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Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga
nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2006
Enligt kommunallagens bestämmelser skall de revisorer som landstinget utser
för granskning av den landstingskommunala förvaltningen varje år till fullmäktige avge berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som
avser verksamheten under det föregående budgetåret. Granskningen skall
utföras enligt kommunallagens bestämmelser, lag om kommunal redovisning
och god revisionssed samt landstingets revisionsreglemente.
Om anmärkning framställs skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen. Anmärkningen får riktas mot nämnder och fullmäktigeberedningar,
samt enskilda förtroendevalda i sådana organ. Revisionsberättelsen skall också
innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av juni månad efter det år
som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller ej. Om
ansvarsfrihet vägras får fullmäktige besluta att skadeståndstalan skall väckas.
Talan som inte grundas på brott skall väckas inom ett år från det att beslutet om
vägrad ansvarsfrihet fattades, annars är rätten till sådan talan förlorad.
Riksdagen har under 2006 fattat beslut om ändringar i kommunallagen
( 5 kap 25 a § och 31 § KL) vad beträffar bl a revision och ansvarsprövning.
Bestämmelserna innebär att kraven på fullmäktige att vara tydlig i sina beslut i
ansvarsprövningsprocessen skärps, samtidigt som reglerna runt
prövningsprocessen förtydligas. Fullmäktiges beslut att bevilja eller neka
ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Att motivera
innebär att göra tydligt vilka omständigheter som legat till grund för
fullmäktiges beslut. Exempel på situationer när fullmäktige inte kan anses
behöva motivera sitt beslut är när revisionsberättelsen inte innehåller några
kritiska synpunkter, bedömningar eller framställningar och fullmäktige gör
samma bedömning som revisorerna och beslutar att bevilja ansvarsfrihet. Det
får inte heller ha framförts kritiska synpunkter och förslag från fullmäktiges
ledamöter vid behandlingen av ärendet.
Är revisorerna kritiska i sin revisionsberättelse och fullmäktige gör samma
bedömning kan fullmäktige i sin egen motivering hänvisa till
revisionsberättelsen.
Som en följd av de nya reglerna ansvarar presidiet för beredning av ärendet.
Presidiets förslag till beslut, med motivering i de fall det krävs, går ut med
tilläggsutskicket den 13 april.
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Revisionsberättelser 2006 med sammanfattning av yrkesrevisorernas
årsrapporter för nämnder, styrelser och bolag samt lekmannarevisorernas
granskningsrapporter för bolagen överlämnas härmed.

Inger Linge

