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Landstingets revisorer punkt 83-90
Tid:

2012-10-02 kl. 09:30-12:00

Plats:

Landstingets kansli, sal B

Närvarande:

Doris Johansson, ordförande
Arnold Carlzon
Östen Johnsson
Morgan Malmborg
Stellan Sandberg
Göte Wahlström
Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare

Ej närvarande:

83

Marianne Ericsson
Robert Erlandsson
Inga Fingal

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning behandlas.
Revisorerna beslutar
–att fastställa dagordningen för sammanträdet.
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Justering av protokoll
Revisorerna beslutar
–att utse Östen Johnsson att, jämte ordföranden, justera
dagens protokoll.
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Protokoll från sammanträde 2012-09-10
Konstateras att Östen Johnsson, som var närvarande vid
rubricerat sammanträde, inte står med som närvarande i
protokollet. Efter tillägget av Östen Johnsson i närvarolistan
godkänns protokollet från revisorernas sammanträde 10
september 2012 och läggs till handlingarna.
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Granskning av donationsstiftelser–upphandling
Enligt reglementet för landstingets revisorer svara
revisorerna för upphandling av sakkunnigt biträde för
granskning av till landstinget lämnade donationsstiftelser.
Revisionschefen anmäler delegationsbeslut avseende
upphandling av sakkunnigt biträde för denna granskning
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under åren 2012-2013. Revisionschefen redovisar förslag till
avtal med PwC som sakkunnigt biträde för granskningen.
Revisorerna beslutar
–att godkänna förslaget avtal med PwC, för uppdraget som
sakkunnigt biträde åren 2012-2013 för granskning av till
landstinget lämnade donationsstiftelser.
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Ekonomisk uppföljning
Uppföljning av det ekonomiska utfallet i revisorernas budget
till och med augusti 2012 har skickats ut med handlingarna
till dagens sammanträde.
Uppföljning av revisionens budget godkänns och läggs till
handlingarna.
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Information från styrelsemöte i STAREV
Ordförande informerade från styrelsemöte i STAREV den
18 september 2012. Ordförande meddelar också att det är
Jönköpings tur att vara värd för STAREV:s vinterkonferens
år 2013.
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Kurser och konferenser
–”Anlägg ett barnperspektiv i revisionen!”, PwC, Umeå 23
oktober, Malmö 25 oktober, Stockholm 6 november 2012
–”Nya RevisionsAkademin”, PwC, Stockholm 15-16
november 2012.
Information från:
De revisorer som deltagit vid seminariet ”Få koll på
framtiden–patientsäker läkemedelshantering”, Apoteket
Farmaci AB, 19 september 2012 informerar om innehållet.
Revisorerna beslutar
– att de revisorer som har möjlighet deltar vid
utbildningarna ”Anlägg ett barnperspektiv i revisionen!”
respektive ” Nya RevisionsAkademin”.
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Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.
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Övrigt
Inga övriga frågor finns att behandla.

Vid anteckningarna

Mia Suntila

Justeras

Doris Johansson

Östen Johnsson

3(3)

