Nyhetsbrev från
Landstingsrevisorerna
Vi förtroendevalda revisorer är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Vi
granskar, i enlighet med god revisionssed, all verksamhet i Landstinget Sörmland. Uppdraget omfattar verksamheter
som sammantaget har en budgetomslutning på drygt 10 miljarder kronor och ca 8 000 anställda. Revision av de
landstingskommunala bolagen genomförs av lekmannarevisor och av auktoriserade revisorer.
_____

Vi har sedan förra Nyhetsbrevet granskat intern styrning och kontroll i
hanteringen av landstingets pensioner. Vår bedömning är att
landstingsstyrelsen säkerställer att hanteringen är ändamålsenlig och bedrivs
med tillfredsställande intern styrning och kontroll. Viss otydlighet finns i gällande
delegationsordning och eventuellt krav på återrapportering. Visst
utvecklingsarbete kvarstår även för dokumentation av rutiner och anvisningar.
Sårbarheten i hanteringen bör också minska till exempel genom att fler personer
blir involverade i rutinerna. Svar är begärt från landstingsstyrelsen till i mitten av
maj.
Svar har kommit på granskningen av riktlinjer och rutiner för anställning och
avveckling av chefspersoner. Av svaret framgår att landstingsdirektören gett i
uppdrag till förhandlingschefen att säkerställa tillämpningen och stärka den
interna kontrollen. Åtgärder som presenteras är bland annat genomgång av
rutiner och revidering av rutiner för återrapportering för delegationsbeslut samt
utbildningsinsatser för nyckelpersoner.
Svar har också kommit från landstingsstyrelsen på vår granskning av
implementering av politiska viljeinriktningar framtagna av
Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion. Svaret som lämnas är
till stora delar gemensamt med övriga landsting och regioner som ingår i
Samverkansnämnden. Av svaret framgår att sjukvårdsregionens landsting och
regioner bedömer att den påbörjade etableringen av ett gemensamt system för
kunskapsstyrning ger bättre förutsättningar för att ny kunskap når ända ut i
mötet med patienter. En viktig del i det arbetet är att tydliggöra roller, ansvar
samt behov av utvecklingsresurser för en sammanhållen kunskapsstyrning.
Dialogarbete har också startats i Samverkansnämnden under året för att
förtydliga processen kring förväntningar på uppföljning och återrapportering av
de politiska viljeinriktningar från respektive landsting och region.
På hemsidan hittar du samtliga rapporter och svar som nämns i Nyhetsbrevet.
www.landstingetsormland.se/revisionen
En upphandling har genomförts för granskning av den interna kontrollen i
lönehanteringen. Det som ska granskas är om landstinget har rutiner som
säkerställer att rätt ersättning betalas ut i rätt tid till rätt person. I granskningen
ingår också att granska om rutiner finns för att säkerställa att korrekta underlag
därefter redovisas för sociala avgifter och pensioner. Granskningen utförs av
KPMG och avrapportering beräknas ske under mars månad.
För närvarande pågår granskning av landstingets samtliga nämnders, bolags och
stiftelsers bokslut, verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Detta inför den
Revisionsberättelse inklusive Revisorernas redogörelse som kommer att avlämnas
till landstingsfullmäktige i april 2018.
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