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Yttrande revisionsrapport Granskning av personal- och
kompetensförsörjning
Regionstyrelsen har för yttrande erhållit revisionsrapporten ”Granskning av Personal- och
kompetensförsörjning” och vill med anledning av detta framföra följande:


Regionstyrelsen delar i allt väsentligt revisionens bedömning och
rekommendationer då det redan idag är en naturlig del av den befintliga styrningen
och de prioriteringar som finns i planeringsprocessen, i synnerhet
rekommendationerna gällande chefers kompetensutveckling och samarbeten med
externa utbildningsaktörer.



Att arbeta med chefers förutsättningar och stärka organisationens förmåga att leda
förändring samt samverkan med utbildningsaktörer finns med i mål och budget
2021 och föreslås även till budget 2022.



Regionstyrelsen ser också att det finns behov av att förtydliga och utveckla
processen avseende medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i Region
Halland.



Det kommer framgent åligga regionkontoret och enligt delegation HR direktören
att säkerställa att revisionens rekommendationer integreras i de pågående
utvecklingsarbeten samt att förtydliga och utveckla processen avseende
medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i Region Halland. Detta i syfte ta
vara på den informationen i förbättringsarbetet.



Regionstyrelsen konstaterar sammanfattningsvis mot bakgrund av rapporten att
regionen har byggt upp ett välfungerande och strukturerade arbetssätt inom
kompetensförsörjning som är en viktig grundförutsättning för att arbeta vidare och
utveckla organisationen samt möta de utmaningar som välfärden står inför.

 De rekommendationer som ges motsvarar i stor grad det redan planerade arbetet
som finns beskrivet i policy och styrdokument. Arbetet kan genomföras som en
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naturlig del av planeringsprocessen med undantag för processen avseende
medarbetare som avslutar sin anställning i Region Halland. Därför ges ett uppdrag
till regionkontoret att säkra arbetssätt och process för att tillvarata information i
samband med medarbetares avgång.
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