En bättre framtid för Riksrevisionen
Välkomna till ett öppet seminarium om Riksrevisionen.
Varför har Transparency International (TI) Sverige intresserat sig för Riksrevisionen
(RiR)?
Vi ser RiR som en nyckelinstitution för transparens och ansvarsutkrävande i statlig och
statligt finansierad verksamhet. TI Sverige har reagerat starkt mot det som vi uppfattat
som misskötsel. Vi vill intese att en så viktig institution riskerar att förlora sin auktoritet
och bli ineffektiv.
Ett demokratiskt samhälles långsiktiga skydd mot korruption bygger på starka
institutioner vars integritet garanteras av grundlag och annan lag och varsledningar är
transparenta, opartiska och etiskt medvetna.
Vi anser att följande punkter som är unika för RiR bör diskuteras.
-

Den konstitutionella aspekten; RiR är en unik grundlagsfäst institution under riksdagen.
Internationellt finns det endast en sådan institution i varje demokratiskt land.

-

I debatten förefaller ibland RiR uppfattas som en bland flera utvärderingsinstitut. Varför
förefaller det som om politiker, riksdagen och t.o.m. KU inte inser vilken unik och omistlig
del av demokratin som en fungerande, oberoende, extern revision utgör för riksdagens
ansvarsutkrävande?

-

RiR är en del av en internationell professionell gemenskap (INTOSAI) som har en särskild
relation till FN vars Board of Auditors utses bland INTOSAI:s medlemmar. Inom INTOSAI har
man gemensamma professionella normer och gemensam utveckling av metodik och
standards, inte minst INTOSAI:s Code of Ethics för all personal, inklusive riksrevisorer. Viktig
är också den ”peer review” mekanism som existerar och fungerar mellan utvecklade
Supreme Audit Institutions, SAIs, i de demokratiska länderna.

-

Rekryteringen till att leda en SAI (i Sverige RiR) i Sverige och andra länder. Hur väljs de ut?
Varför är mandatet tidsbegränsat liksom i de flesta andra demokratier?

Seminariet inleds av Göran Steen, styrelseledamot, TI Sverige. I panelen deltar Inga-Britt
Ahlenius, styrelseledamot i TI Sverige, Dan Brännström, generalsekreterare i FAR och
Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala
Universitet. Seminariets moderator är Ulla Andrén, ordförande, TI Sverige.
Tid:
Plats:

13 oktober 2016 kl. 18:15-20:00
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Anmäl dig till info@transparency-se.org senast 6 oktober.
Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.

Transparency International (TI) Sverige är den svenska avdelningen
av det globala nätverket Transparency International.
TI Sverige är en ideell organisation som arbetar mot korruption och
för en ökad transparens - såväl i offentligt som privat sektor.
Läs mer på www.transparency-se.org

