
 

 
Regionens revisorer  
Styrning och kontroll över projekt 
Rapport nr 12/2019 

Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet  

Den regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag att 
samordna arbetet med att ta fram, genomföra och 
följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
Inom ramen för uppdraget beslutar nämnden om 
användningen av det statliga regionala tillväxtanslaget 
1.1, som bland annat ska användas till att 
medfinansiera regionala tillväxtprojekt. För år 2019 
uppgick 1.1-anslaget till Västerbotten till cirka 119 
miljoner kronor. Nämnden hade för år 2019 också 4,8 
miljoner kronor i egna regionala projektmedel som 
användes för att finansiera regionala 
utvecklingsinsatser.  

Den regionala utvecklingsnämnden driver också egna 
utvecklingsprojekt, ofta i samverkan med andra 
aktörer. Ungefär 20 procent av regionala utvecklings-
nämndens omsättning är projekt-finansierad. Under år 
2019 var nämnden projektägare för cirka 140 projekt.  

Styrning och kontroll över projekt behöver utvecklas 

Granskningen visar att regionala utvecklingsnämnden i 
vissa delar behöver utveckla styrningen, uppföljningen 
och kontrollen av projektverksamheten. Nämnden 
behöver bland annat besluta om nya styrande 
dokument. Styrdokumenten är från det tidigare 
Regionförbundet i Västerbottens län och i behov av 
revideringar.  

Granskningen visar att projekt i allt väsentligt följdes 
upp i enlighet med de krav som nämnden och övriga 
finansiärer ställde på uppföljningen. Nämndens 
styrning och uppföljning var dock avgränsad. I 
nämndens styrning och uppföljning saknades i stor 
utsträckning mätbara mål. Det var därför svårt att dra 
slutsatser om projektens resultat var tillräckliga. 

 

Revisorernas rekommendationer 
till regionala utvecklingsnämnden 

• Revidera inaktuella styrdokument och se till att 
de följs.  

• Tydliggör vilka riktlinjer och regler som gäller för 
att nämnden ska medfinansiera projekt. Det 
behöver vara tydligt vad som är krav och vad 
som är vägledande.  

• Säkerställ att projektens mål är mätbara. 

• Säkerställ en tillräcklig uppföljning av nämndens 
egna projekt. 

• Utred risken för jäv vid beredning och beslut om 
projektfinansiering. 

 

För ytterligare information om granskningen kon-
takta Clara Wiklund, telefon 072-218 07 45. Den 
kompletta rapporten finns på regionens hemsida 
www.regionvasterbotten.se/revision men kan också 
beställas från regionens revisionskontor.  

http://www.regionvasterbotten.se/revision

