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Plattform för nätverket förtroendevalda revisorer i
Östergötland (Östrev) – fastställd 2010-09-23
Nätverket förtroendevalda revisorer i Östergötland (Östrev) bildades i Åtvidaberg
2002. Östrev konstituerades vid plattformsmötet i Linköping 2003. En ny plattform
fastställdes vid årsträffen i Norrköping den 23 september 2010.
1§
Namn
Nätverkets namn är Nätverket för förtroendevalda revisorer i Östergötland (Östrev)
2§
Säte
Nätverkets säte är Linköping.
3§
Medlemmar
Nätverket omfattar de förtroendevalda revisorerna1 i Östergötlands kommuner
inklusive landstinget, region- och kommunalförbund. För enkelhetens skull används i
detta dokument det sammanfattande uttrycket kommuner för alla dessa kategorier av
deltagare.
4§
Ändamål
Nätverkets ändamål är att främja god revisionssed i kommunal verksamhet genom
kompetensutveckling, metodutveckling, erfarenhetsutbyte, granskningssamarbete,
aktualitetsförmedling, förstärkta uppdragsgivar- och omvärldsrelationer i
Östergötland. Revisionen i samtliga kommuner ska ske enligt god revisionssed. God
sed är föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt i revisionen som
tillämpas av en kvalitativt representativ krets. Den goda seden har stor betydelse för
revisionens trovärdighet och styrka. God revisionssed i kommunal verksamhet
dokumenteras av Revisionsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting.
Nätverket samverkar med Revisionsdelegation.
5§
Ambition
Nätverkets ambition är att anordna en årsträff för förtroendevalda revisorer i
Östergötland. Till detta kommer utbildningsdagar och ett utvecklat nätverksarbete
mellan förtroendevalda revisorer i länet.
6§
Arbetssätt
Nätverket arbetar med ett cirkulerande ansvar för nätverksträffar mellan deltagande
kommuner (stafettmodellen). Den kommun som är ansvarig för en nätverksträff
svarar för de praktiska arrangemangen. För den innehållsmässiga planeringen och
genomförandet svarar programgruppen.
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Förtroendevalda revisorer utgörs av förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer i kommuner,
landsting, bolag, stiftelser, region- och kommunalförbund.
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7§
Programgrupp
Nätverket leds av en programgrupp bestående av en ordförande och fyra ledamöter.
Ordföranden väljs för en tid av två år på den första nätverksträffen dels året efter det
att val till kommunfullmäktige har ägt rum, dels det tredje året efter sådant val.
Ordförandeposten alternerar mellan kommunrevisionerna i Norrköping, Landstinget
och Linköping. Ledamöterna utgörs normalt av ordförandena för de förtroendevalda
revisorerna i de två kommuner som senast anordnat nätverksträffen och av
ordförandena för revisorerna i de två kommuner som skall ordna nästkommande två
nätverksträffar. Respektive kommunrevision kan även utse annan ledamot än
ordföranden som företräder kommunrevisionen i programgruppen. Om en ledamot
inte längre kan fullgöra sitt uppdrag i kommunrevisionen åligger det berörd
kommunrevision att utse en annan ledamot. Varje medlem beslutar om och svarar för
kostnaderna för arvoden och ersättningar till sina egna ledamöter av
programgruppen.
8§
Årsträff
Nätverkets årsträff har till uppgift att
1. fastställa verksamhetsplan och medlemsavgift
2. välja ledamöter i programgruppen
9§
Kansli
Nätverkets kanslifunktion sköts av Regionförbundet Östsam.
10 §
Initiativrätt
Nätverkets medlemmar har rätt att väcka ett ärende i programgruppen.
11 §
Samråd
Nätverkets programgrupp samråder med medlemmarna i frågor av principiell vikt,
t.ex. rörande budget och verksamhetsplan.
12 §
Beslut
Nätverkets beslut fattas med enkel majoritet vid årsträffen av de röstberättigade
ledamöterna.
13 §
Kungörelser
Nätverkets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på
Östsams officiella anslagstavla.
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14 §
Ekonomistyrning
Nätverkets programgrupp upprättar halvårsvis uppföljning med helårsprognos för
verksamheten och ekonomin. Programgruppen lämnar information till medlemmarna
om verksamheten och ekonomin i samband med årsträffen. Nätverket håller
kostnaderna låga. Finansieringen sker genom att alla står för sina egna kostnader.
Med egna kostnader avses reskostnader, traktamenten, ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, måltider och liknande. Den kommun som är värd för en nätverksträff
svarar normalt för lokaler, lunch och kaffe. Insamlade avgifter förvaltas av
Regionförbundet Östsam.
15 §
Revision
Nätverkets räkenskaper och programgruppens förvaltning granskas av
Regionförbundets revisorer.
16 §
Arkivtillsyn
Nätverkets arkiv sköts av nätverkets kansli. Ansvaret för tillsynen av att nätverket
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar styrelsen i
Regionförbundet Östsam.

3

