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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      
Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato:   5.4.2017 
                                        kl. 16.30-19.00  
 
Møteleder: Geir Nilsen    Møtested Helse Sør-Øst RHF 

Grev Wedelspl.5 
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Geir Nilsen 
    Kirsten Brubakk  
   Eyolf Bakke 
   
   Administrasjonen 
   Cathrine M. Lofthus 

Atle Brynestad 
 
   Konsernrevisjonen 
   Espen Anderssen 
   Tove Marie Kolbeinsen  
 

På sak 11-2017 møtte ekstern revisor Hans Christian Berger fra PwC, i tillegg til 
Hanne Gaaserød og Bjørn Østeng.  
På sak 16-2017 møtte Hanne Gaaserød og Bjørn Østeng.  
 

Saksnr  

9-2017 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak 
Innkalling og agenda ble godkjent. 
 

10-2017 Protokoll fra møte 18.1.2017 
 
Vedtak 
Protokoll fra møte 18.1.2017 ble godkjent uten kommentarer og signert. 
 

11-2017 Revisjon av årsregnskapet for 2016 
PwC gjennomgikk resultatene fra revisjonen av årsregnskapet for 2016 for helseforetakene i 
foretaksgruppen. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar revisjonen av årsregnskapet for 2016 til orientering. 
 

12-2017 Status pågående og planlagte revisjoner 
I denne saken fikk revisjonsutvalget informasjon om status for pågående og planlagte 
revisjoner. Revisjonsutvalget ga uttrykk for at den oppdaterte rapportmalen ga god 
informasjon. Revisjonsutvalget ber om at rapportene gis et nummer i en tidlig fase som 
grunnlag for videre oppfølging.   
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen om status for pågående og planlagte revisjoner til orientering. 
Konsernrevisjonen endrer praksis med nummerering av revisjonsrapporter. 
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13-2017 Oppdragsplaner  

Konsernrevisjonen fremla oppdragsplaner for fire revisjoner:  

 Forvaltning av programvarelisenser 

 Avtalelojalitet behandlingshjelpemidler 

 Legemidler 

 Tiltaksarbeid 

 

Revisjonsutvalget og administrasjonen ga innspill til endringer i oppdragsplaner for «Forvaltning av 

programvarelisenser» og «Avtalelojalitet behandlingshjelpemidler». Oppdaterte versjoner sendes til 

administrerende direktør og revisjonsutvalget. 

 
Vedtak 

Revisjonsutvalget godkjenner oppdragsplaner for revisjonene «Legemidler» og «Tiltaksarbeid». 

Revisjonsutvalget godkjenner oppdragsplaner for revisjonene «Forvaltning av programvarelisenser» og 

«Avtalelojalitet behandlingshjelpemidler» med de endringer som ble besluttet i møtet.  
 

14-2017 Andre orienteringer 

 Ekstern evaluering av konsernrevisjonen  

 Utvikling av konsernrevisjonen 
 
Saken ble ikke gjennomgått på møtet. 
 

15-2017 Eventuelt 
 
Ingen saker ble innmeldt. 
 

16-2017 Årsregnskap 2016 
Konsernledelsen fremla årsregnskap med noter og årsberetning for 2016. Innspill fra revisjonsutvalget 
til endringer i årsberetning for 2016 ble notert og skal innarbeides i neste versjon av dokumentet. 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar årsregnskap for 2016 med noter og årsberetning til orientering. Konsernledelsen 
innarbeider innspill fra revisjonsutvalget i årsberetningen for 2016. 
 

 
Neste ordinære møte er på Grev Wedels plass 5, Oslo 14. juni kl. 15.30 – 18.15 
 
Oslo, 6.4.2017 
 
 
Geir Nilsen    
leder 
 
 
Kirsten Brubakk            Eyolf Bakke 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 

 


