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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2003 avseende landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen förslås besluta
att avge yttrande enligt nedan.
Resultatförbättringen mellan 2002 och 2003 har i allt väsentligt en enda förklaring,
skattehöjningen på 1 kr och 30 öre. Landstingets inkomster ökade enligt årsredovisningen med omkring 6 miljarder kronor. Att under sådana omständigheter yvas
över ett underskott på omkring 1,7 miljarder kronor kan förklaras som ett utslag
av vilsenhet och brist på analys. Visst var årsresultatet för år 2003 bättre än året
innan, förbättringen var 2361 miljoner kronor. Tillskottet till hälso- och sjukvården var, liksom skattehöjningen, historiskt stort. Redovisningen av 2003 års verksamhet innebär till ingen del något trendbrott vad gäller kostnadseffektivitet.
Landstingsrevisorerna och Landstingsrådsberedningen är genom landstingsstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande överens om att 2003 års verksamhet och
ekonomiska redovisning inte uppfyller kravet på god ekonomiska hushållning.
Man är vidare överens om att det är skattehöjningen som är förklaringen till den
relativa förbättringen, jämfört med 2002.
Den nya ledningsorganisationen, som tillskrivs många av de s.k. positiva effekterna, beskrivs i andra sammanhang hittills alltför kortvarig för att kunna tillskrivas
några effekter.
Försämringen av landstingens ekonomi beror till viss del på konjunkturella faktorer, men i huvudsak på fortgående indragningar från staten.
Förslaget till yttrande från Landstingsrådsberedningen beskriver mera dagens situation och förhoppningarna om framtidens ekonomi än det berör revisionsrapporten.
Kristdemokraterna delar revisorernas beskrivning av bristerna i tillämpningen av
beställar/utförarmodellen. ”Det politiska inflytandet över förändringarna varierar
beroende på den brist på enhetlig arbetsordning som råder inom beställarorganisationen”, skriver revisorerna (sidan 7 i tjänsteutlåtandet).
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Revisorerna skriver vidare med anledning av deras granskning av psykiatrin och
primärvården, att det inte går att utläsa någon förbättring av styrningen. Landstingsrådsberedningens kommentar går ut på att ”resultat och effekter av den nya
organisationens arbete bör beaktas utifrån den kort tid den verkat.” Detta är ett
exempel på att den organisation som sägs förklara majoritetens ”framgångar”
samtidigt förklarar de påtalade bristerna. Har majoriteten måhända funnit fram till
den ideala organisationen, den förklarar både framsteg och tillkortakommanden.

