1 (2)

Handläggare

Datum

Vår beteckning

Niklas Larsson

2020-01-28

RS/192201

Ert Datum

Er beteckning

<Ange datum>

<Ange beteckning>

Regionens revisorer

Svar på revisionsrapport om Granskning av personal- och
kompetensförsörjning
Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.
Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till viss del utövar
en styrning och har en uppföljning som säkerställt ett ändamålsenligt arbete
med personal- och kompetensförsörjning. Revisorerna ser det som positivt
att arbetet med en strategisk plan för kompetensförsörjning är på väg att
färdigställas.
Granskningen visar på vissa utvecklingsområden vad gäller regionstyrelsens
uppföljning av arbetet med personal- och kompetensförsörjning, särskilt
avseende vad uppföljningen omfattar. Vidare visar granskningen att
regionens arbete med ett arbetsgivarvarumärke kan utvecklas.
Utifrån granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till
regionstyrelsen;
Utveckla sin uppföljning av målsättningar kopplat till personal- och
kompetensförsörjning genom att tillse att uppsatta indikatorer följs upp.
Region Värmland har under lång tid tagit fram flertalet indikatorer inom
området personal- och kompetensförsörjning. Ett fortsatt arbete pågår med att
ta fram relevanta mål samt koppla indikatorer till dessa för att stödja
verksamheten. En bärande del i detta är att indikatorerna tydligt ska kunna
kopplas till mål. Den övergripande komptensförsörjningsplanen som tas fram
för 2020 - 2023 är en stor del i arbetet med målsättningarna.

Tillse att personalomsättning följs upp och rapporteras till både ledning
och styrelsen.
Arbetet med att ta fram tillförlitliga data angående personalomsättning har
varit en prioriterad aktivitet för Region Värmland under 2019. Under 2020
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kommer rapportering av underlaget kunna ske löpande till ledning och
styrelse.
Tillse ett sammanhållet och strategiskt arbete med regionens
arbetsgivarvarumärke, t.ex. genom att tydliggöra vad arbetet omfattar och
hur det ska bedrivas.
Regionen kommer att ta fram mål och planer för arbetet under 2020.

Följa upp arbetet med att färdigställa en strategisk plan för
kompetensförsörjning.
Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningsplanen färdigställs för
Region Värmland, under första kvartalet 2020. Den strategiska planen
redovisas för styrelsen.
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