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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 04.05.2021 
                                        kl. 18.00-19.00  
 
Møteleder: Anne Cathrine Frøstrup  Møtested: Skype  

                                                                                                   
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Anne Cathrine Frøstrup  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Cathrine M. Lofthus 

Atle Brynestad 
Rune Simensen 

            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Mazhar Bashir Ahmad 
      
 
 
 

Saksnr Sakstittel 
29-2021 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

30-2021 Protokoll fra møte 21.04. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 21.04.2021 uten 
kommentarer. 

31-2021 Oppdragsplan – prosjekt Felles plattform  
Konsernrevisjonen gjennomgikk utsendt presentasjon, og orienterte om organiseringen av 
program STIM og omfanget på leveransene i prosjekt Felles plattform. Videre fremla 
konsernrevisjonen revidert oppdragsplan for prosjekt Felles plattform. Revisjonsutvalget 
drøftet status i prosjektet og hvordan oppdragsplanen dekker behovet for revisjon. 

 

Vedtak  
Revisjonsutvalget slutter seg til det reviderte forslaget til oppdragsplan for prosjekt Felles 
plattform med de innspill som fremkom i møtet.  
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32-2021 Eventuelt 
Konsernrevisjonen tok opp to saker.  
 
Oppdragsplan for revisjon av IKT-anskaffelser og leverandørstyring 
Konsernrevisor orienterte om at konsernrevisjonen arbeider med en oppdragsplan for 
revisjon av IKT-anskaffelser og leverandørstyring. Konsernrevisjonen planlegger å 
fremlegge oppdragsplanen til behandling i revisjonsutvalget per epost. 
 
Styresak om følgerevisjon av program STIM 
Konsernrevisor tok opp behovet for et eventuelt ekstra møte i revisjonsutvalget for å 
behandle forslag til styresak om følgerevisjon av program STIM. Administrerende direktør 
orienterte om at styresak med tertialrapport for program STIM først blir fremlagt i august. 
Det vil da være tilstrekkelig å behandle sak om følgerevisjon av program STIM i 
revisjonsutvalgets neste ordinære møte 9. juni.  

 
Vedtak  
Revisjonsutvalget slutter seg til at oppdragsplan for revisjon av IKT-anskaffelser og 
leverandørstyring behandles per epost, men ber om at det kalles inn til et møte dersom det 
blir behov for dette etter gjennomgang av oppdragsplanen. 
 
Revisjonsutvalget tar til orientering at styresaker med tertialrapport for program STIM og 
følgerevisjon av programmet fremlegges for styret i august, og at forslag til styresak 
behandles i revisjonsutvalget 9. juni. 
 

 
 
 
Neste ordinære møte er 9. juni på Grev Wedels plass 5 kl. 17.30–20.00. 
 
 
 
 
 
Oslo, 04.05.2021 
 
 
 
 
Anne Cathrine Frøstrup         
leder 
 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
 


