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§ 36 

Godkännande av dagordning 

Revisorerna beslutar 
att godkäru1a dagordningen fö r dagens sammanträde. 

§ 37 

Datum för protokolljustering 

Revisorerna beslutar 
att protokollsjustering ska ske i PwC:s lokaler, Tivoligatan 2 i Kristianstad 
onsdagen den 25 mars klockan II :00. 

§ 38 

Rapporter från PwC 
- Delrapportering av risk- och väsentlighetsanalys 

2 

Adrian Göransson redogör för sitt underlag för revisorernas ri skbedömning. 
Rapporten kommer att slutrapporteras på revisorernas möte i april. 

§ 39 

Workshop risk- och väsen tlighetsanalys 
Diskussion sker kring risker i den kommunala verksamheten. 

§ 40 

Rapporter frå n grupperna 

Revisionsgru pp l 
Revisionsgrupp I redogör för sitt möte med milj ö- och hälsoskyddsnämndens 
presidium. 

Ros-Marie Olin informerar 0 111 senaste mötet på Kri stianstads Österlens Airport. 
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§ 41 

Övriga frågor 
- Utbildning avseende intern kontroll och effektivitet. 

Revisorerna beslutar 
att nya förslag på utbildningsdagar ska tas fram . 

- Revisorerna diskuterar nya rutiner vid initiering av granskningar. 
Revisorerna beslutar 
att innan en granskn ing startar ska ll projektplanen tillsammans med ett följe
brev skickas till den nämnd som granskningen avser. 

Justerandes j p Utdragsbcslyrkandc 


