen av den granskning som REV 
utför var så begränsad att det inte fanns anledning att anställa egen personal vid REV. 
Externa revisorer har därför handlats upp och dessa har utfört granskningar som enligt 
9 kap. 2 § riksbankslagen ska vara inriktad på frågor som ligger inom fullmäktiges 
ansvarsområde. Omfattningen för REV har de senaste åren beräknats till cirka 150–200 
timmar per år. REV har de senaste åren, förutom den årligen återkommande 
granskningen av regelefterlevnaden, inklusive direktionsledamöternas utövande av 
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tjänst, till exempel även granskat försvarslinjerna och personskydd. Det finns stor risk för 
dubbelarbete om REV också granskar andra delar av verksamheten än de som 
uttryckligen enligt lagen ligger inom fullmäktiges ansvarsområde. Fullmäktiges revision 
bör därför framöver endast vara inriktad på sådana områden som är typiska för 
fullmäktiges ansvarsområde såsom granskning av direktionsledamöternas utövande av 
tjänsten och efterlevnaden av arbetsordningen. Efter särskilt beslut i fullmäktige kan 
uppdraget dock komma att omfatta även andra granskningsuppgifter. Det är rimligt att 
efter hand pröva om den totala resursramen för revisionen kan minskas. 

Enligt nuvarande avtal med Transcendent äger Riksbanken när som helst begära ändring 
av uppdragets närmare innehåll, omfattning eller tidsplan. Fullmäktige kan således 
förlänga avtalet ett år även med den ovan angivna begränsningen av omfattningen av 
REV:s granskning. 

Fullmäktige föreslås besluta om förlängning av nuvarande avtal med Transcendent.  

Erforderliga medel för REV avsätts i Riksbankens ordinarie budgetarbete på 
kostnadsställe för fullmäktige. 


