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Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår dels landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att återremittera ärendet för inhämtande av yttrande från landstingsrevisorerna.
dels för egen del besluta
att uppdra till produktionsutskottet att snarast inleda en formaliserad dialog med de
resultatenheter som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget i syfte att säkerställa effektiviseringar vidtas som anpassar kostnadsläget till de budgetramar som
beslutas för 2008
att produktionsutskottet återkommer till landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige
med förslag på åtgärder i syfte att reducera budgetavvikelserna.

Bokslutet för 2006 upprättades på ett felaktigt sätt och är gravt missvisande. Det bekräftas nu även av landstingsrådsberedningen genom förslaget till beslut i detta ärende. Landstingsfullmäktige fördes bakom ljuset när finansinspektionens beslut föregicks och Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation frångicks. Hela
avsättningen om 1377 mkr borde ha anstått och istället prövats i samband med årsbokslutet för 2007. Som en följd av det felaktiga förfaringssättet har nu ett belopp
om 700 mkr av 2006 års faktiska resultat uppstått som ett överskott.
Det rimliga i den uppkomna situationen vore att ärendet remitterades till landstingets
revisorer i syfte att inhämta deras synpunkter på hur beloppet ska hanteras samt vilka
åtgärder som i övrigt vore att rekommendera med anledning av det felaktigt upprättade bokslutet för 2006.
Under året har omstruktureringsåtgärder verkställts utan att vare sig landstingsstyrelsen eller dess strategiska utskott fattat erforderliga beslut. Vidare har förekommit
pensionering av medarbetare yngre än 61 år, vilket är ett avsteg från de fastställda
riktlinjerna (LS 0612-2017, LS 0611-1963). Det finns skäl att ifrågasätta det lämpliga i ett förfaringssätt där befogenheter uppenbarligen överskridits. Det är vidare
oklart vilken kontroll och insyn ansvarigt landstingsråd haft över det faktiska beslutsfattandet. Även hanteringen av omstruktureringsreserven bör bli föremål för yttrande
från landstingets revisorer innan landstingsfullmäktige fattar beslut i detta ärende.

