Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och
ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida
verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nedan några plock ur utvärderingsresultaten för 2016.

Det är svårt att få en helhetsbild av genomförandet av stadens strategiprogram.
Det skulle stödja utvecklingen av uppföljningen av strategiprogrammet om stadsstrategin skulle
fokusera på de väsentligaste målen. Målen bör formuleras tillräckligt exakt och på ett sådant sätt
att stadens åtgärder kan medverka till uppnåendet av målbilden.

Helsingfors stads ekonomi är i god form med tanke på de kommande reformerna.
När landskapsreformen genomförs kommer stadens uppgifter och behov av internt tillförda
medel att förändras väsentligt.

Den interna kontrollen och riskhanteringen måste förstärkas.
Stadsstyrelsen måste säkerställa att den interna kontrollen och riskhanteringen organiseras på
ett ändamålsenligt sätt och är effektiv.

Helsingfors har förbättrat energieffektiviteten i sin verksamhet.
Energiförbrukningen i stadens egen verksamhet utgör emellertid bara knappt 12 procent av
energiförbrukningen i hela stadsområdet. Staden bör öka styrningen genom planläggning med
avseende på stadsstrukturen och byggnadernas energieffektivitet.

Ändamålet med ägandet av Helen Ab och Helsingfors Hamn Ab har inte definierats.
För närvarande är ändamålet för Helen Ab och Helsingfors Hamn Ab enligt bolagsordningen att
generera vinst, även om det för bolagen också sätts andra mål som har att göra med energiproduktionen och stadsstrukturen. Bolagsordningarna bör ses över.

Stadsmarknadsföringen och turismen har utvecklats i enlighet med strategin.
Utvecklingsprogrammet för Havs-Helsingfors har emellertid ännu inte nått beslutsskedet. De
understöd som staden beviljar stora evenemang är varken transparenta eller enhetliga.

Bedömningsprocessen inom serviceboende som ordnas dygnet runt bör påskyndas och inom hemvården bör det finnas fler självstyrande team.
Även om hemvården är smidig så är den alla gånger inte tillräcklig i de fall där en äldre persons
funktionsförmåga försämras i rask takt. Staden bör försäkra sig om att tillgången till serviceboende är tillräcklig i förhållande till behovet.

Tillgången till vård på hälsostationerna i östra Helsingfors bör förbättras.
Möjligheterna att få vård på hälsostationerna i Helsingfors är i allmänhet goda och klienterna är
nöjda.

I samband med skolornas sammanslagningsprocesser har utvärderingen av
verkningarna med tanke på barnen varit otillräcklig.
Utbildningsverket har slagit samman skolor i enlighet med stadens riktlinjer och inrättat enhetliga grundskolor. Användningen av lokalerna har effektiviserats. Utbildningsverket bör fortfarande
förbättra invånarnas faktiska delaktighet.

Kulturverksamheten för barn och unga personer har ökat i enlighet med kulturstrategin.
Avgifterna för kollektivtrafiken begränsar dock fortfarande deltagandet i kulturverksamheten
under skoltid.
Utvärderingsberättelse
2016

5

