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Revisionsnämnden 2017-2021
TORSDAG 22.4.2021 kl. 14.00-16.00
VCS, SKOLNINGSUTRYMMET TRANAN Y3

Beslutsfattare
Närvarande:

Ordinarie
Kjell Heir
Bengt Kronqvist
Kristina Vesterback
Rune Rönn
Ulla-Maj Salin
Ulla Salmenheimo-West

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Frånvarande:

Carl-Wilhelm Stenman

Sakkunniga:

Andreas Holmgård

BDO Ab, OFGR-revisor, §§ 48-49, 14.00-14.30

Kjell Heir

revisionsnämndens ordförande

Jari Lindholm
45-52

revisionsnämndens sekreterare

Paragrafer:
Protokollet

Ordförande:

Sekreterare:

undertecknat:

Godkänt elektroniskt 10.5.2021

Godkänt elektroniskt 10.5.2021

Kjell Heir

Jari Lindholm

Plats och tid:
Korsholm
___. 5/2021
Granskat elektroniskt 18.5.2021

Plats och tid:
Vasa
___. 5/2021
Granskat elektroniskt 24.5.2021

Ulla-Maj Salin

Ulla Salmenheimo-West

Övriga
närvarande:
Föredragande:
Sekreterare:

Justerat:
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SAMMANTRÄDET ÖPPNAS – BESLUTFÖRHET

3

§ 46

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

3

§ 47

SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING

3

§ 48 REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020, FASTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH
BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

4

§ 49 PRESENTATION AV BDO:S REVISIONSPLAN FÖR REVISION AV VSVD:S FÖRVALTNING
OCH EKONOMI / ARBETSPROGRAM FÖR ÅR 2021
5
§ 50 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2020

5

§ 50 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2020

6

§ 51 KOMPLETTERING AV BINDNINGSREGISTRET PÅ BASEN AV INLÄMNADE NYA
BINDNINGSNMÄLNINGAR/ KOMPLETTERING AV UPPGIFTER

7

§ 52 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION

7

Ordförande:

Kjell Heir
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45-47
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SAMMANTRÄDET ÖPPNAS – BESLUTFÖRHET

Beslutsförslag. Ordförande Heir:
Revisionsnämnden beslutar att konstatera mötets laglighet och
beslutförhet.
Beslut: Ordförande hälsade de närvarande välkomna, konstaterade mötet
öppnat samt mötets beslutförhet.

§ 46

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutsförslag. Ordförande Heir:
Revisionsnämnden beslutar om att välja ledamöterna Ulla-Maj Salin och
Ulla Salmenheimo-West till protokolljusterare för detta möte.
Beslut: Till protokolljusterare för mötet valdes Ulla-Maj Salin och
Ulla Salmenheimo-West.

§ 47

SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING
Beslutsförslag. Ordförande Heir:
Godkänns enligt listan.
Beslut: Godkändes.

Justerat

Delgivning

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 48 REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020, FASTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH
BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET
KomL § 125: Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till
fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen skall också
innehålla ett uttalande om bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i
organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (den
redovisningsskyldiga).
Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid
med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa, skall
i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige.
Anmärkningen kan inte riktas mot fullmäktige. Revisionsnämnden skall inhämta en
förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning
i revisionsberättelsen.
Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning,
revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. När fullmäktige godkänner
bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Ansvariga OFGR-revisorn Andreas Holmgård tillställer revisionsnämnden revisionsberättelsen för år 2020, som ej innehåller anmärkningar enligt KomL § 125.

Beslutsförslag. Ordförande Heir:
Revisionsnämnden:
Fullmäktige
1) antecknar revisionsberättelsen till kännedom,
2) fastställer bokslutet för år 2020 och
3) beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovisningsskyldiga
tjänsteinnehavare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2020.
Beslut: Godkändes.
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§ 49 PRESENTATION AV BDO:S REVISIONSPLAN FÖR REVISION AV VSVD:S FÖRVALTNING
OCH EKONOMI / ARBETSPROGRAM FÖR ÅR 2021
OFGR,CGR Andreas Holmgård presenterar arbetsprogrammet för år 2021 under
mötet.
Bilaga: BDO Audiators arbetsprogram för år 2021 tillställs
nämnden som bilaga senast under mötet. (konfidientiellt).
Beslutsförslag. Ordförande Heir:
Revisionsnämnden beslutar att behandla och godkänna BDO Audiators Ab:s
arbetsprogram för revisionsåret 2021.
Beslut: Godkändes.

