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Vi förtroendevalda revisorer är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den
demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed, all verksamhet i Region
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.

Sedan förra Nyhetsbrevet har vi fått svar från regionstyrelsen på vår granskning av den interna
kontrollen i den löpande redovisningen. Den fördjupade granskningen genomfördes under juliseptember 2018 genom ett antal kontoanalyser för att granska rutiner kring bland annat
representationskostnader, kostnader för inhyrd personal, rekrytering, resekostnader samt kostnader
för externa konsulter.
Vi tittade övergripande på hela den dåvarande landstingsorganisationen men också särskilt på
verifikat och rutiner inom landstingsdirektörens eget kostnadsansvar samt
förtroendemannaorganisationens kostnader.
Fokus låg på att bedöma om verifikaten ger tillräcklig information, att kontoplanen tillämpas
konsekvent, att attestrutiner fungerar och att rutinen för dispensansökan har följts vid behov av
inhyrd personal. Den löpande redovisningen ligger bland annat till grund för den ekonomiska
redovisning som är underlag till ekonomisk styrning och politiska beslut. Det är därför viktigt att den
löpande redovisningen är riktig, transparent och säkerställd.
Vår sammantagna bedömning var att den löpande redovisningen i stort sett är tillförlitlig och
upprättas med tillfredsställande intern kontroll men förbättringsområden finns. De rutiner där den
interna kontrollen inte bedömdes som tillfredsställande var tillämpning av kontoplan respektive
rutinen för dispensansökan för anlitande av inhyrd personal. Av rapporten framgår våra lämnade
rekommendationer.
I svaret från regionstyrelsen finns vidtagna och planerade åtgärder. Bland annat har rutinerna
kring dispensansökningar för att anlita inhyrd personal setts över och särskilda uppföljningsmöten
har inrättats. Tillämpningsanvisningar till kontoplanen ska fortsatt utvecklas och ett internt
utbildningsprogram tas fram. Utvecklingen påverkas också av regionbildningen och överföring av
verksamhet från de tidigare dotterbolagen, Landstingsservice och D-data.
På Revisionens hemsida hittar du både rapporten i sin helhet och det svar vi fått.

www.regionsormland.se/revisionen

Granskningen fortsätter av samtliga nämnders, beredningars, bolags och stiftelsers bokslut,
verksamhetsberättelser och årsredovisningar för det tidigare Landstinget Sörmland. Detta inför den
Revisionsberättelse inklusive Revisorernas redogörelse som kommer att avlämnas till
regionfullmäktige i april 2019. För granskning av verksamheten under 2018 ansvarar
revisorskollegiet från föregående mandatperiod.

