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Diarienummer

Landstingets revisorer §§ 8-17
Tid:

2013-02-19 kl. 09:30 – 15.00

Plats:

Landstingets kansli, sal B

Närvarande:

Doris Johansson, ordförande
Arnold Carlzon
Marianne Ericsson
Robert Erlandsson
Inga Fingal
Östen Johnsson
Morgan Malmborg
Stellan Sandberg
Göte Wahlström
Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef, sekreterare

§8

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning behandlas.
Revisorerna beslutar
– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdet.

§9

Val av justerare
Revisorerna beslutar
– att utse Östen Johnsson att, jämte ordföranden, justera
dagens protokoll.

§10

Protokoll från sammanträde 2013-01-22
Protokoll från revisorernas sammanträde 2013-01-22
godkänns och läggs till handlingarna.

§11

Upphandling av revisionsbiträde
Avtalet för revisionsbiträde till landstingets revisorer gäller
till och med revisionsåret 2013. Ny upphandling behöver
därför genomföras. Revisorerna diskuterar olika frågor i
samband med detta.
Revisorerna beslutar
– att behandla frågor gällande upphandlingen vid nästa
sammanträde.
Sign
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§12

Anmälan av delegationsbeslut – anställningsärende
Revisionschefen anmäler beslut om att tillsvidareanställa
Mia Suntila, som administrativ samordnare på
revisionskontoret från och med 2013-03-01.

§13

Information från STAREV:s styrelsemöte
Ordföranden och revisionschefen informerar om STAREV:s
styrelsemöte 2013-02-12. STAREV:s årskonferens kommer
att genomföras i Malmö den 27-29 maj 2013. Beslutades att
en vinterkonferens ska genomföras även år 2014 och att
Jämtlands läns landsting blir värd för konferensen.

§14

Kurser och konferenser
STAREV:s vinterkonferens 11-12 februari 2013 i
Jönköping. Revisorerna informerar om och diskuterar olika
frågor som tagits upp under konferensen och de
gruppdiskussioner som ingick.
Ordföranden informerar om innehållet i PwC:s
ordförandekonferens, kundråd landsting, i Stockholm
31 januari-1 februari 2013.
Robert Erlandsson informerar om innehållet i konferensen
”Kan vi se in i framtiden? Så klart det går?”, anordnat av
KPMG, den 24 januari 2013.
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser
–”Demokratidagen 2013”, SKL den 24 april 2013
–”Utveckla revisorernas kommunikation”, SKL den 19 mars
och 9 april 2013
–”Upphandling av revisionstjänster”, SKL, den 28 maj och
10 juni 2013.

Revisorerna beslutar
– att ta beslut om eventuellt deltagande i ”Demokratidagen
2013” vid nästa sammanträde
Sign
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– att avstå från deltagande i seminariet ”Utveckla
revisorernas kommunikation”
– att Marianne Ericsson och Inga Fingal deltar i seminariet
”Upphandling av revisionstjänster” i Stockholm den 10 juni
2013.
§15

Inkomna handlingar
Inga handlingar har kommit in.

§16

Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§17

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Eva Öhlander
Justeras

Doris Johansson

Östen Johnsson

Protokollet är justerat 2013 - - och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign

