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Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Helse Sør-Øst RHF

17. desember 2015

SAK NR 90-2015
Årsrapport 2015 og Revisjonsplan 2016-2017

Forslag til vedtak:
1. Styret tar Årsrapport 2015 til etterretning.
2. Styret godkjenner Revisjonsplan 2016-2017.

Hamar 8 .desember 2015

Peer Jakob Svenkerud
leder av styrets revisjonsutvalg
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1.

Hva saken gjelder

Saken gjelder fremleggelse av Årsrapport 2015 og Revisjonsplan 2016-2017. I henhold til
helseforetaksloven § 21 a skal styret godkjenne planen. Revisjonsutvalget har lest og gitt innspill
til dokumentene som fremlegges styret.

2.

Årsrapport og revisjonsplan

Årsrapport 2015
I tråd med gjeldende instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst skal det årlig fremlegges
årsrapport for styret og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
Årsrapporten inneholder oversikt over gjennomførte revisjoner i 2015, kort oppsummering av
revisjonene (for hvert revisjonsområde) og oversikt over gjennomførte og pågående revisjoner
per helseforetak.
Revisjonsplan
Planen som fremlegges for 2016 -2017 er en rullering av revisjonsplan 2015-2016. De valgte
revisjonsområdene vil også være aktuelle for revisjon i 2016 og videre i 2017. I tillegg er det lagt
opp til utvikling av nye revisjoner i planperioden.
Styret har vært involvert i prosessen knyttet til planlegging av nye revisjoner i styremøtet 18.
november 2015. Innspill fra styret er tatt inn i ny plan. Det er også vært gjennomført dialog med
administrasjonen.
Fokus i 2016 -2017 blir på strategisk viktige områder i tråd med oppdrag fra eier. Det legges også
til grunn at konsernrevisjonen prioriterer revisjoner inn mot kjernevirksomheten
(hovedoppgavene) og tilhørende støttefunksjoner. Det legges opp til at styret informeres jevnlig
om videre arbeid med revisjonene og resultatet av disse.
I tråd med kravet i HFL § 37 a om ”løpende å følge virksomheten” er det planlagt årlige
revisjonsaktiviteter i hvert helseforetak, men hvor omfanget av aktivitet vil variere for hvert år.

3.

Revisjonsutvalgets anbefaling

Revisjonsutvalget anbefaler at styret tar Årsrapport 2015 til etterretning og godkjenner
revisjonsplan 2016-2017.
Trykte vedlegg:
 Årsrapport 2015
 Revisjonsplan 2016-2017
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