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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:  

1.  Årsredovisningen godkänns. 

2.  Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Consensus har upprättat årsredovisning för 2019. 

Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning 

och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att sam-

verka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samord-

ningsförbund. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och 

resterande del av kommunen och Region Norrbotten med 25 procent var-

dera. Från och med 1 januari 2020 har samordningsförbunden Pyramis i 

Luleå, Activus i Piteå och Consensus i Älvsbyn bildat det gemensamma 

samordningsförbundet Södra Norrbotten. Avgående styrelser för förbunden i 

Luleå, Piteå och Älvsbyn ansvar för att upprätta årsredovisning för 2019. 

Från och 2020 har tillgångar och skulder överförts till det nya gemensamma 

förbundet. Medlemmarna har andel i gemensamma tillgångar och skulder i 

förhållande till vad de tillskjutit i budget.  

Av revisionsberättelsen för 2019 framkommer att samordningsförbundet 

Consensus har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-

misk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 

tillräcklig. Den sammantagna bedömningen är att resultatet enligt årsredo-

visningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 

uppställda. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Årsredovisning 2019 Consensus 

Revisionsberättelse 2019 Consensus 
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