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Diarienummer

Landstingets revisorer §§ 86-96
Tid:

2013-10-17 kl. 09:30 – 15:00

Plats:

Landstingets kansli, sal B

Närvarande:

Doris Johansson, ordförande
Arnold Carlzon
Robert Erlandsson
Inga Fingal
Östen Johnsson
Morgan Malmborg
Stellan Sandberg
Göte Wahlström, § 1-6
Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare
Ej närvarande:
Marianne Ericsson

§86

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

§87

Val av justerare
Revisorerna beslutar
– att utse Inga Fingal att, jämte ordföranden, justera dagens
protokoll.

§88

Protokoll från sammanträdet 1 oktober 2013
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till
dagens sammanträde.
Revisorerna är överens om
– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
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§89

Ekonomisk uppföljning
Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet av
revisorernas budget till och med den 30 september 2013.
Verksamheten visar ett överskott.

§90

Revisorernas budget för år 2014
Förslag till skrivelse till landstingsfullmäktiges presidium
gällande revisionens budget för år 2014 har skickats ut med
handlingarna till dagens sammanträde. Förslaget innebär att
revisorernas budgetram för år 2014 räknas upp med 2,7 %
för att kompensera den allmänna löne- och prisutvecklingen.
Revisionens budgetram för år 2014 föreslås därför bli
6 490 000 kr.
Revisorerna beslutar
– att godkänna förslaget till skrivelse om revisionens budget
för år 2014
– att översända skrivelsen till landstingsfullmäktiges
presidium.

§91
LJR
2013/
25

Anmälan delegationsbeslut
Revisionschef anmäler beslut om sekretessbeläggning, enligt
offentlighets och sekretesslagen (2009:400) kapitel 18
paragraf 8, av bilaga till granskningsrapport.

§92

Revisionen av revisionen, exempel från region Skåne
Region Skåne har genomfört en granskning av verksamheten
vid revisionen i Region Skåne. Granskningen har
genomförts med hjälp av extern konsult. Revisorerna
diskuterar om en motsvarande granskning ska göras av
revisionen i landstinget.
Revisorerna beslutar
– att ge revisionschefen i uppdrag att, med den upphandling
som gjorts i Region Skåne som utgångspunkt, ta fram ett
underlag för upphandling av en granskning av revisionens
verksamhet.

Sign

PROTOKOLL

3(4)

Landstingets revisorer §§ 86-96
Tid:
§93

2013-10-17 kl. 09:30 – 15:00
Kurser och konferenser
Information från kurser och konferenser:
– Kundkonferens PwC den 2-3 oktober i Stockholm.
Ordförande informerar om vad som framkommit vid
konferensen.
Inbjudningar till kurser och konferenser:
– PwC Kundkonferens i samarbete med revisorerna i
Landstinget i Jönköpings län, 3-4 december i Jönköping
– Intern kontroll och riskbedömning – utvecklingsdag PwC
Revisorerna beslutar
– att Doris Johansson, Stellan Sandberg, Inga Fingal och
Arnold Carlzon deltar i PwC Kundkonferens 3-4 december i
Jönköping samt
– att inte delta i Intern kontroll och riskbedömning –
utvecklingsdag PwC.

§94

Inkommet
Inga handlingar har inkommit.

§95

Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§96

Övrigt
Inga övriga ärenden finns att behandla.
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Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Doris Johansson

Inga Fingal

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