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Anvisningar för revisionsintyg
Granskning av internkontroll 2022

Allmänt
Statsbidragsvillkoren för studieförbund 2022 innehåller bland annat
krav på att studieförbundet att redovisa ett revisionsintyg avseende den
internkontroll som genomförts under 2022.
Syftet med granskningen är att studieförbundet ska visa att det lever upp
till de villkor som ställs av Folkbildningsrådet avseende systematiskt
arbete med intern kontroll. De frågor som ska besvaras av
studieförbundet och studieförbundets revisor avser endast den
statsbidragsfinansierade folkbildningsverksamheten.
Statsbidragsvillkoren ställs till den nationella nivån (förbundet) som i
egenskap av statsbidragsmottagare är ansvarig för att villkoren är
uppfyllda. Varje studieförbund är fritt att organisera sig så att större
eller mindre delar av det systematiska arbetet med internkontroll utförs
av regionala/lokala enheter, men det är förbundet som ska kunna visa
att arbetet uppfyller villkoren för statsbidrag.
Modellen som valts för revisorsintyg är tänkt att stärka och underlätta
studieförbundets rapportering av sitt systematiska arbete med
internkontroll genom att revisorn verifierar att det finns dokumentation
avseende viktiga delar av arbetet.
För att ge utrymme för studieförbunden att uppfylla villkoren på andra
sätt än genom den dokumentation som efterfrågas, ska även ett yttrande
från studieförbundet lämnas. Där ges det möjlighet att förklara hur
förbundet valt att göra om det inte finns den dokumentation som
efterfrågas. Modellen använder principen följa eller förklara. Yttrandet
görs genom att besvara frågeformuläret (bilaga 2).
Kravet på revision av internkontroll innebär alltså inte krav på specifik
dokumentation.

Uppdraget till revisorn
Uppdraget ska utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor som
anlitas av studieförbundet. Revisorn ska utföra en så kallad “Granskning
enligt särskild överenskommelse” i enlighet med standarden ISRS 4400.

2 (2)

Uppdraget behöver avtalas med revisorn. Exempel på uppdragsavtal
finns hos FAR (ISRS 4400) respektive hos revisorn.
En granskning enligt ISRS 4400 innebär att revisorn ska kontrollera vissa
punkter. Vilka kontrollpunkter som är aktuella i detta fall framgår av
den mall för rapport från uppdraget (bilaga 1) som hör till denna
anvisning. Revisorn beskriver normalt vilka dokument/underlag som
granskats och vad hen sett i dokumenten med bäring på frågan. Om
revisorn efterfrågat dokument/underlag men ej erhållit sådana
rapporterar revisorn detta.
Uppdraget ska planeras så att den rapport som revisorn ska upprätta är
färdigställd och kan lämnas till Folkbildningsrådet senast 31 mars 2023.
Studieförbundet rekommenderas att så snart som möjligt ta kontakt med
den revisor som ska utföra uppdraget och göra en gemensam planering.

Studieförbundets egna svar
Ett uppdrag enligt ISRS 4400 innehåller inget uttalande med värdering
eller bedömning från revisorn, till skillnad från fallet vid en revision.
Revisorn ska endast notera sina faktiska iakttagelser. Revisors rapport
ska kompletteras med ett yttrande från studieförbundet genom att det
frågebatteri som bifogas denna instruktion (bilaga 2) besvaras.
Syftet med studieförbundets egna svar är att kunna förklara hur det valt
att göra istället för att ha den dokumentation som efterfrågas (principen
följa eller förklara). Om studieförbundet har den efterfrågade
dokumentationen behöver inte någon förklaring ges. Då räcker det att
svara JA i formuläret.
Studieförbundets yttrande (det besvarade frågeformuläret) signeras av
behörig firmatecknare och laddas tillsammans med revisorns intyg upp i
Folkbildningsrådets portal – portal.folkbildningsradet.se.

