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Landstingsstyrelsen (för kännedom)

Forskningsfonder
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2017” har revisorerna beslutat om en granskning avseende landstingets s.k. forskningsfonder
Landstingets revisorer gjorde 2008 en uppföljning av rapporten ”Utbildningsoch utvecklingsfonder inom hälso- och sjukvården” nu benämnda forskningsfonder från 2001. I uppföljningen från 2008 gjordes en översiktlig genomgång av hur fonderna hade tillförts medel och hur dessa medel använts. Regelverket kring fonderna uppdaterades av ekonomistaben under 2009, bland
annat utifrån revisorernas iakttagelser.
Sedan regelverkets uppdaterades 2009 har landstingets hälso- och sjukvård
organiserats om, vilket medför ett det finns risk att regelverket inte i alla delar
är ändamålsenligt. Av den anledningen har landstingets revisorer genomfört
en granskning.
Syftet med denna granskning var att bedöma om det regelverk som finns
kring forskningsfonderna är ändamålsenligt och uppdaterat för att passa in i
landstingets nuvarande organisation av hälso- och sjukvården. Granskningen
ska också belysa hur regelverket för fonderna följs.
För att uppnå syftet med granskning skulle följande revisionsfrågor besvaras:
- Hur ser gällande regelverk ut?
- Bör regelverket uppdateras?
- Hur används forskningsfonderna?
- Följs gällande regelverk
- Om granskningen påvisar brister, vilka rekommendationer ges?
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Våra sammanfattande slutsatser i denna granskning är att det finns delar i nu
gällande regelverk som inte är aktuella och uppdaterade utifrån nuvarande organisation och som bör uppdateras och förtydligas samt i vissa fall kompletteras. Det gäller vilka kostnader för exempelvis personalsociala åtgärder som
får bekostas av fonderna samt reglerna för vilka gåvor/donationer som får tas
emot. Det är också viktigt att de lokala regelverk som finns ute i verksamheten inte innehåller avvikelser från det regelverk landstingsstyrelsen fastställer. Vi rekommenderar därför landstingsstyrelsen att se över regelverket kring
forskningsfonderna.
Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom.

Östen Högman
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande

