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Revisionsrapport nr 19/02 ”Granskning av bidragsgivning
till föreningar och organisationer”
Ärendet
Landstingskontoret har för yttrande fått Revisionsrapport nr 19/02 ”Granskning
av bidragsgivning till föreningar och organisationer”.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att

som eget yttrande över revisionsrapporten överlämna detta
tjänsteutlåtande.

Bakgrund
Den bidragsverksamhet som Landstingskontoret administrerar uppgick 2001 till
ca 490 mkr. Bidragen avser främst bidrag till forskning och utveckling,
rörelsefolkhögskolor, handikapporganisationer samt politiska organisationer.
Beslut om bidragen tas i Landstingsstyrelsens internbudget.
Landstingskontorets synpunkter
Revisorerna har i sin granskningsrapport delat in bidragsverksamheten i fem
områden, Ledning, Utbildning, Länshandikapprådet, Arbetsgivarfrågor och
Kansliavdelningen. Revisorerna ger i kapitel 3.1.6 sammanfattande
rekommendationer hur Landstingskontoret bör förbättra rutinerna för sin
bidragsgivning.
Revisorerna har påpekat att för bidragen avseende Rörelsefolkhögskolor
finns vissa brister i de administrativa rutinerna . Vidare påpekas vikten av att
ansvarsfördelningen mellan LK Utbildning och Intern ekonomi klargörs.
Intern ekonomi kommer att till vårens bidragsutbetalningar säkerställa elevantal
och antal deltagarveckor genom att från varje enskild rörelsefolkhögskola begära
deltagarförteckningar bl a innehållande namn och personnummer. Intyget ska vara
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underskrivet av skolans rektor. Skolans revisor ska i samband med årsbokslut
kontrollera att genomförda deltagarveckor motsvarar rekvirerat bidrag.
Beträffande ansvarsfördelning mellan LK Utbildning och Intern ekonomi kommer
ansvaret i fortsättningen att samlas hos en av enheterna.
Revisorerna har vidare framfört rekommendationen att formerna för
bidragsgivningen/ersättningen till Alna Stockholm bör ses över.
Under 2003 kommer en utvärdering ske av behandlingsavtalet mellan SLL och
Alna Stockholm.
Beträffande bidrag till handikapporganisationerna rekommenderar
revisorerna bl a att uppgiftskraven i ansökningshandlingarna ses över.
Blanketten för ansökan om bidrag kommer att kompletteras med uppgifter om
organisationsnummer i samband med 2004 års ansökningar.
Vidare rekommenderar revisorerna att bidragsgruppens nuvarande struktur och
arbetssätt ses över.
Bidragsgruppen är en inom Länshandikapprådet (LHR) partsammansatt
arbetsgrupp bestående av ledamöter från LHR:s handikapprepresentanter
respektive politiker. Gruppen tillkom genom en muntlig förhandling när LHR
bildades. Bidragsgruppen arbetar enbart fram förslag till bidragsfördelningen till
LHR. Beslutet om fördelningen av bidragen tas sedan av landstingsstyrelsen i
samband med beslutet om internbudgeten.
Avslutningsvis vill Landstingskontoret nämna att en översyn ska göras av
bidragsverksamhetens rutiner i syfte att förbättra kraven på återredovisning och
uppföljning.
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