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ROBERTSFORS KOMMUN
Revisionen

Fullmäktiges presidium
Budgetäskande 2020
I revisionens uppdrag ingår att granska kommunens samlade verksamhet som bedrivs i kommun, gemensamma nämnder, stiftelser och fonder. Granskningen ska ske i enlighet med kommunallagens revisionskapitel och god revisionssed i kommunal verksamhet.

De huvudsakliga syftena med att bedriva revision i kommunen är följande:
1) Skapa trovärdighet (för verksamheten och redovisningen)
2) Tillstyrka/avstyrka ansvarsfrihet
3) Medverka till att saker blir bättre

För att kunna fullgöra vårt uppdrag krävs rimliga resurser. Vi vill, inför budgetåret 2020, framhålla följande förutsättningar:








I revisorernas uppdrag ingår att granska alla styrelser, nämnder och fasta fullmäktigeberedningar. Under senare år har antalet nämnder ökat i antal. De nämnder som avses
är följande: 1) Gemensam överförmyndarnämnd, 2) Gemensam PA-nämnd samt 3) Gemensam brand- och räddningsnämnd. En gemensam nämnd ska granskas på samma
sätt som en traditionell nämnd. I revisionens uppdrag ingår att årligen bereda frågan
om ansvarsfrihet för de nämndsledamöter som utsetts av fullmäktige i Robertsfors.
Värdkommun för ovan redovisade nämnder är Umeå kommun. Umeå kommunrevision
har under våren 2019 utarbetat en arbetsordning för granskning av gemensamma
nämnder under mandatperioden 2019-2022. I dokumentet beskrivs på övergripande
nivå hur revisionsarbetet ska genomföras med avseende på planering, granskning, rapportering och ansvarsprövning. Föreslaget arbetssätt ställer krav på att medverkande
kommuner avsätter mer resurser för granskning av gemensamma nämnder än vad som
varit fallet under föregående mandatperiod. Detta gäller resurser för såväl förtroendevalda som för sakkunnigt biträde.
Kommunens revisorer vill bidra till att kommunens verksamhet blir bättre. Detta sker
genom att granska olika områden och lämna rekommendationer i syfte att utveckla
verksamheten. Ges revisionen utökade resurser kan fler granskningar (inkl. rekommendationer) utföras.
Det som också tillkommer är utbildning för oss kommun valda revisorer. Under de senaste två åren har vi inte haft pengar för utbildning.
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För att kunna genomföra uppdraget på avsett sätt äskar vi om utökad budget på 100 000 kr
från år 2020.

På uppdrag av kommunens revisorer

Åke Elvinsson

Charlott Bygdemo Toytziaridis

ordförande

vice ordförande

