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Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för
landstingsstyrelsen
Trots att vissa framsteg gjorts från tidigare år, framför revisionen
samma kritik som redan framförts. Miljöpartiet anser därför att det
behövs en genomgripande analys över hur landstingsstyrelsen på ett
mer systematiskt sätt kan tillgodogöra sig revisorernas förslag på
förbättringsåtgärder. Detta för att revisorernas utredningsarbete ska
få ett faktiskt genomslag på landstingets styrning. Det är inte
tillräckligt att bara redovisa vad som görs utifrån revisionens
anmärkningar, utan en tidplan för när samtliga felaktigheter ska vara
åtgärdade bör tas fram snarast. Vi föreslår att en sådan tidsplan
exempelvis lyfts in i landstingets tertialrapport.
Vi är, som revisorerna, också oroade över att de saknas en
långsiktighet i målen för god ekonomisk hushållning. Idag uppnås
målen för en ”god ekonomi”, men det saknas i detta en bild över hur
dagens investeringar kommer att påverka kostnaderna för
verksamheterna på sikt eller hur vår ställning på lånemarknaden
kommer att påverkas av ett minskat eget kapital. Landstingets
riktlinjer för god ekonomisk utveckling måste bli mer långsiktiga för
att inte riskera att landstinget hamnar i en situation där vi i
framtiden inte har råd att genomföra vissa investeringar på grund av
försämrade lånevillkor.
Revisorerna har påpekat detta förut, men beslutsunderlagen vid
investeringsbeslut i nämnder och fullmäktige är otillräckliga, och det
är inte ok att det aldrig framgår vilka konsekvenser en prioritering
mellan olika investeringsalternativ får.
Det mest anmärkningsvärda som revisorerna lyfter är att
Landstingsstyrelsen påstår att landstingets långsiktiga mål har
uppnåtts trots att de underliggande indikatorerna varken mäter det
de påstås mäta eller att tillräckligt många av indikatorerna visar
positiva resultat. Revisorerna skriver att ”det är svårt att dra
slutsatser om fullmäktiges övergripande mål då utfall kopplat till
valda mål och indikatorer inte ger en tydlig bild. Detta gäller särskilt
för de mål där antalet indikatorer är få eller tillsammans bara mäter
en del av målet”. Landstingets arbete med målstyrning är under all
kritik och målstyrningsarbetet måste genast utvecklas.

