Landstingets revisorer informerar, juni 2012

Delårsrapport per april 2012
Landstingsstyrelsen har noterat att
behovet av kostnadsminskningar
framöver är betydande.
- Därför har styrelsen i maj behandlat en
ekonomisk handlingsplan för hur de
divisioner som under 2011 redovisat ett
underskott ska uppnå en ekonomi i balans
2014.
Landstingets revisorer har uppdragit åt PwC att granska
landstingets delårsrapport för perioden 1 januari 2012 –
30 april 2012. Uppdraget ingår som en obligatorisk del
av revisionsplanen för 2012.
Syftet med granskningen är att ge landstingets revisorer ett underlag för sin bedömning av ansvarsprövningen. Granskningen ska också ge svar på om
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om, samt om landstingsstyrelsen
verkar för en tillräcklig ekonomisk styrning och kontroll.
GRANSKNINGEN GÖR FÖLJANDE bedömning av delårs-

rapporten för perioden:








Delårsrapporten är upprättad i enlighet med
lagens krav och god revisionssed. Delårsrapporten uppfyller syftet med att ge fullmäktige
möjlighet att använda den som ett underlag för
styrning, ledning och kontroll av den samlade
verksamheten.
Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål för
2012. Då såväl delårsrapporten som årsprognosen pekar på att endast ett av dessa mål
kommer att uppfyllas, görs bedömningen att
landstinget under 2012 endast delvis kommer
att uppnå god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet.
Divisionerna har ett pågående sparprogram
på 144 miljoner kronor för att nå en ekonomi i
balans. Divisionerna räknar med att klara 101
miljoner kronor, eller 70 procent under 2012.
Motsvarande siffra för 2011 var 26 miljoner
kronor, eller 38 procent. Granskningen bedömer att beslutade sparåtgärder inte följer fastställda tidplaner.
Landstingsstyrelsen har noterat att behovet av
kostnadsreduktioner framöver är betydande.
Därför har styrelsen vid sitt sammanträde i maj
behandlat en ekonomisk handlingsplan för hur
de divisioner som under 2011 redovisat ett
underskott ska uppnå en ekonomi i balans per
år 2014. Planen omfattar besparingar på totalt
260 miljoner kronor under åren 2012, 2013

och 2014. Besparingarna är fördelade på olika
områden samt underindelade i olika åtgärder.
Planen beskriver även åtgärdernas förväntade
besparingseffekter.

Revisorernas kommentarer
Revisorerna hänvisar till de bedömningar som redovisas i granskningens revisionsrapport.

Revisorernas skrivelse till landstingsstyrelsen, 2012-06-05
Komrevs rapport ” Delårsrapport per april 2012”, juni, 2012
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