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Uppföljning av revisonskostnader hos Norra 

sjukvårdsregionförbundet år 2015 – 2019 

 

Bakgrund 

 

Vid Förbundsdirektionen 2019-10-02 § 70 uppdrogs till förbundsdirektören att, inför 

budgetäskande 2021, göra en uppföljning av kostnaderna för revision av Norra 

sjukvårdsregionförbundet (NRF). Nedan framgår en uppföljning av revisionskostnaderna 

hos NRF för perioden 2015 – 2019 samt en beskrivning av vad kostnaderna omfattat samt 

vad som kan anses vara påverkansfaktorer för revisionskostnaderna i framtiden. 

 

Kostnader 2015 - 2019 

 

Revisionsbudgeten har justerats årligen med LPIK exkl. läkemedel. De erhållna fakturorna 

inkommer med fördröjning d.v.s. avser oftast föregående år. Hela perioden hade, summerat 

2015 till 2019, en positiv avvikelse mot budget på 307 tkr. Differensen löstes upp 2019. I 

diagrammet nedan framgår den årliga budgeten samt kostnaderna för de årligt inkomna 

fakturorna.  

 

 
 

I tabellen nedan framgår de årliga granskningarna. Fördjupade granskningar har genomförts 

år 2015 och 2017. Den år 2015 avsåg ledning och styrning och studerade speciellt 

ansvarsfördelningen mellan NRF och Region Västerbotten avseende RCC Norr, samt om 

förbundsordningen i övrigt överensstämmer med kommunallagen. En extern konsult, 

Attensum AB, anlitades. År 2017 granskades ersättningsmodellen. 

 



 

 

 
 

Fakturakostnaderna framgår mer i detalj i tabellen nedan. Observera att det fakturerade 

beloppet oftast inte avser innevarande år. Kostnadsfördelningen mellan regionerna påverkas 

av vem som varit uppdragsledare för arbetet. Region Jämtland/Härjedalen var det 2015 och 

Region Västerbotten 2016 - 2019. 

 

 
 

Kostnaderna omfattar inte arvoden till de förtroendevalda revisorerna i respektive region 

förutom det som avser resor utanför det egna länet, som faktureras NRF. 

 

Vad omfattar de fakturerade kostnaderna? 

 

Följande personer är involverade i granskningen av förbundet; 

• Fyra förtroendevalda revisorer samt deras sakkunniga i respektive region. 

• Uppdragsansvarig (för närvarande region Västerbotten). 

• Auktoriserad revisor (för närvarande EY). 

• Sakkunniga vid eventuell fördjupad granskning. 

 

När revisorerna presenterade sin budget för 2018 gjordes även en mer detaljerad redogörelse 

för kostnadsutfallet år 2017. För att få en överblick över hur kostnaderna generellt 

budgeteras/faktureras mellan olika aktiviteter återges den beskrivningen i korthet i det 

följande. 

 

År 2017 var Richard Norberg, på revisionskontoret i Region Västerbotten, uppdragsledare för 

NRF:s granskning. För år 2017 upparbetade Richard Norberg 62 timmer till en kostnad av ca 

71 tkr. Arbetade timmar bokförs och debiteras enligt självkostnad. De arbetade timmarna 

omfattade följande arbetsuppgifter:  

 

• Riskanalys och förslag till revisionsplan 2017 

• Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2017  

• Grundläggande granskning 2017 

• Mötesadministration (kallelser, minnesanteckningar mm) 

• Revisorernas överläggningar 

• Förslag till budgetäskande 2018 

• Förslag till missiv, utlåtande och revisionsberättelse 

• Kontakter med EY 



 

 

• Kontakter med NRF:s kansli 

 

EY genomförde granskningar i delårs- och årsbokslut samt följsamhet till rutiner till en 

kostnad av 60 tkr.  

 

En medarbetare på revisionskontoret genomförde en fördjupad granskning av direktionens 

uppföljning av ersättningsmodellen för regionvård. Kostnad 20 tkr.  

 

Det hade budgeterats 25 tkr per övriga regioner år 2017. Utfallet/ de fakturerade kostnader var 

enligt följande: Region Norrbotten 15 tkr, Jämtland/Härjedalen 22 tkr och Region 

Västernorrland ca 8 tkr.  

 

För år 2017 uppstod ett överskott på ca 139 tkr. Om ingen fördjupad granskning är planerad 

budgeterar revisorerna med en buffert (ca 60 tkr år 2018). Bufferten avser behov av fördjupad 

granskning som inte var kända när revisionsplanen togs fram.  

 

Vad kan påverka behovet av revisionskostnaderna? 

 

Uppdragsansvarige, Richard Norberg, har gett information om vilka faktorer som han tror kan 

komma att påverka revisionskostnaderna hos NRF. Faktorerna beskrivs i det följande.  

 

• Revisorernas bakgrund, samarbete och ambitionsnivå.  

• Samarbetet mellan revisorernas sakkunniga. De senaste åren anses arbetet enligt ovan för 

revisorerna och samarbetet mellan revisorernas sakkunniga ha fungerat väl. 

• Behovet av fördjupade granskningar. 

• Förändringar i förbundet. Vid större förändringar kan det krävas extra insatser. 

• Hur välordnat rutiner mm är hos förbundet. En god ordning kräver som regel mindre 

insatser och vice versa. Ordningen anses enligt Richard Norberg vara god för närvarande. 
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