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Revisionen ska enligt kommunallagen årligen
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och
om den interna kontrollen är tillräcklig.
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska
innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer
för verksamheten. Av den goda seden framgår att
målen ska utvärderas och redovisas i delårsrapporten.
Syftet med denna granskning är att bedöma om
det utifrån landstingsstyrelsens delårsrapport går
att svara på frågorna:


Om det är troligt att fullmäktiges finansiella mål kommer att uppnås vid årets slut?



Om det är troligt att landstinget kommer
att uppnå ett balanserat resultat vid årets
slut?

Iakttagelser

Landstingsstyrelsen har i sin delårsrapport bedömt att landstinget kommer att uppfylla sitt mål
för en god ekonomisk hushållning. Prognosen är
att landstinget når ett balanskravsresultat om 203
Mkr. Detta resultat skulle i så fall överstiga målet
för år 2012 som är ett resultat om minst 1,7
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Landstingsstyrelsens prognos säger även att
landstinget kommer att klara finansieringen av
investeringar utan extern upplåning och målet att
det totala pensionsåtagandet ska vara finansierat
till minst 25 procent vid utgången av år 2015.
Revisorerna noterar att det positiva resultatet är
en följd av en förväntad engångsutbetalning av
sjukförsäkringspremier och en förväntat positiv
skatteprognos. Dessutom har landstingets finansiella poster bidragit med ett betydande överskott. Det finns dock yttre faktorer som kan
komma att påverka träffsäkerheten i landstingsstyrelsens prognos. Dels råder det fortfarande en

oro på den finansiella marknaden och dels har
SKL efter delårsbokslutet flaggat för en eventuellt kommande sänkning av diskonteringsräntan
(RIPS 07). En ytterligare sänkning av diskonteringsräntan skulle få till följd att landstingets
pensionsskuld ökar kraftigt.
Även om landstinget uppvisar ett positivt resultat på sista raden redovisar landstingets verksamheter ett underskott mot budget på drygt 80
miljoner kronor. Hur kostnadsutvecklingen ser
ut framgent är beroende av hur väl landstinget
lyckas genomföra och få effekt av igångsatta
besparingsprogram.
Bedömning

Utifrån granskningen gör revisorerna bedömningen att den finansiella redovisningen i allt
väsentligt tagits fram i enlighet med Lag om
kommunal redovisning, god redovisningssed och
landstingets riktlinjer.
Revisorerna bedömer vidare att räkenskaperna
ger en rättvisande bild av resultatet för perioden
och ställningen per den 31 juli år 2012. Utifrån
detta bedömer revisorerna att landstingsstyrelsen
tagit fram ett tillräckligt underlag för sin prognosbedömning av resultatet vid årets slut.
Revisorerna konstaterar att landstingsstyrelsen i
sin delårsrapport har följt upp de finansiella
målen för god ekonomisk hushållning och att
landstinget enligt prognosen kommer att kunna
återställa tidigare års underskott. En förutsättning för återställandet är dock att det inte blir
någon resultatpåverkande engångseffekt av en
eventuell ytterligare sänkning av diskonteringsräntan under hösten.
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