
Framtidens revision 
– förväntningar, nytta och relevans

Finansutskottet, Riksrevisionen och Revisorsinspektionen tar ett gemensamt 
initiativ till ett seminarium om den finansiella revisionens nytta och relevans. 
Seminariet vänder sig till ledare inom både den offentliga och privata sektorn 
och till dig som har ett intresse för revisionens roll i samhället. 

Samhället står inför nya utmaningar – det gäller såväl stat och kommun som 
det privata – och förtroendet för företag och förvaltningen sätts på prov. Centrala 
frågor i seminariet är: ”Vilka frågor ska framtidens revision svara på?” och ”Vad 
krävs för att infria förväntningarna?”.  

Seminariet erbjuder ett möte mellan företrädare för de olika samhällssektorerna 
och deras revisorer där behov och möjligheter diskuteras. Det modereras av 
Nedjma Chaouche, journalist och tidigare nyhetsankare. 

Välkommen till ett viktigt seminarium om revisionens nytta och relevans för det 
svenska samhället!

Inbjudan till seminarium i Riksdagen 26 april 2018



Program

13.00 Inledning
Seminariet öppnas och inleds av:
• Fredrik Olovsson, ordförande, Finansutskottet
• Ingvar Mattson, riksrevisor, Riksrevisionen
• Per Johansson, direktör, Revisorsinspektionen

13.20 Vilka frågor ska framtidens revision svara på? – beställarnas 
förväntningar på revisionens nytta och leverans
Reflektioner, panelsamtal och frågor med:
• Elisabeth Svantesson, vice ordförande, Finansutskottet
• Lena Micko, ordförande, SKL
• Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt näringsliv
• Carina Lundberg Markow, direktör, Ansvarsfullt ägande, Folksam
• Dan Brännström, generalsekreterare, FAR

14.30 Paus och kaffe

15.00 Vad krävs för att infria förväntningarna? – vilka möjligheter ser 
användarna av revision och revisorerna 
Reflektioner, panelsamtal och frågor med:
• Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen
• Eva Andersson, ordförande i regionfullmäktige, Region Östergötland
• Tomas Billing, vd, Nordstjernan 
• Peter Nyllinge, vd, PwC
• Hamish Mabon, senior partner, EY
• Gina Funnemark, avdelningschef för årlig revision, Riksrevisionen

16.10 – 16.30 Summering och avslutning
• Per Johansson, direktör, Revisorsinspektionen 
• Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen
• Elisabeth Svantesson, vice ordförande, Finansutskottet



Om seminariet

Tid och plats
Den 26 april 2018, klockan 13.00 – 16.30.
Riksdagens förstakammarsal, Norrbro 1B, Riksplan.

Kom i god tid när du ska besöka riksdagen. Besökare ska ha med sig giltig id-handling 
och inbjudan för att underlätta inpassering vid entréerna. Alla besökare passerar 
säkerhetskontroll vid entrén.

Anmälan och frågor
Seminariet är avgiftsfritt. 
Anmälan sker senast den 12 april till Romina Caballero, Riksrevisionen, 
romina.caballero@riksrevisionen.se, 08-5171 4102.

För pressackreditering kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.


