Interpellation till Regionfullmäktige Gävleborg
Gävle 2020-03-10

Liberalerna är oroade över att revisorerna framfört att Framtidbygget beräknas
överskrida budget med hela en miljard kronor
I revisionsrapporten ”Styrning och uppföljning avseende fastighetsinvesteringar” Har
revisorerna bl.a. framfört följande:
Vid granskning av styrgruppen Framtidsbyggets månadsmöten framkommer av
minnesanteckningar daterade 2019-04-10 att investeringsbudgeten avseende Framtidsbygget
beräknas i aktuell kalkyl överstigas med en miljard kronor. I budgeten kan urskiljas att den
stora massan av avvikelserna härleds till Gävle sjukhus och hus 02/03/04/29/31. Vid kontroll
uppges att dessa hus initialt inte ingick i projektet, men har inkluderats sedan projektet
utökats.
Revisorerna har också framfört att ombyggnaden av hus 7 och 8, Hudiksvalls sjukhus, enligt
en projektkalkyl riskerar att överskrida budget med 58 miljoner kronor. Samlade anslagna
investeringsmedel för ombyggnad av hus 07/08 uppgår till 389,3 miljoner kronor, erhållen
projektkalkyl beräknar dock projektkostnaden till 447 miljoner kronor, ett
budgetöverskridande med 15 procent i nuläget.
Revisorernas bedömning är att det inte sker en tillräcklig rapportering till regionstyrelsen.
Revisorerna anser att det beräknade budgetöverskridandet med en miljard kronor avseende
Framtidsbygget inte har kommunicerats tillräckligt tydligt med regionstyrelsen.
Revisorerna konstaterar också att ingen av regionstyrelsen beslutad internkontrollplan
avseende verksamhetsåret 2019 finns. Regionstyrelsen har därmed inga beslutade
kontrollmoment avseende fastighetsinvesteringar för år 2019. Regionstyrelsen behöver ges
förutsättningar för att ha en tillräcklig intern kontroll avseende fastighetsinvesteringar.
En mer frekvent och detaljerad uppföljning avseende fastighetsinvesteringar efterfrågas av
revisorerna. Region Gävleborg saknar i nuläget en övergripande lokalförsörjningsplan som
redogör för hur regionens fastighetsbestånd samt lokalförsörjning ska tillses.
Revisorerna framför att avsaknaden av en samlad lokalförsörjningsplan samt ej uppdaterade
fastighetsutvecklingsplaner riskerar att medföra att regionens investeringsresurser inte
samordnas på ett effektivt sätt och i värsta fall blir till förgävesinvesteringar.
Liberalerna kräver att rapportering till regionstyrelsen kring Framtisbyggets ekonomi löpande
ska göras fortsättningsvis under hela projektets gång. Vi anser också att en internkontrollplan
som omfattar både åtgärder för att reducera bedömda risker samt tydliggöra vilka
kontrollåtgärder som ska genomföras ska fastställas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga regionrådet Eva Lindberg följande:
Avser majoritetspartierna i Region Gävleborg ta initiativ till att rapportering kring
Framtisbyggets ekonomi löpande kommer att göras fortsättningsvis under hela projektets
gång till regionstyrelsen?
Avser majoritetspartierna i Region Gävleborg att ta initiativ till att det fastställs en
internkontrollplan som omfattar både åtgärder för att reducera bedömda risker samt tydliggöra
vilka kontrollåtgärder som ska genomföras?
Hasse Backman (L)

