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Landstingsfullmäktige 

Berättelse över revisorernas förvaltning      
år 2013 
 

Revisorerna har under 2013 haft 14 protokollförda sammanträden/möten, en dag 

för utveckling och tre dagar för planering av revisionsarbetet samt en intern 

utbildningsdag. Vi har i samband med våra sammanträden gjort studiebesök i 

verksamheterna.  

 

Under revisionsåret har vi haft regelbundna överläggningar med 

landstingsfullmäktiges presidium samt planeringsdelegationen. Vi har haft en träff 

med landstingsstyrelsen.  

 

I vårt arbete, har vi biträtts av revisionschefen och av upphandlade sakkunniga 

biträden.  

 

Under 2013 har vi 

– haft två nätverksträffar med länets kommunrevisorers presidier samt ytterliger 

en träff för avrapportering av en gemensam granskning 

– haft en nätverksträff tillsammans med landstingsrevisorerna i Kalmar, 

Kronoberg, Blekinge och Östergötlands län 

– deltagit i projektet ”Jämställdhetsintegrerad revisionsprocess”, Sveriges 

Kommuner och Landsting 

– deltagit i seminarier och kurser för revisorer, som arrangerats framför allt av 

Sveriges Kommuner och Landsting och vårt sakkunniga biträde. Vi har även varit 

värdar för en nationell kundkonferens för landsting, arrangerad av vårt sakkunniga 

biträde 

– varit representerade vid STAREV:s årsmöte, deltagit i erfarenhetsseminarier 

arrangerade av STAREV samt  

– varit medarrangör och värd för STAREV:s vinterkonferens 2013. 

 

Revisionschefen har, förutom deltagande vid merparten av ovan redovisade 

aktiviteter, också under året deltagit i revisionsträffar arrangerade av Sveriges 
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Kommuner och Landsting. Revisionschefen har kontinuerligt erfarenhetsutbyte 

med revisionschefer i andra landsting.  

 

Revisionens driftbudget för år 2013 var 6 320 000 kronor. Redovisade kostnader 

utgår till 5 117 000 kronor. Avvikelsen från anvisade medel, ett överskott på 

1 203 000 kronor, beror i huvudsak på lägre kostnader för köpta konsultinsatser, 

beroende på granskningar avseende år 2013, som inte avslutats och därmed heller 

inte fakturerats under året. Överskottet beror till en mindre del även på lägre 

personalkostnader. 
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