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Diarienummer

Regionens revisorer §1-8
Tid:

2020-01-16 kl. 09:30-15:00

Plats:

Regionens hus, sal C

Närvarande:

Beslutande: Thomas Werthén, ordförande
Göte Wahlström, vice ordförande
Marianne Ericsson
Per Hansson
Östen Johnsson
Ronny Korsberg
Maria Lundblom Bäckström
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare

Ej närvarande:

Magnus Hellström
Mats Hoppe

§1

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning behandlas.
Revisionschefen föreslår att konferensen PwC Kundråd landsting
och region, Stockholm 5-6 mars 2020, läggs till under §4 Kurser
och konferenser.
Revisorerna beslutar
– att med ovanstående tillägg fastställa utsänd dagordning.

§2

Val av justerare
Revisorerna beslutar
– att utse Per Hansson att, jämte ordföranden, justera dagens
protokoll.

§3

Protokoll från sammanträde 18 december 2019
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens
sammanträde.
Revisorerna beslutar
– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§4

Kurser och konferenser
– Fullmäktige och revisionen, SKR, 3 mars 2020, Skövde
– PwC Kundråd landsting och region, PwC, 5-6 mars,
Stockholm
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Revisorerna beslutar
– att Maria Lundblom Bäckström, Östen Johnsson, Per Hansson
och Göte Wahlström deltar i Fullmäktige och revisionen, SKR,
3 mars 2020, Skövde, samt att Mats Hoppe och Magnus
Hellström har möjlighet att delta.
– att Göte Wahlström deltar i PwC Kundråd landsting och
region, PwC, 5-6 mars, Stockholm.
§5

Regionrevisionens budget 2019, uppföljning
Resultat per kontogrupp av regionrevisionens budget till och med
december 2019 har sänts ut med handlingarna till dagens
sammanträde. Revisionschefen informerar kort om budgetutfallet
som visar på ett överskott om drygt 1 miljon kronor.
Ronny Korsberg lyfter önskemål rörande särredovisning av lön
för politiker och anställda samt tydligare redovisning av medel
som används för kompetensutveckling. Ronny lyfter även frågor
rörande utfallet av revisionens budget som årligen visar på ett
kvarvarande överskott.
Revisionschefen informerar om att budgeten automatiskt årligen
räknas upp med indexuppräkning. Revisionschefen kommenterar
att löneredovisning till nästa uppföljning kan redovisas på
kontonivå samt att kurser samt resor kan särredovisas.
Revisorerna diskuterar budgetfrågor, dialog med
regionfullmäktiges presidium i frågan, upphandling av sakkunnigt
biträde samt redovisning och uppföljning av revisionens
kostnader på sammanträden framåt.
Revisorerna är överens om att återta diskussion när det är aktuellt
att åter äska pengar till revisionens budget.

§6

Inkommet
Inga ärenden finns att behandla.

§7

Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§8

Övrigt
Sign
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Inga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Thomas Werthén

Per Hansson

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