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Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd

Tid  18.05.2022 kl. 17:00 - 19:15

Plats  WSOY- huset, Mannerheimgatan 20, 06100 BORGÅ

NÄRVARANDE Metsola Silja 17.00 - 19.15 Ordförande
Jalonen Jaakko 17.00 - 19.15 Vice ordförande
Kohonen Eila 17.00 - 19.15 Medlem
Knoop Johanna 17.00 - 19.15 Medlem
Lehtonen Harri 17:00 - 19:15 Ersättare
Luukkainen Hannele 17:00 - 19:15 Ersättare
Ollikainen Hannu 17.00 - 19.15 Medlem
Paakkanen Petra 17.00 - 19.15 Medlem
Piirainen Marko 17.00 - 19.15 Medlem
Sillanpää Ilkka 17.00 - 19.15 Medlem
Sinkkonen Tiina 17.00 - 19.15 Medlem
Söderberg Johan 17.00 - 19.15 Medlem

FRÅNVARANDE Hällfors Sonja Medlem
Oksanen Ari Medlem
Raivio Timo Medlem
Koponen Sanna Bokförare

ÖVRIGA Luoma Mikko 17.00 - 19.15 Revisor frånvarande §6
Povenius Annette 17.00 - 19.15 Controller
Silvennoinen Ann-Sofie 17.00 - 19.15 Tf.

välfärdsområdesdi
rektör

Sjöblom Heli 17.00 - 19.15 Förvaltningssekret
erare

Silja Metsola Heli Sjöblom
 Ordförande Sekreterare

Behandlade ärenden §§ 1 - 10

Protokollet justerat
Jaakko Jalonen  Johanna Knoop

Protokollet offentligt framlagt
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Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 1 18.05.2022

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 1

    Revisionsnämndes möte konstateras vara lagenligt och beslutfört.

    Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska mö tes kal el-
sen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det in for
me ras om mö tet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna
da tanätet (146§). Kallelsen skickades till ledamöterna 20.4.2022
och föredragningslista skickades 16.5.2022 och samt publicerats
på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

    Beslutförslag:
    Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde

 förrättar namnupprop och konstaterar vilka ledamöter som
med de lat förhinder och vilka ersättare som kallats till mö-
tet.

 konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

    Beslut:
    Revisionsnämnden förrättade namnupprop och konstaterade vilka

le da mö ter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats
till mötet.

    Revisionsnämnden konstaterade mötet lagenligt sammankallat
och beslutfört.
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Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 2 18.05.2022

ANTAGANDE AV ARBETSORDNING

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 2
 De ärenden som behandlas vid revisionsnämndens möte har på för-

hand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande fö re drag-
nings lis ta. Enligt 118§ i förvaltningsstadga för Östra Nylands väl färd-
som rå de ska ärendena behandlas i en ordning som anges i fö re-
drag nings lis tan, om inte nämnden beslutar något annat.

 Beslutförslag:
 Revisionsnämnden beslutar anta arbetsordning enligt fö re-

dragningslistan.

 Medlem Ilkka Sillanpää med stöd av ersättare Harri Lehtonen gjorde
ett förslag att antagande av arbetsordning läggas till pro to kol let.

 Ersättare Harri Lehtonen med stöd av medlem Ilkka Sillanpää gjorde
ett förslag att tf. välfärdsområdesdirektörens presentation av
beredningsarbetes bakgrunden skulle höras före behandlingen av
utvärderingsberettelse och bokslutet.

 Beslut:
 Revisionsnämnd

 beslutade att tilllägga punkt antagande av arbetsordning till
pro to kol let.

 beslutade att börja med tf. välfärdsområdesdirektörens
pre sen ta tio nen före behandlingen av ut vär de rings be ret tel-
se och bokslutet.
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Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 3 18.05.2022

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 3
 Mötets protokolljusterare väljs och närvaro- och yttranderätt beviljas

ef ter behov.

 Enligt förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde utser
väl färd som rå des full mäk ti ge vid varje sammanträde två full mäk ti ge le-
da mö ter som ska justera protokollet för sammanträdet till de delar
som det inte justeras vid sammanträdet.

 När protokollet är färdigt, skickar sekreteraren det till ordföranden
och protokolljusterarna för jus te ring och godkännande.

 Enligt förvaltningsstadgan (85 §) ska närvaro- och yttranderätt vid
revisionsnämndens möten gäl la för:
 revisorn
 förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden

förordnar för än da må let

 Också en särskild sekreterare kan närvara vid mötet.

