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.
_____

Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade
delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Enligt kommunallagen ska delårsrapporten omfatta minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret. Landstinget Sörmland har beslutat att rapportering ska
göras per 31 juli.
Syftet med revisorernas bedömning är att ge fullmäktige ledning för den fortsatta
styrningen av verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan upprätthållas.
Vår samlade bedömning, efter genomförd granskning av delårsrapporten , är att:
•

delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och
ställning den sista juli

•

det är svårt att utvärdera måluppfyllelsen i delårsrapporten då flera indikatorer mäts
och rapporteras på helår. Pågående aktiviteter framgår men effekter är svåra att
bedöma då mätningar ännu inte skett

•

verksamhetsmålen bedöms endast till viss del uppnåtts och i delårsrapporten lämnas
prognosen att flera verksamhetsmål endast delvis kommer uppnås vid årets slut

•

det finansiella mål som beslutats av fullmäktige har uppnåtts och bedöms uppnås vid
årets slut

•

balanskravet kommer att uppfyllas vid årets slut

Bedömningen, inklusive granskningsrapport, ingår i fullmäktiges behandling av
delårsrapporten vid dagens sammanträde den 23 oktober 2018.

På vår hemsida kan du ta del av avlämnade rapporter och erhållna svar. Där
finns också våra styrande dokument som till exempel reglemente och årets
Revisionsplan.

www.landstingetsormland.se/revisionen

På baksidan av detta Nyhetsbrev redovisas resultatet av den enkät som vi
genomförde vid fullmäktigesammanträdet i september.
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Enkät fullmäktige 2018 – jämförelse med 2014
Revisorerna genomförde en enkät bland ledamöter och ersättare vid fullmäktiges
sammanträde i september. Enkäten innehöll åtta frågor kring ledmötenas uppfattning
om revisorernas uppdrag och hur vi kommunicerar. Enkäten är en uppföljning av
motsvarande enkäter från 2010 och 2014.
Vid årets enkät inkom 63 svar vilket motsvarar 74 % av ca 85 närvarande . Vid
enkäten år 2014 inkom 57 svar vilket då motsvarade 71 % av ca 80 närvarande.
På frågan om hur viktigt Revisionens
arbete är har betyget sjunkit något sedan
föregående mätning. På en 10-gradig skala är
det sammanvägda betyget 9,08 jämfört med
9,2 vid förra mätningen. Spridningen är också
större nu från 1 till 10 jämfört med tidigare 7
till 10.
En majoritet anser att de har tillräckliga
kunskaper om Revisionens arbete och roll.
En femtedel har angett att de har bristande
kunskaper. Resultatet är oförändrat sedan
föregående mätning.

Alla utom en tar del av Revisionens
rapporter. De allra flesta i pappersform och
andelen som läser dem på hemsidan fortsätter
att öka. Det är också många som tar del av
rapporterna både skriftligt, muntligt och på
hemsidan. Andelen som anser att
rapporterna är lätta att förstå har ökat från
knappt 80 % till drygt 85 %. Det är ett
glädjande besked då Revisionens ambition är
att rapporterna ska vara lätta att förstå. Vi
kommer att fortsätta arbeta med detta
framöver.

Det är också glädjande att en stor majoritet
har svarat att landstinget har stor eller
mycket stor nytta av revisorernas arbete. På
en 10-gradig skala har det sammanvägda
betyget ökat från 8,3 till 8,7. Detta trots att
spridningen har ökat från 4 till 10 till 1 till 10.

Det är ungefär lika stor andel, som vid förra
mätningen, som anser att Nyhetsbrevet från
Landstingsrevisorerna ger tillräcklig
information, drygt 87 %. En större andel än
tidigare anger också att vi ska fortsätta ge ut
bladet. Två personer säger nej och sex
personer har ingen uppfattning i frågan.

I årets enkät hade vi en ny fråga om
fullmäktiges ledamöter känner till forumet
Revisionsdialog. Det vill säga de träffar som
genomförs varje höst med nämndernas
presidier och verksamhetsledningar. Drygt 73
% av ledamöterna känner till detta.

trettiotal skrivna svar har kommit in.
Synpunkter som angetts är bland annat att
dialogerna är framåtsyftande, bra för att ge
samsyn och förståelse för varandras uppdrag
och roller samt att revisorerna bör fortsätta
med detta.
På frågan om Revisionen ska informera
mera och ta fram flera sätt att informera på
har 41 % ingen uppfattning och 38 % svarar
nej. Det är i linje med uppfattning i förra
mätningen.

En femtedel svarar att revisorerna behöver
informera mer eller ta fram fler sätt att sprida
information på. På frågan om man har förslag
på hur och om vad vi kan informera mera
och bättre fick vi in åtta synpunkter. Bland
synpunkterna finns både förslag, kritik och
beröm. Bland annat:
•
förslag – mer digitalt, mejl till exempel
•
kritik – mer kortfattade rapporter ibland ordrika och då svårt att ta till sig
•
beröm – nyhetsbrevet är mycket bra
information

En fråga i enkäten är hur många
mandatperioder som de svarande har suttit i
landstingsfullmäktige. Av svaren framgår att
större andel har längre erfarenhet som
fullmäktigeledamot. Knappt 78 % har suttit
två eller fler mandatperioder. Motsvarande vid
förra mätningen var 51 %. Trots det är
resultatet för mätningen av kunskapen om
Revisionens arbete och roll oförändrad.

Enkätens resultat och inkomna synpunkter
ger revisorerna ett bra underlag att arbeta
vidare med. Revisorskollegiet kommer att
fortsätta utveckla sin kommunikation med och
information till fullmäktige, styrelse och
nämnder.

Tack för er medverkan!
Revisorskollegiet

På följdfrågan kring uppfattningen om
dialogerna är svaren överlag positiva. Ett

RE-REV18-0002
NR 05/18

20181023

