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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 14/03 Översiktlig granskning av
representation inom Stockholms läns landsting år 2002

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Revisionskontoret har överlämnat rapport nr 14/03 Översiktlig granskning av representation inom Stockholms läns landsting år 2002 för yttrande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att jämte denna skrivelse avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag.

Revisorerna påpekar att kostnadsnivån för representationen måste ses över samt att det
centralt bör finnas en överblick över de samlade representationskostnaderna. Detta är
något som måste beaktas vid en översyn av riktlinjer för representation. Landstingsstyrelsen avser under året återkomma med förslag till nya riktlinjer för resor och representation.
Översynen bör ta sikte på ett centralt regelverk för representation och resor, bland annat
med gemensamma föreskrifter, begreppsdefinitioner, beslutsordning, redovisning och intern kontroll, som gäller all verksamhet i Stockholms läns landsting.
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Det är även viktigt att samtliga enheter har lokala riktlinjer för representation, kurser och
konferenser. Därför bör AISAB, som är den enda enhet som saknar sådana riktlinjer,
skyndsamt ta fram policies inom nämnda områden. Det är även oacceptabelt att vissa
enheter har riktlinjer som avviker från landstingsstyrelsens beslut. Därför måste de enheter, vars riktlinjer avviker från landstingsstyrelsens omgående revidera sina riktlinjer i
överensstämmelse med landstingsstyrelsens beslut.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landtingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har den 5 juni 2003 överlämnat revisionskontorets rapport om ”Översiktlig granskning av representation inom Stockholms läns landsting år 2002” till samtliga nämnder och styrelser inom revisionsgruppens ansvarsområden
för kännedom och yttrande senast den 1 september 2003.
En sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 4 augusti 2003 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att som yttrande över rapporten överlämna direktörens utlåtande.
Revisorerna har i sin rapport påpekat att kostnadsnivån för representation inom landstinget
bör ses över.
Vad gäller landstingskontorets bokförda kostnader för extern och intern representation
innehåller dessa kostnader även hedersbelöningar och landstingsövergripande representation. Landstingskontorets egna representation uppgår därmed till ett mindre belopp.
Landstingskontoret har sedan 2001 haft riktlinjer för representation, kurser och konferenser samt gåvor för personalen. Riktlinjerna följer landstingstyrelsens beslut och uppdateras
kontinuerligt.
Vidare bör noteras att landstingskontoret under det senaste året arbetat för att förbättra
dokumentationen av representationen, genom att alla fakturor ska innehålla information om
syfte och deltagare. Dessutom kontrolleras på ett bättre sätt att korrekta momsavdrag görs.
Revisorerna påpekar att skillnaderna mellan intern och extern representation bör bli tydligare i landstinget. Landstingskontoret kommer att beakta detta vid nästa uppdatering av riktlinjerna för representation.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 27 augusti 2003.

