
Uppföljande granskning av landstingets strategiska råd och 
grupper

Vid sidan av rapporter tar revisorerna även fram 
ett antal promemorior. En promemoria utgör ofta en 
mindre omfattande granskning.

Bakgrund
År 2013 gjorde revisorerna en granskning av 
ett urval strategiska råd och grupper i lands-
tinget (nr 02/2013). Granskningen visade att 
endast ett av fem granskade råd och grupper 
hade dokumenterade uppdrag som följde 
landstingsdirektörens regler. För flera av 
råden och grupperna var det otydligt vilka 
uppdrag och befogenheter råden och grup-
perna hade. I ett yttrande till granskningen 
uppgav landstingsstyrelsen att landstingsdi-
rektören fått i uppdrag att rätta till de brister 
som revisorerna identifierat. I februari 2014 
skulle landstingsdirektören delrapporterat 
resultatet av sitt arbete till lands-
tingsstyrelsen.

Iakttagelser
Revisorernas uppföljande granskning visar 
att landstingsstyrelsen inte följt upp lands-
tingsdirektörens arbete med att förtydliga 
uppdragen för råd och grupper. Landstings-
styrelsen fick ingen delrapport från lands-
tingsdirektören i februari 2014. Inte heller 
senare har landstingsdirektören rapporterat 
till landstingsstyrelsen om arbetet med att 
förtydliga uppdragen för råd och grupper.

Revisorernas granskning visar att landstings-
direktörens arbete med att inventera lands-
tingets strategiska råd och grupper har på-
gått i snart två år. Inventeringen har resulte-
rat i en lista med 24 råd, grupper och kom-
mittéer. En kontroll av denna lista visar att 
det fortfarande saknas skriftliga uppdragsbe-
skrivningar för cirka en tredjedel av råden 
och grupperna. 

Revisorernas slutsats efter genomförd 
granskning är att landstingsstyrelsen inte har 
haft en tillräcklig kontroll över det uppdrag 
som styrelsen år 2013 lämnade till lands-
tingsdirektören. 

Rekommendationer
Med anledning av iakttagelserna i gransk-
ningen rekommenderar revisorerna lands-
tingsstyrelsen att aktivt följa landstingsdirek-
törens arbete med att förbättra den interna 
kontrollen över landstingets råd och grup-
per.

PM: ”Uppföljande granskning av landstingets stra-
tegiska råd och grupper” (REV 26:2-2015). För 
ytterligare information kontakta Eva Röste Moe, tel. 
090-785 73 55. Den kompletta promemorian finns 
på www.vll.se men kan även beställas från lands-
tingets revisionskontor.
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