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Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om styrelsen har 

utfort sitt uppdrag pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt med 

tillracklig intern kontroll. Granslmingen har omfattat styrelsens atgarder for att styra, folja upp, 

vidta atgarder, kontrollera samt rapportera till Regionfullmaktige. 

Syftet med granskningen har varit att skapa ett underlag for vart utlatande i revisionsberattelsen 

avseende styrelsens verksamhet och ansvar. Vi har i var granskning bitratts av sakkunniga fran 

PwC. 

Var samlade revisionella bedomning ar att: 

• Regionstyrelsen bedriver verksamheten pa ett inte helt andamalsenligt satt.

• Regionstyrelsen bedriver verksamheten pa ett inte helt ekonomiskt tillfredsstallande satt.

• Regionstyrelsen bedriver verksamheten med en i allt vasentligt tillracklig intern kontroll.

Var bedomning baseras i huvudsak pa foljande granskningsiakttagelser: 

• Granskningen visar att styrelsen har planerat och utfort sin verksamhet i enlighet med

reglemente och fullmaktiges beslut.

• Det finns en heltackande verksamhetsplan och en heltackande budget.

• Det finns matbara ma.I for saval verksamhet som ekonomi.

• Styrelsen har under aret varit aktiv och fattat beslut om atgarder som ar styrande for

regionens utveckling framat. Olika insatser har ocksa gjorts for att anpassa regionens

organisation samt divisionernas ekonomiska utveckling. De atgarder som vidtagits har

dock inte varit tillrackliga for att fullt ut na maluppfyllelse.

• Maluppfyllelsen vad galler ekonomi och verksamhet uppnas delvis.

• Internkontrollarbetet har utvecklats de senaste aren och uppfyller i star utstrackning

kraven for kontroll av styrelsens egna verksamheter. Det saknas dock instruktion/direktiv

for verksamhetsrapportering till styrelsen. Vidare saknas kontrollmoment i intern

kontrollplanen for de strategiska malen i enlighet med den for aret gallande regeln for

internkontroll.
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