Regionens revisorer 2022-04-07

Till
Regionfullmäktiges presidium

Anslag till revisionskostnader för år 2023
Revisorerna i Region Halland får härmed hemställa om anslag till revisionskostnader för
år 2023.
Utgångspunkten i vårt budgetäskande är den av revisionen antagna revisionsstrategin
för Region Halland. Revisionen måste i likhet med alla kommunala politikerorgan tolka
sitt uppdrag och för en tidsperiod formulera och dokumentera sitt åtagande och ange
hur man skall agera för att klara av åtagandet. Revisionsstrategin utgår från
kommunallagens 12 kap samt God revisionssed i kommunal verksamhet. Syftet med
revisionsstrategin är att tydliggöra hur revisorerna ska genomföra de uppgifter som
följer av uppdraget.
Varje år fastställer regionens revisorer en revisionsplan. Planen preciserar mera i detalj
olika revisionsprojekt och deras omfattning utifrån revisionsstrategins intentioner och
revisorernas riskanalys. I vår planering kommer vi, i likhet med övriga verksamheter, att
fortsätta prioritera och effektivisera vårt arbete för att kunna utföra vårt lagstadgade
uppdrag effektivt. Revisionens budget har varit oförändrad sedan 2020.
Vi vill framhålla att år 2023 inleds en ny mandatperiod vilket innebär nyvalda revisorer. I
den nya mandatperioden kommer antalet revisorerar att utökas med två, vilket innebär
totalt åtta revisorer från och med 2023. Med tanke på att revisionsåret 2022 avslutas
först med utgången av april månad år 2023, innebär den nya mandatperioden att
nyvalda revisorer och tidigare revisorer måste arbeta parallellt under ca 4 månader. I
likhet med tidigare år med ny mandatperiod kommer det att finnas behov av extra
anslag för att täcka revisorernas arvoden under den tid som nya revisorer fullgör
uppdrag parallellt med revisorerna från föregående mandatperiod.
För att täcka revisorernas arvoden under den tid som dubbla revisionsgrupper fullgör
uppdraget parallellt är en extra kostnad för år 2023 beräknad till 400 000 kr.
Anslagsbehovet för år 2023 för revisorernas verksamhet (arvoden, resor, utbildning,
köp av sakkunnigstöd) beräknas med hänvisning till ovan redovisade till 6 200 000
kronor.

Med hänvisning till det anförda hemställer revisorerna att regionfullmäktige beslutar
att för revision i Region Halland anvisa anslag för år 2023 med 6 200 000 kronor.
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Hej!
Bifogar hemställan från regionens revisorer till RF presidium angående anslag till revisionskostnader för år 2023.
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