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Diarienummer

Landstingets revisorer §§ 77-85
Tid:

2013-10-01 kl. 09:30

Plats:

Landstingets kansli, sal B

Närvarande:

Doris Johansson, ordförande
Arnold Carlzon
Marianne Ericsson
Robert Erlandsson
Inga Fingal
Östen Johnsson
Morgan Malmborg
Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare

Ej närvarande:

§77

Stellan Sandberg
Göte Wahlström

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

§78

Val av justerare
Revisorerna beslutar
– att utse Marianne Ericsson att, jämte ordföranden, justera
dagens protokoll.

§79

Protokoll från sammanträde 10 september 2013
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till
dagens sammanträde.
Revisorerna är överens om
– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sign
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Landstingets revisorer §§ 77-85
Tid:
§80
Dnr
LJ
2013/
557

2013-10-01 kl. 09:30
Upphandling av revisionsbiträde
Avtalet för revisionsbiträde till landstingets revisorer gäller
till och med revisionsåret 2013. En ny upphandling behöver
därför göras.
Revisorerna beslutade 2013-03-19 § 21
– att en ny upphandling av revisionsbiträde ska göras
– att upphandlingen ska möjliggöra att särskild upphandling
kan göras av de granskningar som görs i samverkan med
revisorer i kommuner och/eller andra landsting
– att upphandlingen i övrigt ska göras på samma sätt som
den upphandling av revisionsbiträde som gjordes år 2010.
Revisorerna beslutade 2013-06-11 § 53
– att godkänna förslag till upphandlingsunderlag
– att upphandlingsunderlaget ska användas vid upphandling
av sakkunnigt biträde.
Upphandlingens värde under avtalsperioden inklusive option
beräknas till 9 miljoner kronor.
Miljökrav är ställda på leverantören.
Vid anbudstidens utgång har tre anbud inkommit gällande
uppdrag som sakkunnigt biträde åt landstingets
förtroendevalda revisorer.
De tre företagen uppfyller samtliga ställda ska-krav och
fastställda kvalificeringspoäng.
Utvärdering har skett enligt lägsta anbudspris.
Därmed finns förutsättningar att tilldela kontrakt och teckna
avtal med Ernst & Young AB för uppdraget.
Revisorerna beslutar
– att tilldela kontrakt och teckna avtal med Ernst & Young
AB för utförande av uppdraget som sakkunnigt biträde åt
landstingets förtroendevalda revisorer, under tiden 1 januari
2014 till och med 31 december 2015, med möjlighet till två
(2) års förlängning med vardera ett (1) år i sänder.
Sign
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Kontaktuppgifter på revisorernas hemsida
I nuläget ligger revisorernas privata mailadresser utlagda på
revisionens hemsida. Revisionschefen lyfter fråga om att
istället för privata mailadresser publicera ut landstings
mailadresser.
Revisorerna beslutar
– att publicera landstingsmailadresser.

§82

Kurser och konferenser
– Politikerdagarna 2013
– ”Beroende och missbruk av läkemedel”, RFHL, 7 nov
2013 i Jönköping
– Studieresa för revisorerna
Revisorerna diskuterar förslag för studieresa.
Revisorerna beslutar
– att upphäva beslutet från revisorernas sammanträde 201309-10 § 73 att Doris Johansson deltar i Kvalitetsmässan
2013, Göteborg 19-21 november
– att Doris Johansson och Stellan Sandberg deltar i
Politikerdagarna 2013, Göteborg 19-21 november
– att inte delta i ”Beroende och missbruk av läkemedel”,
RFHL, 7 nov 2013 i Jönköping och
– att ge revisionschef i uppdrag att ta fram förslag på
studieresa och datum för denna till revisorernas
sammanträde 2013-10-17.

§83

Inkommet
Inga handlingar har inkommit.

§84

Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§85

Övrigt
Inga övriga ärenden finns att behandla.
Sign
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Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Doris Johansson

Marianne Ericsson

Protokollet är justerat 2013-10-01 och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign

