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Revisionsrapport "Riktade statsbidrag - Ett stöd eller hinder
för att uppnå önskvärda effekter"
PwC har på vårt uppdrag granskat regionens hantering av riktade statsbidrag.
Syftet med granskningen har varit att ge underlag för en bedömning om de riktade
statsbidrag som söks av Region Norrbottens används på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Granskningen har inriktats mot följande områden:
Struktur och process för värdering och ställningstagande avseende vil ka
riktade statsbidrag regionen söker
Koppling mellan krav och inriktning på de riktade statsbidrag regionen tagit
del av och regionens egna mål och prioriteringar
Uppföljning och analys av hur de riktade statsbidragens resultat och effekter
påverkat regionens egna mål och prioriteringar

Vå r sammanfattande revisionella bedömning är att:
•

Region Norrbottens budgetprocess i begränsad utsträckning säkrat att de
riktade statsbidrag som söks används på ett ändamå lsenligt och
ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vår bedömning baseras på följande:
•

Det saknas ett tydligt och strukturerat sätt fOr att i ett tidigare skede involvera
berörda ledningsfunktioner. Det i sig begränsar förutsättningarna för en mer
nyanserad värdering och ställningstagande kring hanteringen av riktade
statsbidrag.

•

Det saknas en dokumenterad koppling inom regionen för hur och på vilken
nivå sökta statsbidrag avses bidra till en ökad måluppfyllelse.

•

Det saknas uppföljning och analys inom regionen för att synliggöra hur de
riktade stadsbidragen eventuellt påverkat regionens egna mål och
prioriteringar
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För att utveckla regionens hantering av riktade statsbidrag rekommenderar vi att
regionstyrelsen:
•

Vidtar åtgärder för att tydliggöra hur och på vilken nivå sökta statsbidrag
avser att bidra till en ökad måluppfyllelse. Därefter bör även åtgärder vidtas
för att via efterföljande uppföljning och analys inom regionen synliggöra hur
de riktade stadsbidragen påverkat given viljeinriktning.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande.
Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2018-02-1 5
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