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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2010 Intern styrning
och kontroll i Stockholms läns landsting
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta
att landstingsstyrelsen utvecklar former för dels övergripande styrning och
uppföljning av nämndernas och styrelsernas interna kontroll
att landstingsstyrelsen utvecklar former för hur återrapportering nämndernas
och styrelsernas interna kontroll bedrivs till fullmäktige
De senaste åren har ett antal rapporter visat på klara brister i landstingets
interna kontroll och styrning, vilket inte minst är tydligt i de brister som
Revisionen pekat på inom upphandlingsområdet i landstingets nämnder och
bolag. Några av de brister som tas upp är:
-

Det saknas landstingsgemensamma riktlinjer/anvisningar som stöd
vid tillämpningen av reglerna om intern styrning och kontroll
Det finns brister i kunskapen om intern styrning och kontroll
Det finns brister i rutiner för att göra riskanalyser och
riskbedömningar, samt i arbetet med att ta fram och följa upp
internkontrollplaner

Dessa brister i styrning och uppföljning gäller såväl centralt som lokalt.
Styrning och uppföljning av intern kontroll är en central fråga inom
landstinget och enligt kommunallagen ska landstingsstyrelsen leda,
samordna och ha uppsikt över landstingets angelägenheter. Idag tar inte
landstingsstyrelsen detta ansvar. Att styrning och kontroll fungerar
tillfredsställande är en grundstomme i ett demokratiskt styrelseskick och
landstingsstyrelsen ska därför ta den kritik som framförs av
Landstingsrevisorerna på allvar och det är synnerligen oroväckande att
landstingsstyrelsen anser att den styrning och uppföljning som utförs är
tillfredsställande.
Det beslut som Landstingsfullmäktige tagit om en decentraliserad politisk
organisation fråntar inte Landstingsstyrelsen ansvaret av att rutinerna för
den interna kontrollen fungerar. Idag har inte Landstingsstyrelsen den
övergripande styrning och uppföljning som motsvarar behovet i en
decentraliserad komplex organisation av det slag som landstinget är. Det
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behövs därför aktiva insatser från landstingsstyrelsen för att kunna
säkerställa detta.
Med bakgrund av dessa problem ska tilläggas den planerade nedskärningen
av Revisionskollegiet, vilket kraftigt kommer att försvåra dess kapacitet att
kontrollera och granska landstinget. Detta är helt oacceptabelt och är ytterst
en försvagning av en demokratisk organisation.

