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Diarienummer

Regionens revisorer §33-40
Tid:

2020-09-22 kl. 09:30-12:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

Närvarande:

Beslutande: Thomas Werthén, ordförande
Göte Wahlström, vice ordförande
Marianne Ericsson
Per Hansson
Magnus Hellström
Mats Hoppe
Östen Johnsson, deltar via Skype
Ronny Korsberg, deltar via Skype
Maria Lundblom Bäckström
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare

§33

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

§34

Val av justerare
Revisorerna beslutar
– att utse Maria Lundblom Bäckström att, jämte ordföranden,
justera dagens protokoll.

§35

Protokoll från sammanträde 27 augusti 2020
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens
sammanträde.
Revisorerna beslutar
– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§36

Regionrevisionens budget 2021
Ordförande informerar om förslag till skrivelse till
regionfullmäktiges presidium gällande revisionens budget för år
2021. Revisionens budgetram för år 2021 bedöms bli samma som
för år 2020 med indexuträkning uppgående på 2% för att
kompensera den allmänna löne- och prisutvecklingen.
Indexuträkningen innebär en ökning av budgeten för år 2021 med
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160 000 kronor. Indexuträkning baseras på en rambudget
uppgående till 7 991 000 kronor.
Revisionens budget för år 2020 samt aktuella frågor kopplade till
denna diskuteras.
Mats Hoppe föreslår att revisorerna hemställer om att föra över
överskjutande budgetmedel från år 2020 till år 2021 då det varit
ett extraordinärt år och kommande år kan komma att innefatta
större kostnader?
Ronny Korsberg informerar om att diskussion har förekommit i
politikens budgetsammanhang över att sänka revisionens budget.
Ronny efterfrågar tydligare budgetunderlag för att motivera
revisionens budget.
Göte Wahlström informerar om att parlamentariska nämnden i sitt
arbete har tittat på budgetnivåer för angränsande regioner samt att
nämnden inte finner några skäl att ifrågasätta revisionens budget.
Göte kommenterar även att det i dialogen mellan
regionfullmäktiges presidium och revisionen har funnits ett
koncensus om att värna om att det i revisionens budgeterade
medel finns ett handlingsutrymme.
Marianne Ericsson kommenterar vikten av att revisorerna
informerar i sina partier om revisionens arbetssätt.
Revisionschefen uppdras att ta fram jämförande uppgifter för
angränsande regioners revisionsverksamhet rörande
revisionsbudgetar och kostnader för djupgranskningar.
Revisorerna beslutar
– att godkänna skrivelse till regionfullmäktiges presidium
gällande revisionens budget för år 2021 samt
– att föreslå att regionfullmäktiges presidium tillstyrker en
budgetram på totalt 8 151 000 kronor för regionrevisionens
verksamhet år 2021.
§37

Kurser och konferenser
Marianne Ericsson informerar om att SKR under oktober kommer
att publicera filmer inom området revision på sin hemsida.
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Inkommet
Inga ärenden finns att behandla.

§39

Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§40

Övrigt
Inga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Thomas Werthén

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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