Nyhetsbrev från
Regionrevisorerna

Nr 04/20

2 juni 2020

Regionens
finansförvaltning

Vi har under våren granskat regionens finansförvaltning. Syftet har
varit att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställer
att finansförvaltningen bedrivs ändamålsenligt och med god intern
kontroll. Med ändamålsenligt menas så att kraven på god avkastning
och betryggande säkerhet uppnås.
KPMG har på vårt uppdrag granskat området. Granskningen har omfattat hantering av
både finansiella tillgångar och skulder. Vid granskningen har KPMG utgått från nu
gällande finanspolicy, men även tagit del av de ändringar som finns i den policy som ska
behandlas av regionfullmäktige vid dagens sammanträde, 2 juni 2020.
Region Sörmland har sedan år 2010 ett samarbete med Region Örebro och Region
Västmanland kring finansförvaltningen. Syftet med samarbetet är att minska sårbarheten
och öka kompetensen genom en gemensam organisation samt tillvarata skalfördelar vid
upphandling av placeringar för att förbättra avkastningen och/eller ge
kostnadsbesparingar. Den gemensamma organisationen ger också möjlighet till
arbetssätt som stärker den interna kontrollen.

Bedömning
Den övergripande bedömningen är att finansförvaltningen bedrivs ändamålsenligt och
med god intern kontroll men att regionstyrelsens roll kan stärkas både vad gäller
uppföljning och att utveckla en mer långsiktig finansiell strategi.
Finanspolicy med riktlinjer bedöms vara välutvecklad och möter de behov som Region
Sörmland har inom sin finansförvaltning.
Följsamheten mot nuvarande finanspolicy bedöms i huvudsak som god. Det finns en
välutvecklad process för uppföljning inom finansfunktionen men regionstyrelsen och
regionfullmäktige får inte regelbundet ta del av uppföljningen mot policyn.
Finansstrategin, som anges i Mål och budget 2020-2022, kompletterar finanspolicyn och
anger hur stor kapitalförvaltningen behöver vara i förhållande till pensionsskulden.
Målvärdet är satt till 110 %. Vid senaste årsskiftet var marknadsvärdet på
kapitalförvaltningen 170 % av pensionsskulden i balansräkningen.
Finansförvaltningen bedrivs i huvudsak med god intern kontroll. Bland annat finns
dokumenterade arbetssätt genom finanshandboken, tydlig rollfördelning och rutiner för
uppföljning och rapportering.

Regionens finansiella tillgångar och skulder bedöms redovisas enligt lag och
rekommendationer.

Rekommendationer
Bland de rekommendationer som lämnas vill vi särskilt lyfta att de strategiska
diskussionerna kring finansieringsfrågor kan utvecklas inom regionstyrelsen. Vissa
oklarheter har framkommit kring tolkningen av finansstrategin och det finns behov av
en fördjupad analys och diskussion om hur framtida investeringar ska finansieras.
Syftet med kapitalförvaltningen behöver tydliggöras och när, samt i vilken takt som
medlen ska nyttjas. De senaste årens förändringar med ökade investeringar och stora
behov av kostnadsbesparingar gör denna diskussion mer angelägen.
Rapportering av följsamhet mot finanspolicyn bör också utvecklas, till både
regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Vi har begärt svar från regionstyrelsen senast den 15 september 2020.
Du kan ta del av rapporten i sin helhet på Revisionens hemsida.

Säkerhetsarbetet för
museets samlingar

Svar har kommit från regionstyrelsen och nämnden för kultur,
utbildning och friluftsverksamhet på vår granskning av
säkerhetsarbetet för museets samlingar.
Granskningen omfattade arbetet med föremålens säkerhet med avseende på spårbarhet,
stöld och skadegörelse samt förstörelse och katastrof. I granskningen ingick också att
bedöma om ansvarsfördelningen är tydlig mellan regionstyrelsen som fastighetsägare
och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet som hyresgäst i Sörmlands
museums nya lokaler.
Av svaret framgår att Kultur & Utbildning fortsatt arbetar med att utveckla den interna
kontrollen. Genomgång av arbetssätt och rutiner har genomförts utifrån de
rekommendationer som lämnas i rapporten.
Sörmlands museum räknar med att ha slutfört samtliga områden som
rekommendationerna omfattar under 2020. I dialog med HR-staben ska rutiner och
checklista för säkerhetskontroll vid nyanställningar tas fram. I kommande
internkontrollplaner kommer också ett avsnitt kring säkerhetsarbetet på Sörmlands
museum att tas in.
Samordning ska ske av delegationsordningarna för regionstyrelsen respektive nämnden
för kultur, utbildning och friluftsverksamhet för bättre överensstämmelse mellan
hyresavtal och delegation. Rutinerna ska också stärkas för att säkerställa att
återanmälan sker för beslut tagna på delegation.
På Revisionens hemsida kan du ta del av rapporten, och svaret, i sin helhet.

Varuförsörjningsnämnden

Svar har kommit från den gemensamma varuförsörjningsnämnden på
granskningen av styrning och kontroll vid upphandling och byte av
tredjepartsdistributör.
Granskningen skedde mot bakgrund av de betydande problem med leveranser av
förbrukningsartiklar som uppstod i samband med byte av tredjepartsdistributör i oktober
2019. I rapporten finns iakttagelser och rekommendationer som bland annat berör
riskanalyser inför upphandling respektive byte av leverantör, kriterier för utvärdering samt
att i större utsträckning involvera kärnverksamheterna vid både upphandling och
planering av byte.
Varuförsörjningsnämndens svar är framskrivet tillsammans med Agenda advokatbyrå.
Av svaret framgår att varuförsörjningsnämnden i skrivelsen vill ge sina synpunkter på
granskningsrapporten och utifrån de iakttagelser som gjorts i revisionsrapporten,
komplettera samt förtydliga varuförsörjningsnämndens bild av hur upphandlings- och
övertagandeprocessen genomförts.
Svaret som kommit och rapporten i sin helhet finns på Revisionens hemsida.

Regionrevisorerna
Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens
instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed,
all verksamhet i Region Sörmland.
Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en bugdetomslutning på knappt
12 miljarder kronor och ca 8 000 anställda. Revision av de bolag som regionen äger
genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.
På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av
rapporter, inkomna svar och tidigare Nyhetsbrev. Du hittar informationen på

www.regionsormland.se/revisionen

