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Granskning av efterlevnad av styrdokument
Region G?ivleborgs revisorer har utifrin sin riskbed6mning valt att genomfbra en granskning av
omridet styrdokument utifrin perspektivet intern kontroll. Granskningen syfte och revisionsfriiga har
varit att besvara huruvida regionstyrelsens och ndmndernas interna kontroll iir tillriicklig vad giiller
efterlevnaden av styrdokument beslutade av regionfullmiiktige.
Granskningsresultatet har beddmts utifrin skalan "ej uppf,llt",
6verviigande del" eller "helt uppfullt".

"i begriinsad utstriickning,,, ,,till

Granskningens sammanfattade bed6mning ar att regionstlrelsen och ndmndemas intema kontroll
begriinsad utstriickning dr tillrdcklig vad giiller efterlevnaden av styrdokument beslutade av

i

regionfullmiiktige.
I granskningen noteras att flera styrande dokument inte ar aktuella och att det delvis saknas ansvariga

fiir respektive st),rdokument. Huruvida st5rrdokumenten 2ir kdnda inom liirvaltningen, styrelsen och
ndmndema dr emellertid sveft aft besvara di nSgon systematisk uppfoljning, om si iir fallet, inte sker
intemt inom regionen. Det finns dock ett flertal itgiirder som vidtas i syfte att siikerstiilla kiinnedom
inom ber<jrda niimnder och dess forvaltningar, t.ex. vid introduktion av nyanstiillda, information pi
inhanetet, arbetsplatstriiffar, medarbetarsamtal, e-utbildningar samt via olika verksamhetssystem. Vad

giiller kontrollsystem, som siikerst2iller att hzinsyn tas till styrdokumenten, iir bedomningen utifrin
granskningen att det firns men att efterlevnaden i vissa fall tenderar att vara relatil.t lig. Det beror
bland annat pi systemens utformning. Atgiirder utifrin tidigare genomfiird granskning beddms till
overviigande del ha vidtagits, di reglemente om uppftiljning har beslutats.

Med utgingspunkt

frin

de iakttagelser och bed6mningar som har framkommit

i granskningen ldmnar

vi ftiljande rekommendationer:

.

Genomfiir en inventering av befintliga styrdokument som 6r beslutade av
regionfullmiiktige samt siikerstiilla att det finns en intem samlingsplats ftir de styrande
dokumenten.

.
o
.
o

Tydligg6r ansvar och iigarskap fiir den overgripande rutinen kring dokumentstyrning.
Siikerstiill aktualitet, iindamilsenlighet och iigarskap fiir befintliga styrdokument.
Beakta )tterligare omridet, styrdokument, vid den irliga riskanalysen samt vid
uppriittande av intemkontrollplan.

m6jligheten att anviinda befintliga kontrollsystem fiir att exempelvis verifiera
att medarbetare tagit del av de styrande dokument som iir av relevans fiir denne samt
kvittens fiir genomfiirda e-utbildningar etc.
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