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Förslag till beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder
som vidtagits till regionstyrelsen.

Yttrande till beslutsförslaget
Att klara det ekonomiska uppdraget, kompetensförsörjningen och öka produktiviteten är utmaningar för hela sektorn. Det förändringsarbete som är
påbörjat ska fortsätta och budgetdisciplin ska gälla för alla chefer på alla
nivåer.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens ansvarsutövande 2018.
Syftet med granskningen var att översiktligt bedöma om styrelsens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen omfattade styrelsens åtgärder för att styra, följa upp, vidta åtgärder, kontrollera samt rapportera till regionfullmäktige.

Ärendet
Revisorernas samlade revisionella bedömning är att regionstyrelsen bedriver
verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt, på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med i allt väsentligt tillräcklig intern
kontroll.
Revisorernas bedömning baseras i huvudsak på följande granskningsiakttagelser:


Det finns en heltäckande verksamhetsplan och en heltäckande budget.



Det finns mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi.



Styrelsen har under året varit aktiv och fattat beslut om flera strategier
som är styrande för regionens utveckling framåt. Olika insatser har
också gjorts för att förbättra regionens kompetensförsörjning samt divisionernas ekonomiska utveckling. De åtgärder som vidtagits har dock inte
varit tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse.
 Måluppfyllelsen vad gäller ekonomi och verksamhet uppnås delvis.
 Internkontrollarbetet har utvecklats de senaste åren och uppfyller
kontrollmålen.
”Olika partiernas gruppledare nöjda med återrapportering/uppföljning från
tjänstemännen. Men samtalen speglar varierad syn på det politiska uppdra-
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get, avseende på vilken nivå den politiska styrningen ska ske, utifrån målformuleringar eller med mer detaljerade beslut. Oroande är ekonomin, kompetensförsörjningen och produktiviteten. Någon säger att återrapportering av
sjukvårdsfrågor behöver öka.
Bilagor:
Revisionsrapport ”Regionstyrelsens ansvarsutövning 2018”
Revisorernas skrivelse
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regionens revisorer
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