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Produktionsutskottet, ärende 2

Svar på Landstingsrevisorernas rapport 13/2009 Landstingsstyrelsens hantering av omstruktureringsåtgärder åren 2006-2009
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår Produktionsutskottet föreslå
landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Landstingsrevisorerna enligt denna skrivelse
att uppdra till landstingsdirektören att upprätta rutiner som följer god redovisningssed vid kostnadsföring av omstruktureringskostnader i enlighet med landstingsrevisorernas påpekanden
att uppdra till landstingsdirektören att i fortsättningen säkerställa tillräckliga underlag för beslut om reservering av omstruktureringsmedel
att uppdra till landstingsdirektören att omgående skärpa uppföljning och återrapportering av effekterna av genomförda omstruktureringsåtgärder samt skyndsamt återkomma till landstingsstyrelsen med en redovisning av de samlade effekterna
att uppdra till landstingsdirektören att införa heltäckande och systematiska kontroller
av att personer som erhållit ersättning i samband med omstruktureringsåtgärder inte
återanställs och om så undantagsvis skulle ske, att full avräkning av tidigare ersättning görs.

Landstingsrevisorerna påpekar med all rätt att beslutade avsättningar i landstingets
årsbokslut för omstruktureringsåtgärder avviker från god redovisningssed. Detta är
oacceptabelt och bör omgående förändras.
Landstingsrevisorerna kritiserar helt riktigt att det inte funnits tillräckliga underlag
för avsättningarna och de reserverade medlen samt att de inte har använts i den omfattning som avsågs. Detta har revisorerna påpekat tidigare, men inga åtgärder har
vidtagits av den politiska majoriteten i landstingsstyrelsen, vilket är anmärkningsvärt.
Vi delar helt revisorernas uppfattning att det vid avsättningar för omstruktureringsåtgärder är landstingsstyrelsens skyldighet att se till att det finns underlag som uppfyller kraven enligt god redovisningssed. Vi delar likaledes den enligt god redovis-
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ningssed gängse uppfattningen att kostnader för omstruktureringsåtgärder ska redovisas det räkenskapsår de avser. Detta för att erhålla en riktig periodisering av räkenskaperna. Det är synnerligen märkligt att landstingsstyrelsens politiska majoritet inte
respekterar och följer normen för god redovisningssed.
Även den kritik som Landstingsrevisorerna riktar mot bristen på uppföljning och
återrapportering av effekterna av genomförda omstruktureringsåtgärder finns enbart
skäl att instämma i. Detta borde ha skett för länge sedan, men måste omgående göras.
Skattebetalarna måste ges hela bilden av den borgerliga politiken med att satsa hundratals miljoner kronor för att betala människor för att inte arbeta.
Revisorerna tvingas slutligen konstatera att landstingsstyrelsens majoritet inte heller
säkerställt att systematiska kontroller sker av att personer som erhåller omstruktureringsersättning inte återanställs – i vart fall inte med mindre än att avräkning av tidigare ersättning görs. Även på denna punkt är revisorernas påpekanden relevanta och
måste omgående åtgärdas. Upprättande av sådana heltäckande kontroller borde vara
en självklarhet.

