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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.71
Datum: 2017-03-11
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Rambudget för revision av GR 2018
Göteborgsregionens kommunalförbund föreslår en mindre höjning av anslaget för revision inför
2018. Anslaget finansieras inom ramen för kommunernas årsavgifter till förbundet.
Förvaltningens bedömning är att förslaget är rimligt men att det också bör utredas hur uppföljning
och revision av den externfinansierade verksamheten ska finansieras i framtiden.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till beslut om budget för revisionen av
Göteborgsregionens kommunalförbund

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag
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Bakgrund
Revisionen för GR har äskat en höjning av revisionsanslaget med 500 tkr till en sammanlagd nivå
omfattande 917 tkr. Motivet för detta är att man vill genomföra 4 st fördjupade granskningar a 150
tkr styck. Den grundläggande granskningen beräknas kosta 317 tkr.
Presidiet finner äskandet om 317 tkr för den grundläggande granskningen med utgångspunkt från
detaljbudget 2017 rimligt. Vad gäller den fördjupade granskningen bedömer förbundsfullmäktiges
presidium, mot bakgrund av ovanstående, att revisorernas hela äskande i dagsläget inte kan
tillmötesgås med hänsyn tagen till nuvarande budgetnivå för revision och nivån på
medlemskommunernas avgift till GR samt att GRs verksamhet inte ska bli lidande av en alltför
kraftig höjning av revisionsanslaget. Förbundsfullmäktiges presidium föreslår för 2018 ett anslag
om 150 tkr för fördjupade granskningar, en höjning med 50 tkr jämfört med 2017. Förslag till
revisionsbudget för GR kommer att behandlas av förbundsfullmäktige den 13 juni 2017.
En jämförelse med kommunalförbunden i Stockholm och Skåne har gjorts och det har därvid
konstaterats att revisionen av GR kostar mer än de som man jämfört med.
Samråd/samverkan
Kommunen ges nu möjlighet att inkomma med synpunkter på rambudget för revisionen 2018.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
En höjning av anslaget till revisionen inom GR finansieras inom kommunernas årsavgifter till
förbundet. Den föreslagna förändringen innebär därför inga ekonomiska förändringar för Ale
kommun.
Förvaltningens bedömning och motivering
Den omfattande externfinansierade verksamheten inom GR gör att kommunalförbundet skiljer sig
tydligt från exempelvis kommunalförbundet i Stockholm. Detta ställer förstås större krav på
uppföljning och revision.
Förvaltningen anser att det är viktigt att dessa uppföljande verksamheter bekostas inom ramen för
den externfinansierade verksamheten. Förbundsstyrelsen föreslår en genomlysning av beräkning av
årsavgiften inför 2019. Det bör då också utredas hur uppföljning och revision av den externt
finansierade verksamheten ska bekostas.
Förvaltningen bedömer att förslaget till förändring av revisionens budget för 2018 är rimligt med
utgångspunkt i det ekonomiska läget för GR och kommunerna samt revisionens ambitioner med
fördjupade granskningar.
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