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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 03.02.2021 
                                        kl. 17.00-19.30  
 
Møteleder: Anne Cathrine Frøstrup  Møtested: Skype  

                                                                                                   
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Anne Cathrine Frøstrup  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Cathrine M. Lofthus 

Atle Brynestad 
            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Mazhar Bashir Ahmad 
      

På sak 7-2021 deltok Signe Sagabraaten fra konsernrevisjonen og Beate 
Hvam-Axelsen fra KPMG.  
  

 

Saksnr Sakstittel 
3-2021 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

4-2021 Protokoll fra møte 10.12. og 25.01. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 10.12.2020 og 25.01.2021 
uten kommentarer. 

5-2021 Styresak med forslag til årsrapport 
Konsernrevisjonen fremla forslag til styresak med årsrapport 2020 for revisjonsutvalget 
og konsernrevisjonen. Revisjonsutvalget drøftet rapporten og styresaken. Det fremkom 
noen presiseringer og innspill til årsrapporten. Utvalget ønsker at rapporten beskriver 
hvordan revisjonsplanen fremkommer og hvordan helseforetakene behandler og følger 
opp revisjonene. 
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til forslaget til styresak med årsrapport for 2020 med de 
innspill som fremkom i møtet. 
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6-2021 Status revisjoner 
Konsernrevisjonen orienterte om status for pågående og planlagte revisjoner. 
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjon om status for revisjoner til orientering. 

7-2021 Revisjoner om varsling 
Konsernrevisjonen orienterte om gjennomføring, utfordringsområder og mulige tiltak 
etter revisjoner av varslingsordningen i Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF og 
Sykehuset Innlandet HF. Innleid konsulent som har vært en del av revisjonsteamet ga et 
bilde på hvordan andre sammenlignbare virksomheter har innrettet sin varslingsordning.  
Revisjonsutvalget drøftet de overordnede observasjonene fra revisjonene.  
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken til orientering. 

8-2021 Oppdragsplaner – revisjoner av program STIM 
Konsernrevisjonen fremla oppdragsplaner for revisjoner av Program for standardisering 
og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM). Det er planlagt med to nye revisjoner, der 
konsernrevisjonen i første omgang foreslår revisjoner av prosjektene Windows 10 og 
Felles drifts- og forvaltningsmodell (FDM).   
 
Revisjonsutvalget presiserte at revisjonen av Windows 10 bør omfatte prosjektets fase 2, 
og sluttet seg til oppdragsplanen.  
 
Utvalget drøftet videre oppdragsplan for FDM. Prosjektet er i konseptfasen, og hviler på en 
rekke omkringliggende forutsetninger. Sykehuspartner HF har ikke ferdigstilt beskrivelsen 
av egen kjernevirksomhet og –kompetanse, og skal følge opp dette arbeidet med utvikling 
av egen organisasjon og eventuelt kjøp av tjenester innen områder hvor det defineres som 
hensiktsmessig. Utvalget drøftet risikobildet knyttet til prosjekt FDM, og slutter seg til at 
prosjektet bør inngå i følgerevisjonen av STIM. Utvalget foreslår likevel at oppstart av 
revisjonen av FDM avventer ytterligere fremdrift i prosjektet, og at konsernrevisjonen 
foreslår revisjon av en av de øvrige prosjektene som er prioritert basert på 
risikovurderinger. 
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til forslag til oppdragsplan for prosjekt Windows 10 med de 
innspill som fremkom i møtet. Utvalget ber konsernrevisjonen om å vurdere hvilket annet 
prosjekt som kan påbegynnes, og fremlegge oppdragsplan for en ny revisjon. 

9-2021 Andre orienteringer  
Konsernrevisjonen orienterte om ny hjemmel for revisjon av avtalespesialister.  
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

10-2021 Eventuelt 
Ingen saker ble fremmet. 
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Neste ordinære møte er 21. april på Hamar kl. 12.00–14.30. 
 
 
 
 
Oslo, 03.02.2021 
 
 
 
 
Anne Cathrine Frøstrup         
leder 
 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 

 


