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Lars Langeborg (V) (Regionfullmäktiges vice ordförande)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare )
Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare)
Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare)
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Henrik Olofsson (SVG)
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Regionkontoret , 2019-10-23 00:00
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§164

Beslut - Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av samordning av
det regionala utvecklingsarbetet (RS 2019/161)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

Revisorerna i Gävleborg gav 2016 PwC i uppdrag att granska styrningen av regionala
utvecklingsprojekt samt samordningen av det regionala utvecklingsarbetet. En uppföljning av
denna granskning genomfördes under hösten 2018 och lämnades till Regionfullmäktige i
februari 2019. Fokus för granskningen har varit vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit
med anledning av de brister som konstaterades i den tidigare genomförda granskningen.

Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen:
-Säkerställ att det tydliggörs roller och ansvar i den nya organisationen
vad gäller olika funktioners involvering i det regionala utvecklingsarbete
som regionen bedriver.
-Fatta formellt beslut att rutin och processbeskrivning avseende beredning
av regionala utvecklingsprojekt gäller, samt säkerställ följsamhet till den.
-Implementera den handlingsplan för uppföljning och utvärdering som är
beslutad, i full utsträckning.
-Fortsätt utvecklingsarbetet med att finna former för en ändamålsenlig
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uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet.
-Fortsätta utvecklingsarbetet avseende regionala utvecklingsprojekt
för att säkerställa att projekten enskilt och sammantaget ger det bidrag
till den regionala utvecklingen som medlen är avsedda för.

Revisionsrapporten anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2019, § 7,
och överlämnades till regionstyrelsen för beredande av svar.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande.
1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionfullmäktige.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Region Gävleborgs revisorer

Beslutsunderlag




Svar på revisionsrapport - Uppföljning av granskning av samordning av det regionala
utvecklingsarbetet
Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av samordning av det regionala
utvecklingsarbetet
§136 RS Information - Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av samordning
av det regionala utvecklingsarbetet samt Uppföljning av granskning gällande styrning
av regionala utvecklingsprojekt
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