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§ 150

Granskning av Norra
sjukvårdsregionförbundet 2021
Dnr 457-2022

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2021. Revisorerna tillstyrker
att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M), Anders Öberg (S), Dan
Ankarholm (SJVP) och Elisabeth Lindberg (S) anmäler jäv och deltar inte i
regionstyrelsens behandling av ärendet.
Regionstyrelsen utser ledamoten Nils-Olov Lindfors (C) att överta ordförandeskapet under ärendets behandling.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är ett samverkansorgan för de fyra
regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region
Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet leds
av en förbundsdirektion och har till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och
forskning. Regionförbundet har även befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum, RCC
Norr. För revision av förbundet finns fyra revisorer, en från varje region.
Regionfullmäktige i respektive region beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen utifrån förbundets årsredovisning och revisorernas granskning.
För år 2021 redovisar förbundet ett positivt resultat om 39 tkr, vilket är
bättre än det budgeterade nollresultatet. Förbundets verksamheter har kunnat
genomföra stora delar av verksamhetsplanen trots påverkan av pandemin
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under 2021. Fyra av sju mål i verksamhetsplanen är helt uppfyllda, ett är
delvis uppfyllt genom pågående aktiviteter. Två mål har inte kunnat uppfyllas som en följd av svårigheter att samverka under rådande omständigheter.
Det finns även en skuld på 2 316 tkr till medlemmarna med anledning av att
hela medlemsbidraget inte använts under året. De pengar som blivit över
från medlemsbidraget föreslås återbetalas till medlemmarna i samband med
att medlemsbidraget för 2022 hämtas in.
Anpassning har skett till helt digitala arbetsformer under första halvåret
2021. Under hösten kunde några samverkansmöten genomföras fysiskt. Förbundets aktiviteter inom nationell kunskapsstyrning har också kunnat anpassas till digitala former. Sjukvårdsregionala träffar, avstämningar, konferenser
och sammanträden har i princip uteslutande skett digitalt. Det har inneburit
en stor utveckling av förmågan att hantera de digitala verktygen.
Revisorernas bedömning
Revisorerna bedömer att förbundsdirektionen i huvudsak genomfört verksamheten i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om för år 2021. Revisorerna tillstyrker att
regionförbundets årsredovisning 2021 godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Årsredovisning 2021 Norra sjukvårdsregionförbundet
Revisionsberättelse för år 2021
Grundläggande granskning år 2021
Protokollsutdrag skickas till:
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ekonomidirektör
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