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Landstingsstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport 34/2004 God styrelsesed i nämnder och bolag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport ”God styrelsesed i nämnder och bolag” för
yttrande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Syftet med revisionsrapporten är enligt revisionskontoret att ge en övergripande bild av
nämnd och styrelsearbetet inom SLL när det gäller arbetsformer, arbetsfördelning, uppfattning om uppdraget samt hantering av skilda meningar. Detta har genomförts genom att revisionskontoret anlitat konsulter för att genomföra enkäter till förtroendevalda i landstingets
nämnder och styrelser. En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att ta reda på om det finns
en etablerad ”god styrelsesed” inom bolagen och förvaltningarna. Detta förhållningssätt
bygger på Förtroendekommissionens förslag om ”Svensk kod för bolagsstyrning, samt den
anpassningen av koden som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jobbar med. Eftersom SKL ännu inte har inkommit med något förslag om God Sed i styrelsen, mer än ett
utkast i november 2004 känns frågan tidigt väckt. Dock är det naturligtvis viktigt att SLL
tar del av deras kommande förslag och svarar på den remiss som SKL kommer att skicka
ut under 2005.
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I revisionsrapporten sammanfattas en rad synpunkter, som är viktig att beakta i syfte att
förbättra arbetsformerna för nämnder och styrelser inom SLL. När det gäller att tydliggöra
uppdraget utgör de specifika ägardirektiven, fullmäktiges budgetbeslut, samt den löpande
ägardialogen viktiga beståndsdelar.
När det gäller klargörande av regelverk för styrelserna och den kritik, som förs fram att
introduktionen av ledamöterna är bristfällig bör ansvaret huvudsakligen vila på de politiska
partierna, särskilt mot bakgrund av att det största missnöjet manifesteras av landstingsstyrelsens ledamöter. I detta sammanhang bör det även påpekas att svarsfrekvensen bland de
förtroendevalda i Landstingsstyrelsen endast uppgick till 59 procent.
I revisionsrapporten påpekar revisionskontoret vidare att det kan finnas anledning att närmare begrunda de principer som staten fastlagt för rekrytering av ledamöter till statliga bolagsstyrelse. Dock är det också viktigt att påpeka att riktlinjerna inte får innebära att de
politiska partiernas möjlighet att deltaga i rekryteringsarbetet försvåras. Under innevarande
mandatperiod har rekrytering sköts genom gemensamma möten med samtliga partier, som i
samförstånd kommit överens om förslag till styrelseledamöter. När det gäller de politiska
mandaten i nämnder och styrelser ligger ansvaret för utarbetande av riktlinjer för rekrytering
av styrelser helt på de politiska partierna och därför är det direkt olämpligt att i landstinget
fastställa några riktlinjer för rekryteringen av dessa ledamöter.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsrevisorerna, revisionsgrupp 1, har överlämnat rapport ”God styrelsesed i
nämnder och bolag” för yttrande senast den 25 april 2005.

En sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 17 mars 2005 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att som yttrande över rapporten överlämna direktörens utlåtande (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 april 2005.

