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Diarienummer

Regionens revisorer §§1-9
Tid:

2019-01-28 kl. 09:30-15:00

Plats:

Kulturhuset Spira, Bernts loge

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Magnus Hellström

§1

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

§2

Val av justerare
Revisorerna beslutar
– att utse Göte Wahlström att, jämte ordföranden, justera dagens
protokoll.

§3
RJLR
2019/5

Sammanträdesdatum för regionrevisionen 2019
samt revisorernas deltagande vid
regionfullmäktiges sammanträden 2019
Revisorerna diskuterar datum för planerings-, och
sammanträdesdagar för år 2019.
Revisorerna beslutar
– att revisionssammanträden år 2019 ska hållas
23 april, 24 maj, 12 juni, 25 september, 23 oktober, 25 november,
18 december samt
– att revisorernas planeringsdagar genomförs den 29-30 augusti.
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Revisorerna diskuterar revisionens närvaro vid
regionfullmäktiges sammanträden år 2019 samt att deltagandet
ingår i revisorernas grundläggande granskning. Ronny Korsberg
föreslår att en utvärdering av revisorernas deltagande vid
regionfullmäktiges sammanträden görs under året. Revisorerna är
överens om att lyfta frågan samt att göra en utvärdering under
året.
Revisorerna beslutar
– att under år 2019 närvara vid regionfullmäktiges
sammanträden enligt följande:
9 april, då revisionsberättelsen tas upp, har samtliga revisorer
möjlighet att delta
18 juni, Magnus Hellström och Mats Hoppe
27 augusti, Östen Johnsson och Per Hansson
1 oktober, Marianne Ericsson och Ronny Korsberg
5-6 november, då beslut om budgeten tas, har samtliga revisorer
möjlighet att delta
3 december, Maria Lundblom Bäckström och Göte Wahlström
samt
– att revisorerna har möjlighet att delta i de regionfullmäktige
sammanträden där ämnen inom deras ansvarsområde ska
diskuteras.
§4

Regionrevisionens budget 2019

RJLR
2018/4

Till handlingarna för dagens sammanträde har ”Revisionens
budget 2019” samt ”Budgetuppföljning till och med januari 2019”
sänts ut. Revisionschefen informerar om regionrevisionens budget
för år 2019 samt redovisar budgetuppföljning för regionrevisionen
till och med januari 2019. Revisionschefen redogör även för
fördelning av revisorernas budget. Ronny Korsberg lyfter frågor
gällande uppdelning av kostnader för grundläggande- respektive
fördjupade granskningar.
Revisorerna diskuterar upphandling av sakkunnigt biträde och
rutiner för arvode gällande lekmannarevisionsuppdrag.
Revisorerna beslutar
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– att fördelning av regionrevisionsens budget 2019 görs enligt
utsänd budgetuppföljning till och med januari 2019.

§5

Beslutsattestanter för 2019

RJLR
2019/3

Revisorerna beslutar
– att utse Nenus Jidah som beslutsattestant för 2019, med Thomas
Werthén som ersättare.

§6

Kurser och konferenser
– God revisionssed 2018, Sveriges kommuner och landsting
– PwC Revisionskonferens, Revisorerna i Region Norrbotten
och PwC, den 17-19 juni 2019, Kiruna
För kännedom informerar revisionschefen om följande kurser och
konferenser:
– Utvecklingskraft 2019, Region Jönköpings län, 27-28 maj
2019, Jönköping
– ERFA-konferens 2019, Revisorerna i Region Kalmar län, 1112 juni 2019, Västervik
Revisorerna beslutar
– att Östen Johnsson, Ronny Korsberg, Mats Hoppe och
Göte Wahlström deltar i God revisionssed 2018, Sveriges
kommuner och landsting, 10 april 2019, Alvesta
– att Per Hansson, Maria Lundblom Bäckström och Thomas
Werthén deltar i God revisionssed 2018, Sveriges kommuner och
landsting, 6 mars 2019, Linköping
– att Magnus Hellström har möjlighet att delta i God
revisionssed 2018, Sveriges kommuner och landsting samt
– att Thomas Werthén och Göte Wahlström deltar i PwC
Revisionskonferens, Revisorerna i Region Norrbotten och PwC,
den 17-19 juni 2019, Kiruna.

§7

Inkommet
Inga handlingar har inkommit.
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§8
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Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§9

Övrigt
Revisionschefen informerar om att möjlighet att prenumerera på
tidningen ”Dagens samhälle” finns för samtliga revisorer.
Revisorerna beslutar
– att samtliga revisorer har möjlighet att prenumerera på ”Dagens
samhälle”.

Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Thomas Werthén

Göte Wahlström

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