
 
REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I REGION SKÅNE  
 
Revisorernas antal och uppdragstid  
1 §  
Region Skåne har 13 revisorer. Bland revisorerna utser fullmäktige lekmannarevisorer till 
Region Skånes aktiebolag, revisorer till de finansiella samordningsförbunden och revisorer till 
Region Skånes stiftelser, enligt kommunallagens 3 kap. 11 §. Fullmäktige fastställer antalet 
revisorer för varje bolag och stiftelse.  
 
2 §  
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under 
det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.  
 
3 §  
Regionfullmäktige skall för mandatperioden välja en ordförande samt en vice ordförande.  
 
Revisorernas uppgifter  
4 §  
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.  
 
5 §  
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som påverkar 
kommunal revision i annan lagstiftning, av regionfullmäktige utfärdade ägardirektiv för 
kommunala bolag samt detta reglemente.  
 
6 §  
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från god revisionssed. 
 
Budget  
7 §  
Revisorernas budget skall beredas av regionfullmäktiges presidium. 
 
Sakkunniga  
8 §  
Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god revisionssed. Revisorerna 
biträds av sakkunniga vid revisionskontoret. Revisionsdirektören är inför revisorerna ansvarig 
för revisionskontorets verksamhet. Revisorerna upphandlar därutöver sakkunniga i erforderlig 
omfattning. Revisorerna får inom ramen för sin budget anställa den personal och anlita de 
sakkunniga som behövs för uppdragets genomförande. 
 
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller 
också de sakkunniga som biträder revisorerna.  
 
 
 
 
 



Revisorernas sammanträden  
9 §  
Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och till sammanträden 
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra 
experter samt förtroendevalda i beredningar och nämnder.  
 
10 §  
Minnesanteckningar skall föras över vad som förekommit vid sammanträden i gransknings-
arbetet. En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorerna är 
ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden och av ytterligare 
en person som revisorerna utser. 
 
11 §  
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 
och om jäv skall tas upp i protokoll. Ordföranden utser sekreterare. Protokollet justeras av 
ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet skall 
justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.  
 
Särskilda beslut  
12 §  
Särskilda administrativa beslut avseende revisorerna, som exempelvis beslut om revisorernas 
utlandsresor, fattas av regionfullmäktiges ordförande och vid dennes frånvaro av region-
fullmäktiges 1:e vice ordförande.  
 
Arkiv  
13 §  
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av regionfull-
mäktige fastställt arkivreglemente. 

Revisionsberättelse  
14 §  
Revisionsberättelsen skall lämnas till regionfullmäktige senast den 1 juni varje år.  
 
Reglementets ikraftträdande  
15 §  
Detta reglemente gäller fr.o.m. 2008-07-01. 

 


