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Revisorernas förvaltning under 2021 

Inledning  

Regionfullmäktige har utsett sju förtroendevalda revisorer med uppgift att 

på fullmäktiges uppdrag granska att regionens verksamhet bedrivs enligt 

fullmäktiges beslut. Kommunallagen, revisionsreglementet och god revis-

ionssed ger viktiga förutsättningar för revisorernas arbete. Det av fullmäk-

tige beslutade revisionsanslaget ger de ekonomiska förutsättningarna för 

granskningsarbetets omfattning. För verksamhetsåret 2021 har regionens re-

visorer disponerat 7 000 tkr för revisionsarbetet.  

Revisorernas uppdrag 

Revisorerna har till uppgift att pröva om verksamheten sköts ändamålsen-

ligt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är till-

fredsställande. Revisorernas granskningsinriktning har redovisats i en lång-

siktig granskningsstrategi och en årlig riskbedömning och revisionsplan. 

Utgångspunkten för granskningsarbetet har varit att ta fram det underlag 

som revisorerna behöver för att med rimlig säkerhet kunna uttala sig i an-

svarsfrågan. 

Revisionsarbetet under 2021 

Under 2021 har revisorerna sammanträtt vid sammanlagt 9 tillfällen. Revis-

ionspresidiet har under året haft interna överläggningar och överläggningar 

med regionstyrelsens, regionfullmäktiges samt nämndernas presidier. Dess-

utom har revisorerna deltagit i fullmäktiges sammanträden, nätverksträffar, 

konferenser, utbildningar med mera. På grund av Corona-pandemin har näs-

tan uteslutande allt detta skett digitalt. 

Revisorerna beslutar självständigt vad som skall granskas. Revisorerna har i 

revisionen avseende verksamhetsåret 2021 lagt fokus på granskningar som 

rör styrning, uppföljning och intern kontroll, både avseende verksamhet och 
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ekonomi. Revisionen har bland annat inriktats mot barn- och ungdomspsy-

kiatri, folkhögskolornas interna kontroll samt regionens budgetprocess. 

Granskning av palliativ vård har genomförts i samverkan med revisions-

grupperna i 16 värmländska kommuner och har avrapporterats i februari 

2022. 

Revisionen har under året löpande informerat fullmäktige om revisionens 

granskningar. Revisionen har även informerat fullmäktige om resultatet av 

årsredovisnings- och delårsgranskning. 

Revisorerna beslutar självständigt hur sakkunnigstödet ska organiseras. 

Sakkunnigstödet har under året utgjorts av revisionskontorets fyra tjänste-

män och av konsulter från kontrakterade revisionsbyråer. 

Regionens revisorer redovisar för år 2021 ett överskott på 188 tkr till följd 

av Corona-pandemin, som bland annat medfört betydligt lägre kostnader för 

konferenser, nätverksträffar och utbildningar.  

 

För revisorerna 
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