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Plats och Tid Boden, Boden Business Park, 2022-06-15 kl 10.00 

Beslutande Birgitta Persson, ordf 

Anna Hövenmark 

Eva Alriksson 

Bernt Drugge 

Bjarne Hald 

Övriga deltagande Kristian Damlin, PwC 

Michaela Nyman, PwC 

 

Utses att justera Bernt Drugge 

 

Justeringens 

Plats och tid 

 

Boden 2022-06-15 kl 13.30 

 

Under- 

skrifter Sekreterare 

 

 

 

 
Paragrafer 

§§ 1-3/2022 

 

 

 Ordförande 

Anna Hövenmark 

 

 

 

 Justerande 

Birgitta Persson 

 

 Bernt Drugge 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Revisorerna, Region Norrbotten 

Sammanträdesdatum 2022-06-15 

Datum för anslags 

uppsättande 
2022-06-19 

 Datum för 

nedtagande 
2022-07-08 

Förvaringsplats för 

protokollet 
Kansliet, Regionhuset, Luleå 

 

Underskrift 
 

 Anna Hövenmark 
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§ 1 

Justering 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Bernt Drugge. 

Beslut 

Revisorerna beslutar i enlighet med förslaget. Protokollet anses omedelbart 

justerat. 

 

§ 2 

Sekreterare 

Till revisionens sekreterare föreslås Anna Hövenmark. 

Beslut 

Revisorerna beslutar i enlighet med förslaget. 

 

§ 3 

Förslag till driftbudget för år 2023, revisionen Region Norrbotten 

Föreligger förslag till revisorernas budgetäskande för år 2023. 

 Äskande 2023 Budget 2022 

Arvoden, personal- och övriga kostnader 

inkl kostnader för revisionsbiträde 

7 440 tkr 6 834 tkr 

Totalt 7 440 tkr 6 834 tkr 

 

Kommentarer till budgetförslaget 

Region Norrbottens revisorer baserar sitt budgetäskande utifrån att uppdraget ska 

fullgöras enligt lagstiftning, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

revisionsreglemente och revisorernas arbetsordning. 

Revisorernas uppdrag definieras i kommunallagens (KL) tolfte kapitel. I KL 12 

kap. 1 § fastställs att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den 

omfattning som följer av god revisionssed. Av KL 12:1 framgår vidare att 

revisorerna ska pröva om; 

• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, 

• räkenskaperna är rättvisande, samt om 

• den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig 

 

Alla delar av Region Norrbottens verksamhet ska årligen granskas av revisorerna. 

De resurser som avsätts för revisionen måste dock prioriteras till de områden som 

revisorerna ser som mest angelägna. I samband med den årliga revisions-

planeringen upprättas därför regelmässigt en övergripande riskbedömning.  
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Kostnaderna för Region Norrbottens revision utgörs i huvudsak av ersättning till 

revisorernas sakkunniga för biträde till de förtroendevalda revisorernas 

granskningsinsatser samt till mindre del av arvoden och ersättningar till de 

förtroendevalda revisorerna.  

De delar som i huvudsak påverkar revisionens kostnader för år 2023 är att 

revisionen under inledningen av år 2023 kommer ha dubbla revisionsgrupper 

vilket föranleder dubbel arvodering fram till revisionens avlämnande av 

revisionsberättelse. Det är vidare så att det finns behov av utökade 

utbildningsinsatser för nyvalda revisorer. Utöver detta sker en årliga 

indexjustering av det avtal som tecknats avseende sakkunnigt biträde. 

Revisorernas äskande av budgetmedel inkluderar samtliga dessa ovanstående 

delar. 

Vid budgetbeslutet för år 2019 sänktes revisionsanslaget med cirka 30 %. Vår 

ambition är med äskade medel kunna upprätthålla en hög kvalitet och tillförlitligt 

underlag för vår ansvarsprövning.  

I och med att regionstyrelsen 2022-05-11 beslutat om att bilda ett utskott för 

omställning till Nära vård, påverkar detta innehåll och omfattning på de 

revisionsinsatser som ska utgöra undelag för uttalande i ansvarsfrågan.  

Nämnas ska också att en revidering av god revsionsed under år 2022 tillsammans 

ett ett planerat beslut om en ny kommunal standard för räkenskapsrevision i juni 

2022 kan medföra ytterligare åligganden för regionens revisorer. Som en 

konsekvens av dessa lagändringar samt nya lagar och krav för delar av regionens 

verksamhet t ex skärpt korruptionslagstiftning, utökat fokus på kris- och 

katastrofberedskap och det utökade uppdraget de senaste åren har också behovet 

av utbildning för regionrevisorerna ökat.  

Beslut 

Revisorerna beslutar att: 

• Fastställa förslaget till budgetäskande för år 2023 till 7 440 000 kronor,  

• Överlämna förslaget till regionfullmäktiges presidium för beredning av 

revisorernas budget. 

--- 

Delges: Regionfullmäktiges presidium 


