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1. Hva saken gjelder 
 
I denne saken legger revisjonsutvalget frem instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks 
for konsernrevisjonen. Det er foretatt en revisjon av begge instruksene, og utvalget foreslår 
en del språklige endringer og noen strukturelle endringer i dokumentene. Styrets 
revisjonsutvalg legger de reviderte instruksene frem for godkjenning.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen legges frem for styret 
hvert annet år. I denne forbindelse er det foretatt en revisjon av instruksene.  
 
I revisjonen er instruksene sammenholdt med tilsvarende instrukser i de øvrige 
helseregionene. Videre foreslås noen språklige endringer, med bakgrunn i en nylig 
gjennomgang av nettsidene for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen. Det er også foretatt 
en fornyet vurdering av dokumentenes struktur og oppbygging for bedre intern konsistens. 
Under omtales de foreslåtte endringene i instruksene. 
 

Instruks for revisjonsutvalget 

Revisjonsutvalget foreslår følgende strukturelle endringer i instruksen: 
• Revisjonsutvalgets oppgaver med rapportering til styret flyttes til et nytt eget 

kapittel 6, fra 3.2 Forholdet til konsernrevisjonen. 
• Avsnitt 4.4 Forholdet til styret flyttes frem som første avsnitt under 4 Myndighet og 

ansvar. 
 
Formålet med endringene er bedre intern konsistens i dokumentet. I tillegg foreslås noen 
språklige endringer. Revisjonsutvalget foreslår ingen endringer i ansvar, myndighet eller 
oppgaver. 
 

Instruks for konsernrevisjonen 

Revisjonsutvalget foreslår noen endringer og presiseringer knyttet følgende temaer i 
instruksen: 

• utarbeidelse av revisjonsplan 
• konsernrevisjonens ansvar for å utrede misligheter 
• konsernrevisjonens årlige rapportering av resultater fra revisjonsarbeidet  

 
Instruksen beskriver i dag at det skal utarbeides en flerårig revisjonsplan som rulleres. 
Samtidig innhenter konsernrevisjonen årlig nye innspill til revisjonsplanen i tråd med 
instruksen, og har dialog med styrelederne i forkant og etterkant av helseforetakenes 
styrebehandling av innspill. Siktemålet er å legge styrenes aktuelle risikoforståelse til grunn. 
Videre opplever konsernrevisjonen at risikobildet endrer seg gjennom året, og at det ikke er 
hensiktsmessig med en revisjonsplan som strekker seg utover ett år. Revisjonsutvalget 
foreslår at det utarbeides en årlig revisjonsplan. 
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Etter instruksen skal konsernrevisjonen sørge for at eventuelle interne misligheter som 
avdekkes blir utredet på en faglig forsvarlig måte. Revisjonsutvalget foreslår å presisere at 
dette gjelder eventuelle misligheter som konsernrevisjonen avdekker gjennom eget arbeid. 
Konsernrevisjonen er ikke organisert med kapasitet og beredskap for å utrede enhver 
mislighet som avdekkes i foretaksgruppen. Praksis er i dag at foretakene selv organiserer 
slike utredninger. 
 
I helseforetaksloven § 37a fastsettes det at internrevisjonen rapporterer funksjonelt til 
styret. Etter instruksen skal konsernrevisjonen årlig rapportere resultatet av 
revisjonsarbeidet til styret og til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF (årsrapport). 
Revisjonsutvalget foreslår å presisere at resultatet av revisjonsarbeidet formelt rapporteres 
til styret, for å tydeliggjøre konsernrevisjonens uavhengighet. Etter revisjonsutvalgets 
instruks er det revisjonsutvalget som fremlegger sak til styret med årlig rapport for 
revisjonsutvalget og konsernrevisjonen. 
 
I tillegg til de ovennevnte momentene foreslår revisjonsutvalget enkelte språklige 
endringer. 
 
 

3. Revisjonsutvalgets anbefaling   
 
Styret vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen med 
foreslåtte endringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Vedlegg 1 Instruks for styrets revisjonsutvalg 
• Vedlegg 2 Instruks for styrets revisjonsutvalg med spor endringer 
• Vedlegg 3 Instruks for konsernrevisjonen 
• Vedlegg 4 Instruks for konsernrevisjonen med spor endringer 

 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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