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Revisionsdialoger
Vi har under perioden oktober-november
genomfört årets revisionsdialoger. Vi har
träffat samtliga nämnders och
regionstyrelsens presidier. Vid dialogen
med inköpsnämnden deltog hela
nämnden.
Tyngdpunkten vid årets revisionsdialoger
har varit iakttagelser i
delårsrapporteringen juli 2021 samt
eventuella noteringar från tidigare
granskningar.
Vi har också tagit upp vilka erfarenheter
nämnderna tar med sig i det framtida
arbetet från pandemiåren och i vilken
utsträckning pandemin drivit på och
påverkat digitaliseringen i
verksamheterna.

Regionens helägda
bolag
Under oktober har vi, som är valda
lekmannarevisorer, genomfört planering
tillsammans med auktoriserad revisor, för
de helägda bolagen.
I samband med denna planering har vi
tillsammans träffat respektive
bolagsledning.
De helägda bolagen är Vita Huset i
Nyköping AB, Folktandvården Sörmland
AB och Länstrafiken Sörmland AB.

Pågående upphandling
Vi genomför just nu en upphandling av
en fördjupad granskning inom området för
IT-/Informationssäkerhet.

Syftet är att ge oss underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en god intern
styrning och kontroll som leder till en ändamålsenlig informationssäkerhet med god
uppfyllelse av målen i policyn för informationssäkerhet.
Avrapportering beräknas ske i mars 2022 och granskningen förväntas ge svar på:
Finns aktuella och ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör krav och hur
arbetet ska bedrivas?
Är roller och ansvar tydliggjorda och uppfattade mellan regionstyrelse, nämnder,
verksamhet, informationssäkerhetsenhet och IT-organisation?
Finns systematiskt arbete för att identifiera, hantera och åtgärda risker och behov
för att säkerställa en robust informationshantering?
Genomförs systematiska uppföljningar av vidtagna IT-säkerhetsåtgärder för att
upptäcka eventuella brister?
Har styrelsen säkerställt en tillräcklig mognad och medvetenhet i organisationen för
ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete?

Regionrevisorerna
Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens
instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed,
all verksamhet i Region Sörmland.
Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en bugdetomslutning på cirka
13 miljarder kronor och drygt 8 000 anställda. Revision av de bolag som regionen äger
genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.
På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av
revisionsplanen, rapporter, inkomna svar och tidigare Nyhetsbrev. Du hittar informationen
på

www.regionsormland.se/revisionen

