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IT- ocb cybersakerbet samt GDPR-anpassning 

Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfort en samlad 
uppfoljande granskning av tva tidigare revisionsgranskningar samt en forstudie fran aren 2018-2019. 
Granskningens revisionsobjekt ar regionstyrelsen. Granskningen har syftat till att bedoma om 
regionstyrelsen vidtagit andamalsenliga atgarder samt utovat en tillracklig intern kontroll over de 
atgarder som vidtagits efter revisionens tva IT- sakerhets-/cybersakerhetsgranskningar, samt om 
GDPR-anpassningen har genomfdris pa ett andamalsenligt satt. Vi har i var granskning bitratts av 
sakkunniga fran PwC. 

Granskningen har skett genom att foljande fem revisionsfragor har besvarats: 

1. Vilka atgarder har regionstyrelsen beslutat om utifran sin behandling av respektive lT
sakerhets-/cybersakerhetsgranskning fran 2018?

2. I vilken utstrackning har resultatet av regionstyrelsens beslutade atgarder aterrapporteras till
styrelsen?

3. Har regionstyrelsen, utifran den aterrapportering som ev. erhallits, analyserat kvarstaende
atgardsbehov inom omradet?

4. Vilken sammanstallning finns av GDPR-implementeringen och vilken aterrapportering avs
detta projekt har styrelsen erhallit?

5. l vilken utstrackning har ev. analys om kvarstaende atgardsbehov foranlett styrelsen att fatta
ytterligare aktiva beslut inom omradet?

Var samlade revisionella bedomning ar att: 

• regionstyrelsen i allt vasentligt har vidtagit andamalsenliga atgarder men inte helt har utovat
tillracklig intern kontroll over vidtagna atgarder efter revisionens tva IT- sakerhets-/
cybersakerhetsgranskningar.

• GDPR-anpassningen inte helt har genomforts pa ett andamalsenligt satt.

Punkterna nedan sammanfattar vara rekommendationer till regionstyrelsen for att utveckla 
granskn ingsom rad et. 

• Sakerstalla att kvarstaende atgardsbehov inom berorda omraden avhjalps.

• Sakerstalla att forutsattningar finns for det kvarstaende atgardsarbetet, sarskilt avseende
GDPR-anpassningen.

• Sakerstalla en tillracklig grad av internkontroll inom omradet.

Revisorerna overlamnar harmed granskningen for kannedom, och yttrande fran regionstyrelsen 
senast 2021-09-30. 

For Region Norrbottens revisorer 

Persson, revisionens ordforande 

Bilaga: Revisionsrapport "Uppfoijning av IT-sakerhets-/ cybersakerhetsgranskningar fran ar 2018 samt forstudie av GDPR
anpassningen'', PwC mars 2021 
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