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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3/04 Sjukvårdens beredningar söker sina roller

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat projektrapport 3/04 Sjukvårdens beredningar söker sina roller för yttrande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag
att uppdra till landstingsdirektören att fram till senast 31 december 2004 genomföra en
utvärdering av beredningarnas arbete, funktion och roll i den politiska organisationen.
Tillkomsten av den nya politiska organisationen skall ses i ljuset av de problemlösningar
och viktiga satsningar som den då tillträdande politiska majoriteten bedömde som nödvändiga att prioritera. Hit hör främst behovet av att samordna beslutsfattandet avseende
de ekonomiska frågorna.
I sin rapport konstaterar revisorerna bland annat att förtroendeuppdragen i beredningarna
innebär en ny politikerroll för ledamöterna. Det första året har ägnats åt att bygga upp organisationen. Eftersom det i många stycken är fråga om ett pionjärarbete, där externa modeller och förebilder inte alltid kan tillämpas, har detta arbete måst ske successivt och i en

Bilagor
1 Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport
2 M-, fp- och kd-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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utvecklingsprocess. Hälso- och sjukvårdsutskottet har under år 2003 fattat beslut om följande grundläggande styrdokument:
- De geografiska sjukvårdsberedningarnas arbetsformer (HSU 2003-02-18)
- Beredningarnas medverkan i budgetprocessen (HSU 2003-04-22)
- De politiska beredningarnas arbete med dokument som rör budget- och planeringsprocessen (HSU 2003-12-16)
Revisorernas granskning har mot denna bakgrund genomförts i ett relativt tidigt skede.
Det finns dock skäl att redan nu framhålla vikten av att förändringen av organisation och
arbetssätt utvärderas.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp 1, har den 11 februari 2004 överlämnat revisionskontorets projektrapport om ”Sjukvårdens beredningar söker sina roller” till landstingsstyrelsen för kännedom och yttrande.
Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 27 april 2004, enligt förvaltningens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen besluta att en utvärdering ska göras av beredningarnas roll i
den politiska organisationen.
M-, fp och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 mars 2004 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2004.

