
Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Bakgrund
Varje år gör revisorerna en avstämning av i 
vilken grad styrelser och nämnder följer 
fullmäktiges reglemente för intern kontroll. I 
reglementet har fullmäktige ställt upp ett 
antal krav för hur styrelserna och nämnd-
erna ska arbeta med den interna kontrollen. 
Ett av kraven på landstingsstyrelsen är att 
styrelsen ska ha uppsikt över hur övriga styr-
elser och nämnder uppfyller reglementet. 
Landstingsstyrelsen ska också varje år utvär-
dera hur arbetet med den interna kontrollen 
fungerat i landstinget.

Granskningens resultat
Granskningen visar att landstingsstyrelsen, 
hälso- och sjukvårdsnämnden och patient-
nämnden i hög grad år 2014 har följt kraven 
i fullmäktiges reglemente för intern kontroll. 
För övriga styrelser och nämnder var följ-
samheten lägre. Nämnden för funktionshin-
der och habilitering, de två folkhögskole-
styrelserna och kostnämnden behöver ut-
veckla sitt arbete med den interna kontrollen 
så att det tydligare framgår hur kontroller 
ska genomföras, utvärderas och hanteras. 

Revisorerna är positiva till att landstingsstyr-
elsen i samband med sin utvärdering av den 
interna kontrollen konstaterat att det behövs 
insatser för att utveckla arbetet med den 
interna kontrollen i landstinget. Senast till i 
juni 2015 ska landstingsdirektören förtydliga 
dokument för hur arbetet med den interna 
kontrollen ska gå till.

Rekommendationer
Med utgångspunkt av granskningens iakttag-
elser lämnar revisorerna följande rekom-
mendationer till landstingsstyrelsen:

- Verka för att övriga styrelser och 
nämnder ser till att de kontroller 
som finns i deras internkontrollpla-

ner är tillräckligt specifika. Av intern-
kontrollplanerna bör det framgå hur 
och med vilken omfattning kontroll-
erna ska göras.

- Verka för att övriga styrelser och 
nämnder säkerställer att kontroller i 
deras internkontrollplaner blir ge-
nomförda och återrapporterade med 
tillräcklig kvalitet. Av redovisningen 
bör det framgå:

o Metod och omfattningen av 
kontrollerna

o Resultatet av kontrollerna

o Åtgärder för att rätta till 
identifierade brister

- Verka för att övriga styrelser och 
nämnder beslutar om åtgärder i hän-
delse av att brister blir identifierade.

Rapport: ”Följsamhet till fullmäktiges reglemente för 
intern kontroll”. För ytterligare information kontakta
Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta 
rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se
men kan även beställas från landstingets revisions-
kontor.
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