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Diarienummer

Landstingets revisorer §§ 1-8
Tid:

2014-01-21 kl. 09:30-14:50

Plats:

Landstingets kansli, sal C

Närvarande:

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

§1

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

§2

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

§3

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

§4

Studieresa
Revisorerna diskuterade vid sammanträde 2013-10-01, § 82
eventuell studieresa till Bryssel. Revisionschefen fick i
uppdrag att ta fram förslag till studieresa.
Sign
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Vid sammanträde 2013-11-11, § 104 informerade
revisionschefen om förslag till studiebesök i Bryssel och
Luxemburg.
Revisorerna beslutade vid sammanträde 2013-12-10, § 113,
om att ge revisionschefen i uppdrag att arbeta vidare med
studieresan och att ta upp frågan vid sammanträde
2014-01-21.
Ordförande och revisionschefen informerar om att
studieresan inte kommer att kunna genomföras vid det
planerade tillfället på grund av för få deltagare.

§5

Kurser och konferenser
– ”HÅJ-konferens, Nu börjar det!”, (Hållbar jämställdhet),
SKL, Stockholm 6 februari 2014
– ”Framgångrik styrning i offentlig sektor”, Deloitte,
Stockholm 20-21 maj 2014
– ”KOMMEK”, Malmö 20-21 augusti 2014
–”Jämlik vård på lika villkor, Nationell konferens”, SKL,
Stockholm 21 mars 2014
Revisorerna beslutar
– att Arnold Carlzon deltar i ”HÅJ-konferens, Nu börjar
det!”, SKL, Stockholm 6 februari 2014
– att inte delta i utbildningen ”Framgångsrik styrning i
offentlig sektor”, Deloitte, Stockholm 20-21 maj 2014
– att flytta revisorernas planeringsdagar från 20-21 augusti
2014, till 2-3 september 2014
– att Robert Erlandsson och Östen Johnsson deltar vid
”Jämlik vård på lika villkor, Nationell konferens”, SKL,
Stockholm 21 mars 2014

§6

Inkommet
– Landstingsrevisionens budget för år 2014 – utdrag ur
landstingsfullmäktiges protokoll 2013-11-26--27 § 131
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Revisorerna är överens om
– att lägga utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll till
handlingarna.

§7

Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§8

Övrigt
Inga övriga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Doris Johansson

Östen Johnsson

Protokollet är justerat 2014- - och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign

