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§ 70
Justering
Revisorskollegiet utsåg Nils-Gunnar Blanc att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
§ 71
Finansrapport
Informationen noterades.
§ 72
Budgetuppföljning 2018
Informationen noterades.
§ 73
Kommunfullmäktiges val av revisorskollegiets presidium
Revisorskollegiet diskuterar Kommunfullmäktiges val av kollegiets
presidium kontra revisionsreglementet. Revisorskollegiet beslutar att ta
kontakt i frågan med Kommunfullmäktiges före detta valberedning och
med Kommunfullmäktiges presidium. Kollegiet beslutar att få till ett möte
med både f.d. Valberedning och Kommunfullmäktiges presidium innan
Kommunfullmäktiges möte i december.
§ 74
Fördelning av lekmannarevisionens uppdrag
Revisorskollegiet beslutar att revisionskontoret sänder ut förfrågan till alla
förtroendevalda revisorer om att åta sig lekmannarevisionsuppdrag samt om
det finns jäv i förhållande till vissa bolag. Frågan kommer sedan diskuteras
på nästkommande kollegiemöte.
§ 75
Upphandling av revisorstjänster
Informationen noterades.
§ 76
Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Informationen noterades.
§ 77
Kurser och konferenser
Information om mötesdagar för STAREVS årsmöteskonferens noterades
§ 78
Övriga frågor
Julbord för revisorerna diskuterades. Revisorskollegiet beslutade att julbord
för revisorerna 2018 bokas på Annelundsvillan.
Mötesdatum för RG 1 och RG 2 fastslogs.
Utbildning för nya förtroendevalda revisorer diskuterades.
Revisionskontoret kallar alla nya förtroendevalda revisorer till
internutbildning under hösten. Nya förtroendevalda revisorer och
lekmannarevisorer ska även ges möjlighet att gå SKLs utbildningar.
Fråga avseende sakkunnigt biträde för revisionen i kommunalförbund
diskuterades. Kollegiet beslutade att Revisionskontoret har möjlighet at
erbjuda Kommunalförbunden att vara sakkunnigt biträde i

kommunalförbunden (i beslut avseende SÄRF anmälde Nils-Gunnar Blanc
jäv, I beslut angående Sjuhärads Kommunalförbund anmälde Boris Preijde
jäv).
Möte under hösten med KF presidium diskuterades. Revisionskontoret
ordnar med möte med KF presidie så snart det går att genomföra.
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