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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      
Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato:   6.6.2018 
                                        kl. 18.30-20.30  
 
Møteleder: Geir Nilsen    Møtested Helse Sør-Øst RHF 

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

    Geir Nilsen  
    Kirsten Brubakk  
   Vibeke Limi   
     
   Administrasjonen 
   Cathrine M. Lofthus 
   Atle Brynestad 
        
   Konsernrevisjonen 
   Espen Anderssen 
   Tove Kolbeinsen  
       
   På sak 28-2018 møtte Jan Frich og Guri Spilhaug fra administrasjonen.    
 
 

Saksnr Sakstittel 

26-2018 Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

27–2018 Protokoll fra møte 25.4.2018 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 25.4.2018 uten kommentarer. 

28-2018 Oppfølging av revisjoner innenfor TSB  
Administrasjonen orienterte om oppfølgingen av to revisjoner av private leverandører innenfor TSB  

 Avbrudd og utskriving (11/2017 og 15/2017) 

 Rettighetsvurderinger (13/2017) 
 
Vedtak  
Revisjonsutvalget tar saken til orientering. 

29-2018 Tema fra administrasjonen 
Fremleggelsen av risikovurderinger per første tertial i styret er utsatt til neste møte, og gjennomgang 
i revisjonsutvalget utsettes derfor også til neste møte i utvalget. 
 
Vedtak 
Risikovurderinger gjennomgås i neste møte . 
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30-2018 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. 

31-2018 Utkast styresak - halvårsrapport konsernrevisjonen  
I denne saken fremla konsernrevisjonen utkast til styresak med halvårsrapport til styremøte den 
13.9. 

  
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar halvårsrapporten til orientering og slutter seg til vedlagte forslag til styresak.  

32-2018 Revisjonsplan 2019 - prosess 
Konsernrevisjonen fremla forslag til prosess for utarbeidelse av revisjonsplan for 2019. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til vedlagte forslag til prosess for planprosessen. Konsernrevisjonen 
sender brev til helseforetakene med anmodning om styrebehandlede innspill til revisjonsplan for 
2019. Innspill fra møtet om frist innarbeides i brevet. 

33-2018 Andre orienteringer 
Konsernrevisor orienterte om to saker: 

 Revidert instruks revisjonsutvalget 

 Revisjon av informasjonssikkerhet - GDPR 
 

Revidert instruks for revisjonsutvalget med endringer besluttet i styremøte 26.4. ble gjennomgått. 

Konsernrevisjonen orienterte om mulig tilnærming ved revisjon av GDPR 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

34-2018 Eventuelt 
 
Ingen saker ble fremmet.  

 
 
Neste ordinære møte er 17. oktober på Grev Wedels plass kl. 15.30 – 18.15. 
 
 
Oslo, 6.6.2018 
 
Geir Nilsen         
leder 
 
 
Kirsten Brubakk        Vibeke Limi  
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 

 


