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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      
Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato:   30.08.2017 
                                        kl. 16.00-18.30  
 
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 (sak 34 og 35) 
   Atle Brynestad 
 
   Konsernrevisjonen 
   Espen Anderssen 
   Tove Marie Kolbeinsen  
 

 

 
   

Saksnr Sakstittel 

27-2017 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak 
Innkalling og agenda ble godkjent. 

28–2017 Protokoll fra møte 14.6.2017 
 
Vedtak 
Protokoll fra møte 14.6.2017 ble godkjent uten kommentarer og signert. 

29-2017 Temaer fra administrasjonen  
Konserndirektør Atle Brynestad orienterte om ulike aktiviteter som er igangsatt for å styrke 
informasjonssikkerhet og personvern i foretaksgruppen på IKT-området.   
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.  

30-2017 Status pågående og planlagte revisjoner 
I denne saken fikk revisjonsutvalget informasjon om status for pågående og planlagte 
revisjoner.    
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen om status for pågående og planlagte revisjoner til orientering. 
Utvalget ønsker at resultatene fra revisjonen «Avtalelojalitet behandlingsmidler» presenteres i et 
senere møte.  

31-2017 Oppfølging av ekstern evaluering  
Konsernrevisjonen orienterte om oppfølging av ekstern evaluering. 
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Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

32-2017 Styresak halvårsrapport   
I denne saken fikk revisjonsutvalget fremlagt styresak med oppdatert halvårsrapport fra 
konsernrevisjonen til styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar konsernrevisjonens halvårsrapport til orientering og slutter seg til vedlagte 
forslag til styresak. 

33-2017 Revisjonsplan 2018   
I denne saken fremla konsernrevisjonen forslag til prosess for utarbeidelse av revisjonsplan for 2018 
og oversikt over innspill til temaer for 2018. 
 
Vedtak 
Konsernrevisjonen innkaller til nytt møte i utvalget i tilknytning til styremøte 16. november. 
Revisjonsutvalget gir tilslutning til foreslått prosess og at foreløpige innspill til temaer tas med videre 
i planprosessen. 

34-2017 Oppdragsplan – rettighetsvurderinger i TSB   

Konsernrevisjonen fremla oppdragsplan for revisjon av fire leverandører innenfor tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB).  

 
Vedtak 

Revisjonsutvalget godkjenner oppdragsplanen for revisjonene «Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

- rettighetsvurderinger». 

35-2017 Andre orienteringer 
Møtet diskuterte behovet for revisjoner innenfor informasjonssikkerhet i løpet av høsten 2017. Det 
fremkom ingen innspill til revisjoner. Administrasjonen og konsernrevisjonen holder videre dialog 
om temaet. 

 
Vedtak 
Konsernrevisjonen starter revisjon av GAT som planlagt. 

36-2017 Eventuelt 
 

Ingen saker ble fremmet. 

 
 
Neste ordinære møte er på Grev Wedels plass 5, Oslo 18. oktober kl. 15.30 – 18.15. 
 
Oslo, 30.8.2017 
 
 
Geir Nilsen    
leder 
 
 
Kirsten Brubakk            Eyolf Bakke 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 

 


