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Direktionen i Norra
sjukvårdsregionförbundet

Granskning år 2020 av förbundet
Vi bedömer att förbundets verksamhet år 2020 genomfördes i enlighet med
förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutade om i sin verksamhetsplan. Vi bedömer att direktionen för år 2020 i allt
väsentligt hade en tillräcklig styrning och kontroll över lämnade uppdrag.
Direktionen beslutade om grundläggande styrdokument och fick vid sina
sammanträden rapporter om arbetsläge med mera. I delårsrapporten och årsredovisningen följde direktionen upp uppdrag, mål och aktiviteter som var
beslutade i verksamhetsplanen. Några av aktiviteterna i verksamhetsplanen
för år 2020 var dock inte tillräckligt avgränsade. För dessa är det svårt att
värdera om resultaten var tillräckliga. Även kontrollerna i internkontrollplanen kan göras mer avgränsade. Med anledning av vår granskning lämnar vi
följande rekommendationer:
•
•

•
•
•
•

Utforma mätbara mål och aktiviteter.
Avgränsa kontrollerna i internkontrollplanen. Av internkontrollplanen
bör det metodmässigt framgå hur kontrollerna ska genomföras och
följas upp. Av uppföljningen bör det tydligt framgå hur kontrollerna är
genomförda och resultatet av kontrollerna.
Se till att diarierutinen följs.
Revidera dokumenthanteringsplanen.
Säkerställ att kassaflödesanalysen i årsredovisningen kompletteras
med notupplysning så att RKR:s rekommendation nummer 13 om
kassaflödesanalys uppfylls fullt ut.
Se till att budgeten utvecklas till att upprättas per kostnadsställe.

Vid revisorernas överläggning den 19 mars 2021 ställde förbundets revisorer
sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Ett yttrande med
uppgifter om direktionens åtgärder ska ha inkommit till revisionskontoret i
Region Västerbotten senast den 18 juni 2021.
Digital signering för förbundets revisorer
Bert Öhlund
Utsedd av Region Västerbotten
Bilagor:
-

Grundläggande granskning för år 2020, Revisionskontoret Region
Västerbotten
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