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Granskning av ägarstyrning och uppsikt
Vid överläggningar med Regionens revisorer den 31 mars behandlades revisionsrapporten Granskning av ägarstyrning och uppsikt.
Bakgrund
I den grundläggande granskningen avseende år 2019 noterades oklarheter vad gäller
Regionstyrelsens respektive Nämnden för hållbar utvecklings ansvar för ägarstyrning.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om den ägarstyrning som Regionstyrelsen
och Nämnden för hållbar utveckling utövar är ändamålsenlig och om Regionstyrelsens
uppsikt är tillräcklig.

Sammanfattande bedömning
Av revisionsrapporten framgår följande:
”Vår sammanfattande bedömning är att den ägarstyrning som regionstyrelsen och Nämnden
för hållbar utveckling utövar inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att regionstyrelsens uppsikt
i stort är tillräcklig med avseende på kommunallagens bestämmelser, dock kan vi inte
bekräfta att uppsikten omfattar alla juridiska personer som styrelsen enligt kommunallagen
ska ha uppsikt över.”
Granskningen har bland annat visat att ansvarsfördelningen när det gäller ägandestyrningen
är otydlig. Vidare bedöms att Regionstyrelsen men även Nämnden för hållbar utveckling i
vissa beslut kan ha överträtt sina befogenheter.

Rekommendationer
Nedan framgår revisionsrapportens främsta rekommendationer.
•

Regionkoncernen indelas i nämnder, kommunala koncernföretag, andra företag med
ägarintresse och privata utförare i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning. Detta bland annat för att tydliggöra vilka juridiska personer som ska
styras och som styrelsen ska ha uppsikt över.

•

Ansvaret för ägarstyrning och ägarfunktionen tydliggörs i regionen. Det bör tydligt
framgå vilket organ som ska utöva ägarrollen i bolagen och vad som ingår i denna
roll.

•

Säkerställ att beslut i ägarfrågor fattas på rätt nivå (för närvarande av fullmäktige).

Rekommendationerna vänder sig i första hand till Regionstyrelsen. Den tredje rekommendationen vänder sig dock även till Nämnden för hållbar utveckling.
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Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens och Nämnden för
hållbar utvecklings kommentarer samt information om planerade åtgärder inom
området. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 15 juni 2021.
Följande frågeställningar vill dock revisorerna att Regionstyrelsen besvarar senast den
15 april 2021:
•

Till vilka juridiska personer har regionen överlämnat skötseln av egna
angelägenheter och ska ha uppsikt över?

•

Hur ska den ansvarsmässiga fördelningen av ägarfrågorna se ut?

Eventuella frågor med anledning av ovanstående besvaras av ordföranden för Regionens
revisorer, Else Ammor, e-post: else.ammor@rvn.se.
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