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Saksnr. 
 

 

34-2016 Godkjennelse av protokoll  
Protokollen fra møte 19. oktober 2016 ble godkjent og signert. Følgende presisering ble foretatt under 
sak 27-2016 om eksternrevisors risikovurdering og revisjonsplan 2016: 
 
 “Revisjonsutvalget forventer at eksternrevisor holder Helse Sør-Øst RHF orientert om oppdrag fra 
helseforetak for å sikre mulighet for læring eller for å unngå dublering av aktiviteter inn mot bestemte 
områder”  
 

35-2016 Revisjonsplan 2017 
Revisjonsutvalget drøftet fremlagt forslag til revisjonsplan for 2017. Det fremkom behov for å 
presisere målet for noen av revisjonene til den videre prosessen med styrebehandling av planen. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget sluttet seg til revisjonsplanen med forslag til revisjoner for 2017.  
   

36-2016 Status pågående og planlagte revisjoner 
I denne saken fikk revisjonsutvalget informasjon om status for revisjoner i rapporteringsfasen, 
revisjoner som pågår og revisjoner under oppstart. I perioden etter forrige møte i revisjonsutvalget 19. 
oktober 2016 har konsernrevisjonen oversendt endelig rapport fra følgende revisjoner: 
 
Akershus Universitetssykehus HF 
Revisjonsrapport fra revisjon 12/2016 Revisjon av legemidler ble oversendt helseforetaket 24. november 
2016. Rapporten vil bli behandlet av foretakets styre den 14. desember. 
  
Vestre Viken HF 
Revisjonsrapport fra revisjon 10/2016 Revisjon korridorpasienter ble oversendt helseforetaket 18. 
november 2016. Rapporten vil bli fremlagt i første styremøte i 2017. 
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https://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter%202016/Andre%20revisjoner/Revisjon%20legemidler%20Akershus%20universitetssykehus%20HF.PDFfra
https://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter%202016/Andre%20revisjoner/Revisjon%20korridorpasienter%20Vestre%20Viken%20HF.PDFRapport


 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen om status for revisjoner i revisjonsplan 2016-2017 til orientering. 
 

37-2016 Internrevisjon i nasjonale felleseide helseforetak 
På bakgrunn av samtaler med internrevisjonen i de øvrige helseregionene, ønsket konsernrevisjonen å 
avstemme med revisjonsutvalget hvorvidt det er ønskelig at konsernrevisjonen bidrar til å vurdere 
behovet for en egen internrevisjon i de nasjonale felleseide foretakene. Revisjonsutvalget konkluderte 
med at en forespørsel om å vurdere behovet internrevisjon i de nasjonale felleseide helseforetak må 
rettes til AD-møtet mellom de fire regionale helseforetakene.  
 
Vedtak 
Saken ble ikke behandlet. 
 

38-2016 Felles seminar for revisjonsutvalgene i de fire regionene 
Konsernrevisjonen fremla en forespørsel om hvorvidt revisjonsutvalget ønsker å delta i et felles 
seminar med revisjonsutvalgene i de øvrige helseregionene. Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 
har allerede planlagt et eget seminar i januar 2017. Dette seminaret vil til dels behandle de temaene 
som er skissert i saken, og utvalget vurderer at dette seminaret er dekkende. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget ønsker ikke å delta i et felles seminar for revisjonsutvalgene i de fire regionene. 
 

39-2016 Andre orienteringer 
I denne saken ble revisjonsutvalget gitt informasjon om: 

• Status plan for ekstern evaluering av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. 
• Korrigert møteplan 2017. Utvalget besluttet å fremskynde møtene 1. februar 2017 og 13. 

september 2017 for å sikre bedre tid til behandling før de etterfølgende styremøtene. Nye 
innkallinger til 18. januar og 30. august vil bli sendt. 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering.  
 

40-2016 Eventuelt 
 
Budsjett for 2017 
Det fremkom et spørsmål om konsernrevisjonens budsjett for 2017. Budsjettprosessen for 2017 i 
Helse Sør-Øst er ikke avsluttet. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget ba om at administrerende direktør orienterer om konsernrevisjonens budsjett for 
2017 i revisjonsutvalgets neste møte. 

 
Neste ordinære møte er på Grev Wedelspl. 5, Oslo 18. januar kl. 15.00-17.30. 
 
Oslo, 6.12.2016 
 
Geir Nilsen    
leder 
 
Kirsten Brubakk            Eyolf Bakke 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
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