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Landstingsstyrelsen, ärende 7

Månadsbokslut för oktober 2006 samt prognos för helåret 2006
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa månadsbokslut för oktober 2006 samt prognos för helåret 2006
att uppdra till landstingsdirektören att i månadsbokslut för november beakta det av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade nya ränteantagandet avseende pensionsskulden
att uppdra till landstingsdirektören att i månadsbokslut för november återrapportera de av
landstingsstyrelsen i samband med fastställande av delårsbokslut givna uppdragen om ytterligare åtgärder samt de åtgärder som verksamheterna i övrigt påbörjat i syfte att förbättra
sina prognostiserade resultat.

Prognosen för 2006 visar sammantaget på ett sällsynt starkt ekonomiskt resultat för landstinget om 1 299 mkr. Driftsresultatet för året påverkas ej heller av eventuella ackumulerade
engångskostnader rörande nya ränte- och livslängdsantaganden i pensionssystemet.
Däremot är det naturligtvis en oerhörd styrka att årets överskott är så stort så att det klarar
att parera de engångskostnader som kan uppstå på grund av de förändringar i pensionssystemet som påverkar Sveriges alla arbetsgivare. Om kostnader för förändrade antaganden i
pensionssystemet skall bokföras under 2006 skall dessa självfallet utgå från av Sveriges
kommuner och landsting rekommenderad räntenivå, liksom av eventuella beslut av Finansinspektionen rörande förändrade livslängdsantaganden. Några andra antaganden kan inte
motiveras.
Vid landstingstingsstyrelsens sammanträde den 28 november försummade landstingsstyrelsens borgerliga majoritet att besluta om att uppdra till landstingsdirektören att värdera om
ytterligare kostnadsbesparande åtgärder behöver vidtas vid Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus AB. Därför är det nu än mer angeläget att landstingsdirektören
snarast återkommer med förslag på sådana enligt det uppdrag som gavs av landstingsstyrelsens föregående majoritet den 24 oktober.
Landstingsrådsberedningens förslag till generella stoppåtgärder för styrelser och nämnder
förefaller ytterst betänkligt. Dessa åtgärder skall självfallet prövas av de få resultatenheter
som prognostiserar underskott. För det stora flertalet resultatenheter som har sina budgetar
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i balans måste däremot beslutad budget vara det rättesnöre som avgör behovet av eventuella stoppåtgärder.

