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Landstingsfullmäktiges presidiums beredning
av Revisionens budget
Övergripande uppgifter
Revisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region
Stockholm. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges, och ytterst
medborgarnas, demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i regionstyrelsen, övriga nämnder och bolag samt
stiftelser. Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av
regionens nämnder och bolagsstyrelser. Den övergripande revisionsuppgiften är
att granska om nämnder och bolag verkar inom ramen för och verkställer
regionfullmäktiges beslut liksom om nämnder och bolag uppnår de beslutade
målen och uppdrag inom givna ekonomiska ramar. Granskningen bidrar till
bättre användning av skattebetalarnas pengar både genom att uppmärksamma
brister inom regionens nämnder och styrelser med förslag till åtgärder för att
åtgärda dessa, men också genom att den får kunskap om goda exempel som kan
bidra till att fler gör rätt. En väsentlig uppgift för revisorerna är också att
säkerställa en god styrning och en god intern kontroll.

Fullmäktiges inriktning för nämnden
Revisorerna ska genom sin granskning av nämnders och bolags måluppfyllelse
och verksamhet bidra till att förbättra uppfyllelsen av fullmäktiges samtliga
övergripande mål och de specifika målen för respektive nämnd och bolag.
Vidare ska revisorerna granska att nämnder och bolag genomför fullmäktiges
beslut på det sätt som fullmäktige beslutat. Det är av stor vikt att revisorerna
bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt, med hög professionell kompetens
och med största möjliga nytta för medborgarna. I samband med
regionbildningen breddas regionens ansvarsområde och även i andra delar blir
regionens beslutsfattande mer komplext och kräver sakkunskaper som i alla
delar inte kan förväntas inom revisorskollegiet. För att fortsatt kunna
genomföra granskningar av hög kvalitet som motsvarar de höga krav som ställs
och samtidigt utföra uppgiften effektivt överväger man alltid vilken verksamhet
som bedrivs bäst i egen regi respektive vilken som bör upphandlas.
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Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att för år 2019 fastställa budgetramen under rubriken – landstingsrevisorerna,
innefattande dels ett verksamhetsanslag om 34,6 mkr samt en intäkt på högst 3
mkr som landstingsrevisorerna äger rätt att debitera de landstingsägda bolagen,
att för planåren 2020–2022 fastställa budgetramen under rubriken –
Landstingsrevisorerna, innefattande dels ett verksamhetsanslag om 35,3 mkr
respektive 36,0 mkr samt 36,7 mkr, dels för respektive planår en intäkt om
högst 3 mkr, vilket landstingsrevisorerna äger rätt att debitera de
landstingsägda bolagen.
att för år 2019 samt för planåren 2020–2022 under rubriken –
Landstingsrevisorerna anslå 200 tkr varje år som en ram för investeringar.
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