INBJUDAN TILL
ETT SEMINARIUM OM

Upphandling revisionstjänster
De förtroendevalda revisorerna i kommuner och landsting ska anlita sakkunniga, i den
utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed. Det sker i allmänhet
genom att upphandla tjänsten från marknadens aktörer.
Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process som ställer krav på ett grundligt
förarbete, tid och kunskap. Vilka tjänster ska upphandlas och till vilka krav? Vilka
formella regler måste beaktas? Kvalitetsaspekter contra pris?
SKL inbjuder er som står inför att upphandla revisionstjänster, och som önskar stärka era
kunskaper inom området, till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling.
Tid och plats

23 maj 2011, k. 10.00 – 16.30. Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm.
Länk vägbeskrivning

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting/regioner, kommunalförbund
och finansiella samordningsförbund.
Lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag
Upphandlingspersonal som biträder revisorerna i dessa upphandlingar

Anmälan

Anmälan sker elektroniskt via www.skl.se/kalender, sök på 23 maj, eller
Anmäl dig direkt i denna länk
Du får en elektronisk anmälningsbekräftelse när du anmäler dig och en
bekräftelse med praktisk information ett par veckor före seminariet.
Sista dag för anmälan 22 april.

Kostnad

Avgiften är 1.500 kr exkl. moms. Inkluderar lunch, kaffe och dokumentation.

Information

Frågor om registrering/anmälan kontakta SKL Kurs och konferens,
tfn 08-452 7286, e-post: konferensservice@sklfs.se
Frågor om seminariet kontakta Karin Tengdelius,
tfn 08-452 7646, e-post: karin.tengdelius@skl.se
Välkommen!
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PROGRAM
09.30 - 10.00

Kaffe och registrering

10.00 – 12.00

Start och inledning. Kravet på att anlita sakkunniga, vad innebär det, olika
lösningar
Att tänka efter före – vad vill revisorerna att de sakkunniga ska utföra och
med vilken kompetens?
Upphandlingsprocessen – organisering och tidplanering
Vilka krav ställer Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)?

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 16.30

Fortsättning om LOU
Förfrågningsunderlag
Utvärdering, beslut och avtal
Kaffepaus
Uppföljning
Avslutning

Seminarieledare

Karin Tengdelius och Mathias Sylwan, Sveriges Kommuner och Landsting

Stödmaterial

På Sveriges Kommuner och Landstings hemsida finns ett stödmaterial om
upphandling av revisionstjänster. Det består av 4 olika PM med fakta och
kommentarer samt dokument som kan laddas ner och användas i den egna
upphandlingen t ex förfrågningsunderlag och utvärderingsinstrument.
Ta gärna del av materialet innan du kommer till seminariet.
Webbadress: www.skl.se/revision och välj Upphandling i vänstermarginalen.
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