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Landstingsstyrelsen

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 16/2010
– FoUU-verksamheten inom SLL
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har i rapport 16/2010 granskat FoUU-verksamheten
inom SLL. Rapporten har överlämnats till Landstingsstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2011-03-09
Landstingsrevisorernas rapport 16/2010
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 16/2010 överlämna
tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Landstingsrevisorerna har granskat styrningen och uppföljningen av de
medel som används till landstingets FoUU-verksamhet. Revisorernas
bedömning är att det finns relativt stora brister i hur FoUU-medlen styrs
och följs upp. Förvaltningen instämmer i att vissa delar av styrningen och
uppföljningen av FoUU-medlen bör utvecklas. Förvaltningen har också
tagit initiativ till att förbättra uppföljningen och redovisningen av FoUUmedlen.
Bakgrund
Landstingsrevisorerna har granskat FoUU-verksamheten inom SLL. Deras
bedömning är att det finns relativt stora brister i hur FoUU-medlen styrs
och följs upp. Den övergripande revisionsfrågan var - Hur sker styrning och
uppföljning av de medel som används till landstingets FoUU-verksamhet?
Revisorernas rekommendationer är att:
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•

De granskade klinikerna behöver förbättra rutinerna för redovisning
och uppföljning av projektmedel avsedda för FoUU.

•

Landstingsstyrelsen bör i kommande förhandlingar med staten
verka för full kostnadstäckning avseende utbildningsområdet.

Överväganden
Revisorerna menar att det bör utformas funktionella administrativa rutiner
för redovisning och uppföljning av FoUU-medlen. De kritiserar otydlighet i
hanteringen av OH-kostnader för projekt samt att projektmedel i vissa fall
används för att finansiera andra FoUU-projekt än avsett. Förvaltningen
delar uppfattningen att vissa delar av styrningen och uppföljningen av
FoUU-medlen bör utvecklas och har därför tillsammans med verksamheterna arbetat fram ett förslag till anvisningar för hantering av externt
finansierade projekt. I anvisningarna finns rutiner för hantering och
redovisning av projektmedel samt riktlinjer för OH-kostnader. I anvisningarna framgår det också att projektmedel enbart får användas till det projekt
för vilket de var avsedda.
För att utveckla uppföljningen av de så kallade särskilda satsningarna,
genom vilka vissa FoUU-projekt finansieras, arbetar förvaltningen med att
införa en ny rutin för uppföljning av hur medlen har använts. En enkät
kommer att skickas ut årligen genom vilken uppgifter, om hur arbetet i
projektet fortlöper samt ekonomisk redovisning, kommer att hämtas in.
Sveriges kommuner och landsting har drivit en utredning som resulterat i
förslag till struktur för forskningsbokslut för samtliga berörda landsting och
regioner. Stockholms läns landsting har deltagit i arbetet. För att utveckla
uppföljningen av FoUU-området arbetar nu förvaltningen med att
implementera föreslagen struktur för forskningsbokslut inom landstinget.
Genom anvisningarna för redovisning av externa projektmedel, nya rutiner
för uppföljning av projekten och det kommande forskningsbokslutet
bedömer förvaltningen att redovisningen och uppföljningen av FoUUmedlen förbättras avsevärt.
I samband med förhandlingen av nu gällande ALF-avtal, som slöts mellan
landsting och stat år 2010, noterades det en obalans mellan utgifter och
intäkter rörande ALF-ersättningen. Enligt landstingens förhandlingsdelegation var detta ett medvetet val eftersom skatteväxling hade varit det
enda sättet att väga upp obalansen. Revisorerna rekommenderar att landstinget ska verka för full kostnadstäckning avseende utbildningsområdet i
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kommande förhandlingar om nytt ALF-avtal med staten. Det ligger i
landstingets intresse att tillgodose en adekvat ekonomisk ersättning för den
verksamhetsförlagda utbildningen av vårdpersonal. Därför kommer frågan
att lyftas i samband med förhandlingarna om nästa ALF-avtal.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör

