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Revisorsinspektionen (RI) fastställer följande miljöpolicy 
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Revisorsinspektionens miljöpolicy 

 

Revisorsinspektionen (RI) är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revis-
ion. 

Vårt uppdrag innebär att säkerställa tillgången nationellt till kvalificerade revisorer så att 
näringslivet och samhället i övrigt har tillgång till revisorer som kan revidera aktiebolag, 
banker, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, myndigheter och andra sam-
manslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet och ansvara för att god revisorssed 
och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi arbetar genom att genomföra prov, dvs. revisorsexamen samt utfärda godkännanden 
och auktorisation av revisorer och registrera revisionsbolag. Vi utövar tillsyn över kvalifice-
rade revisorer och registrerade revisionsbolag 

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska en myndighet 
inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhän-
syn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indi-
rekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. 

Syftet och målsättningen med RI:s miljöarbete är att  

- följa lagstiftningen på miljöområdet och arbeta för ett långsiktigt miljöarbete i en-
lighet med de nationella miljömålen 

- verka för att hänsynen till miljön ska genomsyra den dagliga verksamheten och 
vägas in i beslut och åtgärder så att miljöpåverkan minskas där det är möjligt 

- utnyttja modern teknik så att arbetsprocesser blir mer miljövänliga, t.ex. vid möten, 
resor osv. 

- göra medarbetarna delaktiga i miljöarbetet genom regelbunden information och ut-
bildning så att alla förhoppningsvis tänker miljösmart 

- vid upphandling/inköp på alla nivåer ställa miljökrav där så är möjligt och välja det 
mest miljövänliga och också det långsiktigt bästa alternativet 

- miljömål och handlingsplan obligatorisk ska ingå i myndighetens verksamhetsplan 

- göra en miljöutredning där verksamhetens miljöpåverkan beskrivs. Utredningen ska 
göras vid väsentliga förändringar eller minst vart femte år. 

 


