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Granskning av personal- och kompetensförsörjning
Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets
revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket beskrivs de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod.
Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig ”Riskbedömning och
revisionsplan”. I ”Revisionsplan 2019” har revisorerna beslutat om en granskning avseende personal- och kompetensförsörjning.
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av EY. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:
Utifrån granskningens syfte är vår sammanfattade bedömning att regionstyrelsen till viss del utövar en styrning och har en uppföljning som säkerställt ett
ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. Vi 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.
Mot bakgrund av våra slutsatser ovan rekommenderar vi regionstyrelsen att:
•

Utveckla sin uppföljning av målsättningar kopplat till personal- och
kompetensförsörjning genom att tillse uppsatta indikatorer följs upp.

•

Tillse att personalomsättning följs upp och rapporteras till både ledning och styrelsen.
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•

Tillse ett sammanhållet och strategiskt arbete med regionens arbetsgivarvarumärke, t.ex. genom att tydliggöra vad arbetet omfattar och hur
det ska bedrivas.

•

Följa upp arbetet med att färdigställa en strategisk plan för kompetensförsörjning.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser regionstyrelsens svar,
med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den 10 februari 2020.
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