 Om närvaro- och yttranderätt för andra än de ovan nämnda
personerna bestäms särskilt för or ga net i fråga.
Välfärdsområdesstyrelsen får inte förordna någon fö ret rä da re till
revisionsnämndens sammanträden.

 Beslutsförslag:
 Revisionsnämnden utser Sonja Hällfors och Jaakko Jalonen till

protokolljusterare för mötet.

 Revisionsnämnden beviljar närvaro- och yttranderätt efter behov.

 Beslut:
 Revisionsnämnden valde Jaakko Jalonen och Johanna Knoop till

mötets protokolljusterare.

 Revisionsnämnden beviljade närvaro- och yttranderrätt:
 Annette Povenius, controller
 Ann- Sofie Silvennoinen, tf. välfärdsområdesdirektör
 Mikko Luoma, revisorn
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Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 4 18.05.2022

REVISIONSNÄMNDENS LEDAMÖTER, FÖREDRAGANDE OCH SEKRETERARE

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 4
  Beredning och ytterligare information: Tf. välfärdsområdesdirektör

Ann-So fie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

  Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har 8.3.2022 § 10 valt
föl jan de ledamöter i re vi si on snämn den och personliga ersättare för
dem för mandattiden 2022- 2025:

Ledamot Ersättare
Silja Metsola, ordförande Kari Jahnsson
Jaakko Jalonen, vice ordförande Tero Aaltonen
Johan Söderberg Björn Sundqvist
Ilkka Sillanpää Kari Pauloaho
Timo Raivio Harri Lehtonen
Petra Paakkanen Malin Havila
Sonja Hällfors Lenita Niemelä
Eila Kohonen Auli Lehto-Tähtinen
Ari Oksanen Hannele Luukkainen
Tiina Sinkkonen Pirkko Parjanen
Marko Piirainen Mikko Valtonen
Hannu Ollikainen Martin Segerstråle
Johanna Knoop Sandra Riipi

  Enligt förvaltningsstadgan (85 §) förordnar revisionsnämnden en
un ders tälld tjän stein ne ha va re till föredragande. Bestämmelser om
fö re drag ning av ärenden i revisionsnämnden finns också 95 § i för-
valt ningss tad gan. Revisionsnämnden kan av särskilda skäl besluta
att ett ärende behandlas på basis av ordförandens redogörelse
utan föredragning av en tjän stein ne ha va re.

  Som sekreterare vid revisionsnämndens möte fungerar revisorn el-
ler en tjänsteinnehavare som organet särskilt har förordnat för den-
na uppgift.

  Ordföranden:
  Revisionsnämnden antecknar för kännedom revisionsnämndens

le da mö ter och ersättare.

  Som föredragande i revisionsnämnden fungerar väl färd som rå des-
di rek tö ren och till sek re te ra re förordnas tills vidare för valt nings se-
kre te ra re Heli Sjöblom.

Beslut:
 Revisionsnämnden antecknade för kännedom revisionsnämndens

le da mö ter och ersättare.

mailto:ann-sofie.silvennoinen@borga.fi
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 Revisionsnämnden beslutade att det inte fanns föredragande i mö-
tet. Som tekniska korrigering omvandlades beslutförslagen till ett
bes lut förs lag av ordföranden.

 Revisionsnämnden beslutade att Heli Sjöblom är mötets
sekreterare.
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Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 5 18.05.2022

REVISIONSNÄMNDENS UPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM VÄLFÄRDSOMRÅDEN OCH
FÖRVALTNINGSSTADGAN

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 5
  Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör

Ann- Sofie Silvennoinen ann-sofie. silvennoinen@porvoo.fi.

  Enligt 125 § lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden:
1. bereda de ärenden som gäller granskning av förvaltningen

och ekonomin och som välfärdsområdesfullmäktige ska fatta
bes lut om,

2. bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin
som välfärdsområdesfullmäktige satt upp har nåtts i väl färd-
som rå det och välfärdsområdeskoncernen och huruvida verk-
sam he ten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt
sätt,

3. bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit under rä-
kens kaps pe rio den och om målen och åtgärderna i eko no mi-
pla nen är tillräckliga för att balansera ekonomin,

4. se till att granskningen av välfärdsområdet och dess dot ter-
sam mans lut nin gar samordnas,

5. övervaka att skyldigheten enligt 89 § att redogöra för bind nin-
gar iakttas och tillkännage redogörelserna för väl färd som rå-
des full mäk ti ge,

6. för välfärdsområdesstyrelsen bereda ett förslag till bes täm-
mel ser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till
bud get för utvärderingen och granskningen.