§ 50 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2020

----------------------------------------------------------------Revisionsnämnden 13.4.2021 § 43
§ 43 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2020 - FÖRSTA BEHANDLINGEN
AV PRELIMINÄR UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE OCH FÄRDIGSTÄLLDA DELOMRÅDEN
Preliminär utvärderingsberättelse för år 2020 med färdigställda delområden utskickas
som separat bilaga till denna kallelse till nämnden under vecka 14 efter påsken.
Berättelseutkastet presenteras för nämnden ytterligare kompletterad under mötet
(bl.a. inklusive förväntad nationell statistik från Kommunförbundet).
Utkastversionen distribueras separat till nämnden elektroniskt senast 9.4.2021.

Beslutsförslag. Ordförande Heir:
Revisionsnämnden beslutar att diskutera och stilisera utvärderingsberättelsens uppläggning och innehåll på basen av gemensam genomgång samt
fattar beslut om behovet av tilläggsutredningar mm. för den planerade
slutliga behandlingen av berättelsen 22.4.2021.

Beslut: Justerat

Delgivning

Utdragets riktighet bestyrker

Protokoll · sida 6(7)
nr 4/2021

Revisionsnämnden

50

22.4.2021

6

.

§ 50 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2020
(fortsättning 13.4.2021)
Beslut: Utkastversionen på basen av gjorda förändringar godkändes som bas
för fortsatt behandling. Utvärderingsberättelsens slutliga mötesbehandling
sker 22.4.2021.
------------------------------------------------------------------------------------------

Revisionsnämnden 22.4.2021 § 50

Nämndens sekreterare har för nämnden framställt en 22.4.2021 daterad version av
utvärderingsberättelsen för år 2020 som sänds nämnden med denna kallelse.
Sekreteraren kan korrigera/komplettera texten ytterligare under vecka 16 för
vissa kapitel/delområden och enligt kommentarer från nämndens ledamöter.
Behandlingen, stiliseringen och kompletteringen av utvärderingsberättelsen
fortsätter under mötet. Berättelsen godkänns och undertecknas då nämnden
slutligen godkänt berättelsen.
Beslutsförslag. Ordförande Heir:
Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för år
2020 och föreslår att fullmäktige
1) antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020 till
kännedom
2) uppmanar styrelsen att i samband med den fortsatta verksamhets- och
ekonomiplaneringen att beakta berättelsens iakttagelser och
3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för
delgivning till nya fullmäktige under hösten 2021

Beslut: Godkändes.

Beslut: Justerat

Delgivning

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 51 KOMPLETTERING AV BINDNINGSREGISTRET PÅ BASEN AV INLÄMNADE NYA
BINDNINGSNMÄLNINGAR/ KOMPLETTERING AV UPPGIFTER
Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa ledande kommunala förtroendevalda och
tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar.
Redogörelseskyldigheten gäller de uppgifter, som objektivt betraktat kan anses ha
betydelse för omskötseln av förtroende- och tjänsteuppgifterna. Redogörelsen skall
göras inom två månader efter att den redogörelsesskyldige valts till sin uppgift.
Personerna skall även utan dröjsmål redogöra för de ändringar som skett i
bindningarna. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten enligt 84 § i KomL att
redogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret
över bindningar publiceras på samkommunens webbplats. Nämnden är
registeransvarig för registret över bindningar och tillkännager redogörelserna för
fullmäktige. Revisionsnämnden ska tillkännage redogörelserna över bindningar för
fullmäktige en gång per fullmäktigeperiod och vid behov.
Medan vissa ändringar skett berörande VSVD:s ledande kommunala förtroendevalda
och tjänsteinnehavare så har sekreteraren begärt bindningsanmälningar av berörda
personer för uppdatering av det nuvarande bindningsregistret.
Beslutsförslag. Ordförande Heir:
Revisionsnämnden behandlar och granskar de till Vasa sjukvårdsdistrikt per
22.4.2021 inlämnade bindningsanmälningarna, korrigerar uppgifterna i
registret och publicerar godtagbara anmälningar som ett sammanställt
register på distriktets www-sida samt vidaresänder registret till
fullmäktiges kännedom.
Beslut: Godkändes.

§ 52 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION
- Infoärenden, revisionsnämnden 22.4.2021:
Beslut: Nästa möte är planerat att hållas under kommande sommar,
sekreteraren skickar kallelsen då datum har fastställts.
Beslut: Justerat

Delgivning

Utdragets riktighet bestyrker

