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Liipande intern kontroll i redovisningsrutiner

Av kommunallagen framgdr att styrelser och n?imnder ska ha kontroll 6ver sin verksamhet. Detta
innebiir att styrelser och namnder ansvarar ftir att ha en lndamilsenlig styrning och sikra rutiner.
Intem kontroll iir ett ledningsverktyg med betydelse for tjiinstemannaledning och styrelsen.
Kontrollsystem ska s2ikerstiilla att beslut fattas pi ett korekt underlag. De ska ocksA skydda mot
medvetna eller omedvetna fel niir det giiller hanteringen av regionens tillgingar.
En av revisoremas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 $ iir att "utrdna om r2ikenskapema dr
rdttvisande och om den kontroll som g6rs inom nimndema iir tillriicklig".
Revisorerna har utifrin sin riskbed6mning valt att genomfiira en granskning av ldpande intem kontroll
i redovisningsrutinerna utifrAn perspektivet tillriicklig intem kontroll. Konsekvensema av bristande

rutiner och kontroller kan

fi

bSde ekonomiska och fcirtroendemiissiga foljder.

Syftet med granskningen 2ir att bed6ma om regionstyrelsen har slkerstiillt en tillriicklig intem kontroll
avseende lopande bokftiring utifrAn foljande uppstiillda kontrollomr6den:

o
.
o
o
o
o

Fullstiindighetsanalys fiir hur.udboken och samtliga verifrkat
Gapanalys ftir nummerserie p5 samtliga verifikat

fiir siikerstiillande av obruten nummerserie

Uppstiillning 6ver vilka anv2indare som utfiirt manuella bokningar
Fordelning manuella och automatiska bokningar i huludboken
Vidare analys av manuella bokningar (bokningar pi ovanliga arbetstider, bokningar med effekt
x antal dagar innan bokningen skapades, bokningar som dverskrider troskelvZirden, bokningar
med jiimna viirden, bokningar med ovanliga kombinationer av huludbokskonton)
Stickprovskontroll av manuella bokliiringsordrar fiir kontroll att de uppfyller de
grundliiggande kraven pi en verifikation.

Granskningsresultatet har bed<imts utifrin skalan "ej uppfullt",
6vewtgande del" eller "helt uppfyllt".

"i begriinsad utstriickning,,, ,,till

Efter genomfiird granskning g<ir vi den samlade bed6mningen att regionstSzrelsen till ivewiigande det
har siikerstiillt en intera kontroll avseende l<jpande bokfiiring..

Med utgingspunkt frin de iakttagelser och bed6mningar som har framkommit i den uppfiiljande
granskningen liimnar vi ftiljande rekommendation till regionstyrelsen:
Siikerstiilla an det arbete som

plgir kopplat till

an Ia bort makuleringar av leverant6rsfakturor i

huvudboken, som inkommit i Proceedo, lor vidare hantering i Agresso fortgir.
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