7. göra upp en utvärderingsplan och lämna för varje år väl färd-
som rå des full mäk ti ge en utvärderingsberättelse som innehåller
re sul ta ten av utvärderingen.

  Utöver vad som bestäms i 125 § i lagen om välfärdsområden ska
re vi si on snämn den:

1. godkänna revisionsnämndens utvärderingsplan,
2. följa hur revisorernas revisionsplan utfaller och hur revisorerna utför

si na uppgifter samt vid behov komma med förslag om hur revisionen
kun de utvecklas,

3. se till att revisionen får de resurser som behövs för att revisionen ska
kun na utföras i den omfattning som god offentlig revisionssed fö rut-
sät ter,

4. komma med initiativ och förslag om hur uppgifterna för re vi si on-
snämn den, revisorerna, internrevisionen samt Statens revisionsverk
kun de samordnas på ett ändamålsenligt sätt,

5. övervaka hur skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas, att re-
do gö rel ser na för bindningar tillkännages för väl färd som rå des full mäk-
ti ge en gång per år och se till att de offentliga uppgifterna i registret
över bindningar publiceras på välfärdsområdets webbplats,

6. vara personuppgiftsansvarig för registret över bindningar samt
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7. ansvara för informationsgången.

  Enligt 86 § i förvaltningsstadgan ska revisionsnämnden i enlighet med
de uppgifter som föreskrivs i lagen om välfärdsområden svara för
gransk nin gen av förvaltningen och ekonomin, utvärderingen av målen,
re sul ta ten och ändamålsenligheten i välfärdsområdets och väl färd som-
rå des kon cer nens verksamhet och ekonomi samt övervaka att skyl di-
ghe ten att redogöra för bindningar iakttas.  Revisionsnämnden ska des-
su tom för välfärdsområdesfullmäktige lägga fram ett förslag om hu ru vi-
da bokslutet kan godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ans-
vars fri het.

  Revisionsnämnden informerar och rapporterar i första hand till väl färd-
som rå des full mäk ti ge om frågor som gäller nämndens uppgifter. Övrig
in for ma ti on ges på det sätt som revisionsnämnden beslutar. I in for ma-
tions giv nin gen iakttas i tillämpliga delar de allmänna anvisningar om
prin ci per na för information som godkänts av välfärdsområdesstyrelsen.

  Ordföranden:
  Revisionsnämnden antecknar för kännedom de uppgifter som nämn-

den har enligt lagen om välfärdsområden och de ytterligare uppgifter
om vilka bestäms i förvaltningsstadgan.

  Beslut:
  Revisionsnämnden antecknade för kännedom de uppgifter som

nämnden har enligt lagen om välfärdsområden och de ytterligare
uppgifter om vilka bestäms i förvaltningsstadgan.
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Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 6 18.05.2022

VAL AV REVISOR

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 6
  Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör

Ann-So fie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

  Enligt 125 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021)
bereder revisionsnämnden va let av revisorer för välfärdsområdet.

  Ett revisionsuppdrag fastställdes på Östra Nylands välfärdsområdes
vägnar av Pekka Ki vi le vo i mars 2022.

  Bilaga: Fastställande av revisionsuppdrag  21.2.2022.

  Ordföranden:
 Revisionsnämnden beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige

att fullmäktige godkänner det avtal som undertecknades i mars 2022
och väljer KMPG Jul kis tar kas tus Oy till revisor på de villkor som
anges i avtalet.

 Protokollet för denna punkt justeras vid mötet.

Beslut:
 Revisorn Mikko Luoma anmälde jäv i fråga om 6§ och var inte

närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

 Revisionsnämnden noterade att förberedelsearbetet inför valet av
revisor hade utförts av ett temporära beredningsorganet.
 Det temporära beredningsorganets mötet 30.9.2021 §48:

Till uppgiften som revisor för det temporära
beredningsorganet utses den revisor som Borgå stads
revisionssamfund anvisar för uppgifter.

 Det temporära beredningsorganet beslöt att utnämna
revisor i enlighet med förslaget.

Revisionsnämnden beslutade att köpeavtalet för revisionen ska ges
för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

 Beslutet justerades genast.

