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Svar på Revisorernas granskning av Långsiktig
utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en granskning av arbetet med Långsiktig plan för god ekonomisk
hushållning. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte haft en tillfredställande
styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att planerade åtgärdspaket genomförs
enligt plan.
Fram till 2014 när den första långsiktiga planen för god ekonomisk hushållning beslutades
hade regionen arbetat med årsvisa åtgärder av större och mindre omfattning. Kritiken som
uttalades då var att landstinget inte nådde tillräckliga ekonomiska effekter genom enbart
kortsiktiga och små bromsande åtgärder. Diskussionerna som ledde fram till ”LUP
ekonomi” handlade om att landstinget måste ta större grepp, vara mer långsiktig i sina
åtgärder och det räcker inte bara med bromsåtgärder – det måste finnas satsningar också.
Mot den bakgrunden skapades ”LUP ekonomi” med tre fokus:
1. Kostnadskontroll – dvs vardagsrationaliseringar för att minimera
nettokostnadsökningarna
2. Stora områden att fördjupa åtgärder till strukturomvandlingar där stora
besparingspotentialer förväntades finnas
3. Satsningsområden som skulle understödja kostnadskontroll och åtgärdsområden
Regionstyrelsen ser av revisorernas bedömningar att revisorerna anser att regionstyrelsen
borde ha haft åtgärder som var ännu mer underbyggda och konkreta i ”LUP ekonomi”. I en
verksamhet som regionen har krävs mycket arbete med förankring, fördjupning och
utredning. Det är inte möjligt att påbörja förstudier och fördjupningar direkt utan att först
ha ett dokument som slår fast vilka förstudier och fördjupningar som ska göras och varför.
Det var tanken med LUP ekonomi, dvs det skulle ge en övergripande strategi som skulle
förankra så att fördjupningarna var förberedda och förstådda. Regionstyrelsen konstaterar
dock att det angreppssättet skulle ha kunnat beskrivas bättre i planen och arbetet därefter
skulle ha kunnat vara ännu tydligare med förstudiebeslut, dokumentation mm. Vid den
revidering av LUP ekonomi som planeras, kommer revisorernas rekommendationer att
följas.
Ett förslag till svar på de specifika iakttagelser som revisorerna lämnat har upprättats inom
ekonomiavdelningen och ska vara regionens revisorer tillhanda senast 29 januari 2018, men
utsträckt tid har beviljats till 28 februari.
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Regiondirektörens förslag
1. Upprättat förslag till svar på revisorernas granskning av Långsiktig
utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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