
 

 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida 
Revisionskontoret 2021-11-18 21REV37 1(2) 

Distribution 

Regionstyrelsen 
 
Delges: 
Regionfullmäktige 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
871 85 Härnösand Södra vägen 3-5 0611-800 00 revision@rvn.se 
 Härnösand   

 

Regionens internationella arbete 
Vid överläggningar med Regionens revisorer den 18:e november behandlades 
revisionsrapporten Regionens internationella arbete.  
Vi vill med anledning av vår granskning få del av styrelsens kommentarer samt 
information om planerade åtgärder inom området. Svaret bör vara oss tillhanda senast 
den 18 februari.  

Bakgrund 
Av Regionfullmäktiges policy för regionens internationella arbete1

1 Policyn Internationellt arbete och påverkansarbete beslutad 2020-10-28 § 175 

 framgår att 
internationellt arbete och påverkansarbete utgår ifrån prioriteringarna i den regionala 
utvecklingsstrategin2

2 En ny RUS har beslutats av Regionfullmäktige i februari 2020 vilken har påverkan på det internationella 
arbetet för åren 2021–2027. 

 (RUS) och gällande regionplan. Policyns mål ska preciseras och 
förtydligas genom årliga handlingsplaner som anger vilka delmål och aktiviteter som 
ska prioriteras för att nå de övergripande målen i policyn. Regionstyrelsen har i februari 
2021 fastställt ”Internationellt arbete och påverkansarbete, handlingsplan 2021”.  
Syftet med granskningen är att bedöma om regionens internationella arbete är 
ändamålsenligt samt om styrning och uppföljning är tillräcklig. 

Iakttagelser och bedömning 
Vi bedömer sammantaget att det finns en styrning av regionens internationella arbete, 
främst genom Regionstyrelsens handlingsplan för 2021. Handlingsplanen baseras på 
fullmäktiges policy och anger vilka insatser som ska genomföras under året och är 
därmed ett väsentligt styrdokument.  
Handlingsplanen innehåller emellertid inte tydliga målnivåer eller delmål och reglerar 
inte heller formerna för uppföljning och utvärdering, vilket gör att den inte tillgodoser 
efterlevnaden av fullmäktiges policy i dessa avseenden. Eftersom handlingsplanen bland 
annat saknar tydliga målnivåer för dess aktiviteter, har det inte varit möjligt att bedöma 
om regionens internationella arbete har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.  
Vi har i övrigt noterat att Regionstyrelsen har initierat en översyn av det internationella 
arbetet, vilket vi ser positivt på.  
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Rekommendationer 
Vi lämnar följande rekommendationer till Regionstyrelsen:  

• Säkerställ att fullmäktiges policy efterlevs beträffande uppföljning och 
utvärdering av det internationella arbetet. 

• Tydliggör vad som ska uppnås under året och vidareutveckla metoder som 
möjliggör objektiv bedömning av om regionens internationella 
arbete/engagemang är ändamålsenligt. 

• Tillse att informationen på regionens hemsida beträffande internationella 
engagemang är uppdaterad. 
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