 Efter att beslutet fattades, återvände  revisorn Mikko Luoma till
mötet kl.18.05.

mailto:ann-sofie.silvennoinen@borga.fi
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Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 7 18.05.2022

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 7
  Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör

Ann-So fie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

  Revisorn ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till väl-
färd som rå des full mäk ti ge med en redogörelse för resultaten av re vi-
sionen. Berättelsen ska också innehålla ett ut ta lan de om huruvida
boks lu tet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas ledamöterna i
det grans ka de organet och de redovisningsskyldiga inom organets
upp gift som rå de.

  Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden
be dö ma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som väl-
färd som rå des full mäk ti ge satt upp har nåtts i väl färd som rå det och
väl färd som rå des kon cer nen och huruvida verksamheten är ordnad
på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt samt bedöma hur ba lan-
se rin gen av ekonomin har ut fal lit under räkenskapsperioden och
om målen och åtgärderna i ekonomiplanen är till räc kli ga för att ba-
lan se ra ekonomin.

  Enligt lagen gör revisionsnämnden upp en utvärderingsplan och
läm nar för varje år väl färd som rå des full mäk ti ge en ut vär de rings be-
rät tel se som innehåller resultaten av ut vär de rin gen. Väl färd som rå-
des full mäk ti ge behandlar utvärderingsberättelsen i samband med
boks lu tet. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar väl färd som rå des full-
mäk ti ge ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen
ger anledning till. Välfärdsområdesfullmäktige fat tar beslut om de
åt gär der som revisionsnämndens beredning föranleder. När väl-
färd som rå des full mäk ti ge godkänner bokslutet ska fullmäktige bes-
lu ta om ansvarsfrihet för de re do vis ningss kyl di ga.

  Revisorn ska granska bokslutet före utgången av maj månad. Efter
re vi sionen ska väl färd som rå dess ty rel sen förelägga väl färd som rå-
des full mäk ti ge bokslutet. Väl färd som rå des full mäk ti ge ska be han-
dla bokslutet före utgången av juni månad.

  Revisor CGR, OFGR Mikko Luoma ger en översikt över budgeten
och bokslutet för Östra Ny lands välfärdsområde 2021.

  Ordföranden:
Revisionsnämnden beslutar godkänna utvärderingsberättelsen för år
2021 och lämna den till välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

  Protokollet för denna punkt justeras vid mötet.

mailto:ann-sofie.silvennoinen@borga.fi
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 Beslut:
 Revisionsnämnden har inte upprättat utvärderingsberättelse för år

2021.

 Revisionsnämnden beslutade
 att ta bort punkten 4. Revisionsnämndens förslag till

välfärdsområdesfullmäktige.
 att lägga till punkt 2. Utvärdering av det temporära

beredningsorganet sammansättningen av den politiska
övervakningsgruppen.

 att flytta punkt 1.2. Utvärderingsarbete till punkt
3.Sammanfattning och beslut.

 Revisionsnämnden beslutade att lämna utvärderingsberättelse till
välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

 Beslutet justerades genast.



ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES
REVISIONSNÄMND

PROTOKOLL 1/2022 13

_________________________________________________________________________

Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 8 18.05.2022

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 8
 Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör

Ann-So fie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

 Enligt 130 § i lagen om välfärdsområden ska revisorerna för varje
rä kens kaps pe riod avge en berättelse till välfärdsområdesfullmäktige
med en redogörelse för resultaten av revisionen. Om revisorn kons-
ta te rar att välfärdsområdets förvaltning och ekonomi har skötts i strid
med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den skada som upp-
kom mit inte är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en an märk-
ning om saken mot den redovisningsskyldige.

 Om revisorerna upptäcker väsentliga missförhållanden, ska de utan
dröjs mål informera om dessa i ett revisionsprotokoll som lämnas till
väl färd som rå dess ty rel sen. Revisionsprotokollet delges re vi si on-
snämn den. (Lag om välfärdsområden 130 §.)

 Östra Nylands välfärdsområdes ansvariga revisor CGR, OFGR Mik-
ko Luoma presenterar för revisionsnämnden en revisionsberättelse
för år 2021.

 Ordföranden:
 Revisionsnämnden beslutar godkänna revisionsberättelsen och läm-

na den till välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

 Protokollet för denna punkt justeras vid mötet.

 Beslut:
 Revisionsnämnden beslutade

 att anteckna revisionsberättelsen för kännedom.
 att lämna revisionsberättelsen till väl färd so må des full mäk ti-

ge för behandling.

