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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-06-16

Revisorerna i NRF
§1

Beslut om justerare
Beslut: Marita Björkman-Forsman utsågs till justerare.

§2

Dagordning
Beslut: Inga övriga frågor anmäldes. Dagordningen godkändes.

§3

Budgetäskande för år 2021
Underlag: Bilaga 1.
Sammanfattning
Förslaget enligt bilaga 1 är att revisionsanslaget för år 2021 blir uppräknat med löne- och prisindex.
Beslut: Revisorerna beslutar om äskande i enlighet med bilaga 1. Richard Norberg får i uppdrag att expediera äskandet till direktionen.

§4

Detaljbudget för år 2020
Underlag: Bilaga 2.
Sammanfattning
För år 2020 planerar revisorerna inte att genomföra någon fördjupad
granskning. I föreslagen budget enligt bilaga 2 kommer revisorerna att
redovisa ett större överskott.
Beslut: Revisorerna beslutar om budgeten för år 2020 i enlighet med
bilaga 2.

§5

Upphandling av räkenskaper med mera
Sammanfattning
Revisorerna i NRF har hittills nyttjat klausul i avtal upphandlat av revisorerna i Region Västerbotten för nyttjande av sakkunnigt stöd för
granskning av bokslut och följsamhet till ekonomiadministrativa regler
och rutiner. Revisorerna diskuterar om de ska upphandla denna del
av granskningen.
Beslut: Richard Norberg får i uppdrag att förbereda upphandling av
sakkunnigt stöd för granskning av bokslut och följsamhet till tillhörande ekonomiadministrativa regler och rutiner. Ambitionen är att ett
upphandlat avtal ska finnas för granskning av år 2021. Revisorerna
ska besluta om förfrågningsunderlaget för granskningen.

§6

Samverkansavtal för sakkunnigt stöd
Sammanfattning
Förbundets kansli har uttryckt att de önskar ett avtal som reglerar förbundets betalningar av det sakkunniga stöd som förbundets revisorer
i huvudsak anlitar för uppdragsledning och verksamhetsrevision.
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Beslut: Richard Norberg får i uppdrag att ta fram förslag på samverkansavtal mellan revisorerna i NRF och revisorerna i Region Västerbotten om att, med utgångspunkt av självkostnadsprincipen, få nyttja
revisionskontoret i Region Västerbotten som huvudsakligt sakkunnigt
stöd. Inriktningen och omfattningen på stödet ska motsvara det stöd
som revisorerna i NRF tidigare hämtat från revisionskontoret i Region
Västerbotten, dvs.
•
•
•
•

Uppdragsledning och administration
Grundläggande granskning
Granskning av redovisade resultat i delårsrapport för verksamhetsmål
Granskning av redovisade resultat i årsredovisning för verksamhetsmål (ingår i grundläggande granskning).

Granskning av bokslut och följsamhet till tillhörande ekonomiadministrativa regler och rutiner ska upphandlas i enlighet med beslut ovan
(§5) och omfattas inte av samverkansavtalet.
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BUDGETÄSKANDE
Norra sjukvårdsregionförbundet
Revisorerna

2020-06-16

Revisorernas budgetäskande för år 2021
Vår granskning av förbundet ska genomföras med utgångspunkt av kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Uppdraget innebär att
vi ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. För år 2020 uppgår revisionsanslaget till 367 000 kronor vilket var en
höjning med 2,8 procent i förhållande till anslaget på 356 912 kronor år 2019.
Behovet av ökad samordning i norra sjukvårdsregionen har bidragit till att
förbundets verksamhet ökat i omfattning. Initiativ om ökad samverkan kommer både från förbundets medlemmar och nationellt. Inte minst är uppbyggnaden av kunskapsstyrning en stor förändring för förbundet.
Den granskning vi genomför utgår från riskanalyser. De senaste åren har vi
kunnat avgränsa våra insatser till grundläggande granskningar och granskningar av delårsrapporter och årsredovisningar. Till följd av att det inte varit
nödvändigt att genomföra fördjupade granskningar har vi kunnat lämna tillbaka delar av revisionsanslaget. Vi bedömer dock att utvecklingen av förbundet får konsekvenser för revisionens insatser. Bland annat kommer behovet av
fördjupade granskningar att öka. För att kunna utföra vårt uppdrag i enlighet
med de krav som följer av kommunallagen och god revisionssed äskar vi att
revisionsanslaget för år 2021 blir uppräkna med löne- och prisindex.
På uppdrag av revisorerna i Norra sjukvårdsregions regionförbund.

Skellefteå den 16 juni 2020

Bert Öhlund
Utsedd av fullmäktige i Region Västerbotten
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Richard Norberg
Revisionsdirektör
Region Västerbotten

Budget år 2020 för revisorerna i NRF
Direktionen har för år 2020 beslutat om en budget till förbundets revisorer som uppgår till 367 000 kronor. Med utgångspunkt av en riskanalys har revisorerna beslutat
om en revisionsplan för året. För år 2020 planerar revisorerna att inte genomföra en
fördjupad granskning. Detta medför att revisorerna för år 2020 budgeterar ett överskott med knappt 90 000 kronor. Nedan är revisorernas detaljbudget för år 2020.

Budgetpost
Budget

Kronor
367 000

EY
Delårsbokslut
Årsbokslut
Resor m.m.

24 000
40 000
5 000
69 000

Richard Norberg
Riskanalys och revisionsplan
Delårsrapport
Grundläggande granskning
Uppdragsledare:
-

20 000
40 000
50 000
20 000

Utskick
Minnesanteckningar
Underhandskontakter
Överläggningar
Förslag till missiv m.m.
Expediering
Övrig administration

Resor m.m.

5 000
135 000

Kostnader för övriga sakkunniga samt
kostnader för resor och utlägg för förtroendevalda revisorer

75 000

Fördjupad granskning
0
Summa
279 000
Buffert
88 000
Summa
367 000
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