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Revisorerna 
  
  
 

Revisorernas budgetäskande för år 2022 

Vår granskning av förbundet ska genomföras med utgångspunkt av kommu-

nallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Uppdraget innebär att 

vi ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisions-

sed. För år 2021 uppgår revisionsanslaget till 378 000 kronor. 

 

Behovet av ökad samordning i norra sjukvårdsregionen har bidragit till att 

förbundets verksamhet ökat i omfattning. Initiativ om ökad samverkan kom-

mer både från förbundets medlemmar och nationellt. Inte minst är uppbygg-

naden av kunskapsstyrning en stor förändring för förbundet. Av tabellen ne-

dan framgår att omsättningen kraftigt ökat de senaste åren. 

 
 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Verksamhetens intäkter 25 565 28 071 41 445 43 264 53 405 

Medlemsbidrag 5 018 5 199 5 349 12 988 15 712 

Kostnader -30 615 -33 079 -46 054 -56 252 -69 116 

Uppgifterna för åren 2017 – 2020 avser utfall. Uppgifterna för år 2021 är hämtad från för-

bundets budget. 

 

Den granskning vi genomför utgår från riskanalyser. De senaste åren har vi 

kunnat avgränsa våra insatser till grundläggande granskningar och gransk-

ningar av delårsrapporter och årsredovisningar. Till följd av att det inte varit 

nödvändigt att genomföra fördjupade granskningar har vi kunnat lämna till-

baka delar av revisionsanslaget. Vi bedömer dock att utvecklingen av förbun-

det 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 2022 blir uppräkna med löne- och prisindex.  

 

På uppdrag av revisorerna i Norra sjukvårdsregions regionförbund. 
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