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SAK NR 020-2011
ÅRSRAPPORT 2010 OG REVISJONSPLAN 2011 - KONSERNREVISJONEN HELSE
SØR-ØST

Forslag til vedtak:
Styret tar årsrapport 2010 som omhandler revisjonskomiteen og konsernrevisjonens arbeid i
2010 til etterretning.
Styret gir sin tilslutning til det vedtak som revisjonskomiteen har fattet i saken.
Styret tar konsernrevisjonens revisjonsplan 2011 godkjent av revisjonskomiteen i møte
16.3.2011 til orientering.

Hamar 4. april 2011

Andreas Kjær
leder revisjonskomiteen
Helse Sør-Øst RHF
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1. Revisjonskomiteens konklusjon/anbefaling
Revisjonskomiteen fremlegger Årsrapport 2010 som omhandler revisjonskomiteens og
konsernrevisjonen arbeid i 2010, og ber om at styret slutter seg til vedtak fra revisjonskomiteens
møte 16.3.11, jf. sak 10-2011.
Videre vil revisjonskomiteen orientere styret om konsernrevisjonens plan for videre arbeid i 2011.
Revisjonsplanen er behandlet 16.3.2011, jf. sak 12-2011 i tråd med styrets instruks til
revisjonskomiteen, og komiteen sier seg tilfreds med planen for konsernrevisjonens arbeid.

2. Fakta i saken
Revisjonskomiteen behandlet Årsrapport 2010 i møte 16.3.2011 i sak 10-2011 og fattet følgende
vedtak:
Revisjonskomiteens vurdering av konsernrevisjonens arbeid i 2010 er at dette har vært innrettet
og gjennomført på en god måte som har bidratt til å sette fokus på forbedringer av intern styring
og kontroll i foretaksgruppen som helhet. Revisjonskomiteen er også tilfreds med at omfanget
revisjoner rettet mot kjernevirksomheten er økt.
Revisjonskomiteen er tilfreds med utviklingen i det arbeidet administrerende direktør har
iverksatt i 2010 for å sikre god intern styring og kontroll i foretaksgruppen som ledd i god
virksomhetsstyring. Dette er et pågående arbeid som det kontinuerlig må være fokus på.
Revisjonskomiteen legger til grunn at konsernrevisjonen vil følge opp de handlingsplaner som er
besluttet etter gjennomførte revisjoner, i dialog med ledelsen i det regionale foretaket og ledelsen
i det enkelte helseforetak.

Trykte vedlegg:
• Vedlegg 1: Årsrapport 2010 – konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
• Vedlegg 2: Revisjonsplan 2011 – konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
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