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Regionstyrelsen

Granskning av kompetensförsörjning
Revisionskontoret har på vålt uppdrag genomfört en granslming av kompetensför
sÖljning.
Granskningens syfte har varit att svara på om regionstyrelsen har säkerställt en till
fredställande styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med kompetensförsörj
ning för att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
Resultatet av granskningen redovisas i bifogad revisionsrappOlt.
En sammanfattning av förbättringsområden redogörs nedan:
Regionstyrelsens styrning behöver förbättras avseende regionens kompetensförsörj
.
nmg.
•

Cheferna upplever inte att de fått det utökade stöd från regionstaben som om
organisationen skulle medföra. Chef och medarbetare inom enheten verksam
hetsstöd saknar uppdragsbeskrivning.

Vi rekommenderar regionstyrelsen att närmare undersöka vilket stöd cheferna sak
nar och utifrån resultatet tydliggöra verksamhetsstödets uppdrag och arbetsupp
gifter för att säkerställa att stödfunktioner och chefer har en likartad uppfattning
om ansvarsrollerna.
•

•

Befogenhet att sätta lön är en fråga som vi bedömer bör klargöras eftersom
uppfattningen avseende vad som gäller varierar mellan regionstaben och om
rådena.
Det har framkommit indikationer som tyder på att de administrativa ruti
nerna för att anställa personal bör ses över.

Vi rekommenderar att chefernas ansvar och befogenheter tydliggörs avseende löne
sättning och rutin för anställning.
•

En ny kompetensförsöljningsprocess är på väg att tas fram, till detta är ett
systemstöd under implementering. Vi bedömer att ansvaret för de olika de
larna i processen och systemstödets införande förutsätter en tydlig styrning.

Vi rekommenderar regionstyrelsen att ge en tydlig styrning vid införandet av den
nya processen och systemstödet.
Regionstyrelsen har inte en tillfredställande kontroll som ger förutsättningar för att
klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt inom delar av hälso- och sjuk
vårdsförvaltningen.
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•

Kostnaderna för inhyrd personal ökar och flera av cheferna uppger att det är
mycket svårt att reklytera fast personal. Att minska inhyrd personal och arbe
tade timmar för fast personal inom verksamheternas uppdrag kan innebära
kortsiktiga och dyra lösningar med en ogynnsam effekt för arbetsmiljön, vil
ket på längre sikt kan innebära negativa konsekvenser för regionens kompe
tensförsöljning.

Vi rekommenderar regionstyrelsen att bevaka kompetensförsörjningen och vara
tIJdlig med information till cheferna om vad som ska prioriteras i arbetet med att
vara en attraktiv arbetsgivare och hur de ska hantera målkonflikter.
Det finns brister avseende uppföljning av arbetet med kompetensförsörjning.
•

•

Mål och satsningar på kompetensförsöljning omnämns i de flesta av region
ens övergripande styrdokument, men uppföljningen av dessa saknas i vissa
fall (LUP och kompetenskonto).
Resultatet av de genomlysningar och som genomförts för att komma tillrätta
med ekonomi, kompetensförsöljning och arbetsmiljö (t.ex. "Vem gör vad i
vården") bör tillvaratas och följas upp av regionstyrelsen för att säkerställa att
åtgärder vidtas.

Vi rekommenderar regionstyrelsen att följa upp beslutade mål och satsningar och
tillvarata resultatet av dem. Uppdrag bör tydligare preciseras och följas upp för att
säkerställa att åtgärder sedan vidtas.
•

Avsaknad av en dokumenterad utvärdering och vilken effekt de olika rekIyte
ringsinsatser som genomfölts har gett, kan försvåra uppföljning och bedöm
ningen om framtida åtgärder och insatser.

Vi rekommenderar regionstyrelsen att säkerställa en systematisk uppföljning och
utvärdering av de rekryteringsinsatser som genomförts och vilka effekter insat
serna gett. Uppföljning och utvärdering bör dokumenteras för att säkra att till
räckliga underlagfinns för beslut omframtida satsningar.
Vi emotser senast den 20 januari 2017 en redovisning av vilka åtgärder som reg
ionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.
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