 Beslutet justerades genast.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 37 31.03.2022

Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 9 18.05.2022

GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR 2021

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 37
 Beredning och tilläggsuppgifter: tf. välfärdsområdesdirektör Ann- So-

fie Sil ven noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; controller An net-
te Po ve ni us annette.povenius@loviisa.fi; utvecklingsdirektör Katja
Blomberg kat ja.blomberg@porvoo.fi; räddningsdirektör Peter
Johansson pe ter.johansson@porvoo.fi; bokförare Sanna Koponen
san na.koponen@porvoo.fi.

 Enligt 117§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) är väl färd som rå-
dets räkenskapsperiod kalenderåret. I 1§ i införandelagen
(616/2021) finns bestämmelser om ikraftträdandet av lagen om väl-
färd som rå den och enligt paragrafen är välfärdsområdets första
boks lut som ska upprättas på det sätt som avses i 13 kap. i lagen
om välfärdsområden och granskas på det sätt som avses i 14 kap. i
den lagen bokslutet för 2021. Väl färd som rå dets styrelse ska up prät-
ta ett bokslut för rä kens kaps pe rio den före utgången av mars månad
året efter rä kens kaps pe rio den och lämna det till revisorerna för
gransk ning samt efter revision fö re läg ga fullmäktige bokslutet före
ut gån gen av juni. (616/2021 117§.)

 Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys
och noter till dem samt en jämförelse över budgetutfallet och en
verk sam hets be rät tel se. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga upp-
gif ter om resultatet av välfärdsområdets verksamhet och om eko no-
mis ka ställning. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska
läm nas i noterna.(611/2021 117§.)

 Enligt 117§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) bokslutet un der-
teck nas av ledamöterna i välfärdsområdets styrelse och tf väl färd-
som rå des di rek tö ren.

 I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur målen för
verk sam he ten och ekonomin har nåtts. I verksamhetsberättelsen
ska också ingå uppgifter om väsentliga omständigheter gällande
eko no mi som inte framgår av balansräkning, resultaträkning eller fi-
nan siering sanalys.

 Det temporära beredningsorganets bokslut för 2021 har uppgjorts i
en lighet med bestämmelserna i lagen om välfärdsområden och med
stöd av dem givna direktiv och rekommendationer. I bokslutet ingår
en verk sam hets be rät tel se, där de väsentliga händelserna i
verksamheten och ekonomin samt tablåerna över budgetutfallet har
beskrivits. I boks luts kal ky ler na ingår stadens resultaträkning, fi nan-
siering sanalys, balansräkning och koncernkalkyl med noter.
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 Bilaga. Verksamhetsberättelse och bokslutskalkylerna 2021.

 Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdetsstyrelse beslutar föreslå väl färd som rå des full mäk ti-
ge att räkenskapsperiodens överskott på 58 484,82 euro överförs till
över- och underskottskontot för tidigare räkenskapperioder i ba lans-
räk nin gen.

 Välfärdsområdesstyrelse beslutar godkänna och underteckna
bokslutet för 2021 och förelägga bokslutet för
välfärdsområdesfullmäktige.

 Välfärdsområdesstyrelse ger bokslutet för revisorn före fullmäktiges
behandling och förelägga bokslutet för revisionsnämndens
behandling. Välfärdsområdesstyrelse ger möjlighet att på förslag av
revisorn gö ra smärre korrigeringar av teknisk natur i bokslutet.

 Beslut:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna enhälligt förslaget.

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 9

 Tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen presenterar för
re vi si on snämn den det temporära beredningsorganets bokslut och
verk sam hets be rät tel se för 2021.

 Bilaga: Verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler 2021.

 Ordföranden:
 Revisionsnämnden

 beslutar godkänna det temporära beredningsorganets
verk sam hets be rät tel sen och bokslutskalkylerna 2021 för
sin del.

 beslutar lämna bokslutet till välfärdsområdesfullmäktige
för godkännande.

   Protokollet för denna punkt justeras vid mötet.

Beslut:
 Revisionsnämnden beslutade

 att anteckna det temporära beredningsorganets bokslutet
2021 till kännedom.

 att lämna bokslutet till välfärdsområdesfullmäktige för god-
kän nan de och beviljande av ansvarsfrihet.

 Beslutet justerades genast.
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Östra Nylands välfärdsområdes
revisionsnämnd

§ 10 18.05.2022

AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 10
  Ledamöterna i Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnden

informerades om aktuella ärenden.
 Redogörelser för bindningar har begärts före 16.5.2022 av:

välfärdsområdesstyrelsens ledamöter,
välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande,
nämndernas ordförande och vice ordförande,
välfärdsområdesdirektören, föredragandena i
välfärdsområdesstyrelsen och i nämnderna.


