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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2018. Granskningen visar att
direktionen i allt väsentligt utövat en tillfredsställande styrning och kontroll
samt att verksamheten är genomförd i enlighet med förbundsordningen och
uppdrag i verksamhetsplanen. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets
årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Ärendet
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionförbund, är ett samverkansorgan för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet leds av en förbundsdirektion och har
till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen
inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. Regionförbundet har
även befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum (RCC Norr). För revision av förbundet
finns fyra revisorer, en från varje region. Regionfullmäktige i respektive
region beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen utifrån förbundets
årsredovisning och revisorernas granskning.
För år 2018 redovisar förbundet ett positivt resultat på 190 tkr vilket innebär
att 2017 års negativa resultat om 33 tkr är återställt. Förbundet har under
2018 bland annat beslutat om förslag till reviderad förbundsordning, förlängt
samarbetsavtal med Uppsala akademiska sjukhus, förslag till nytt avtal med
Karolinska universitetssjukhuset samt fortsatt uppbyggnad av den regionala
strukturen för kunskapsstyrning. Under 2018 tillsattes även en ny förbundsdirektör.
Revisorernas granskning av förbundets verksamhet år 2018 har inte gett
anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker därför att regionförbundets
årsredovisning 2018 godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Bilagor:
Årsredovisning 2018 för Norrlandstingens regionförbund
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Skrivelse revisorerna
Revisionsberättelse för år 2018
Grundläggande granskning år 2018
Granskning av räkenskapsåret 2018
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