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Arbeid utført

Begrenset gjennomgang
• gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) 

og er derfor nødvendigvis begrenset til enkelte utvalgte områder
• gjennomgangen tar utgangspunkt i problemområder som ble avdekket under 

gjennomgangen av 30.06 regnskapet og vil derfor i utgangspunktet ikke avdekke 
evt. nye problemområder i selskapet

• denne rapporten bør sees i sammenheng med rapporten fra gjennomgangen av 
30.06 regnskapet

Følgende arbeid er utført i.h.t. avtale med Helse Stavanger HF:
• gjennomgå avstemninger pr 30. september 2003 med fokus på lønnskonti
• oppdatere status av de konkrete anbefalinger som ble gitt i rapport fra 

gjennomgang pr 30. juni 2003 
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Innholdsfortegnelse

I Generelt inntrykk

II Gjennomgang av avstemminger

III Status på konkrete tiltak fra 30.06 rapport



#!@

Helse Stavanger HF

4 03.08.2010

• Noen flere balansekonti er avstemt pr 30.09, men 
fremdeles en del som ikke er avstemt, særlig gjelder det 
vesentlige lønnskonti

• Selskapet har tatt tak i de konkrete anbefalingene som vi 
kom med etter gjennomgangen pr 30.06.03. Det gjenstår 
fremdeles mye arbeid før alt er på plass, men det er vårt 
inntrykk at selskapet har satt en sterkere fokus på dette 
enn tidligere.

I Generelt inntrykk
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• Noen flere avstemminger av balansekonti er foretatt pr 30.09.03 
sammenlignet med situasjon pr 30.06.03.
– Se oversikt på neste side

• De fleste avstemminger er samlet i en perm og gjennomgått av fungerende 
regnskapssjef

• MEN 
– Fremdeles mange balansekonti som ikke er avstemt

• Særlig gjelder det lønnskonti der ingen var avstemt pr september, mens et fåtall 
var avstemt pr august

– Varierende kvalitet 
• For lite er avstemt mot relevant grunnlag, kun opplisting av poster eller 

kontoutdrag
• Grunnlag er ofte ikke vedlagt avstemmingen
• Skjønnsmessige vurderinger ikke dokumentert

– Ikke felles oppsett/format på avstemmingene (ikke kritisk)

II Gjennomgang av avstemminger
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Konkrete anbefalinger pr 
30.06.03

Status pr 30.09.03

Føre konsernmellomværende 
på egne konti i hovedbok

Det benyttes ”motpostkode” for føringer av alle 
konsernmellomværende, og alt føres i reskontro. Foretaket 
anser det derfor ikke som nødvendig å benytte egne konti i 
hovedbok. Avstemmingen gjøres ved å spore transaksjonene 
ved motpostkode, og ikke om det er ført på egne/rene konti. 

Det er likevel mindre transaksjoner som føres utenom 
reskontro (postoppkravsalg). Usikkert om dette er blitt ført med 
motpostkode.

Reskontroføre alle fordringer Foretaket har som policy å ikke føre mer på fordringskonti i 
hovedbok som ”krav på staten”, ”krav på kommune” og ”krav 
på private” etc. Mesteparten blir bokført i reskontro, men det er 
fortsatt enkelte transaksjoner som føres på fordringskonti 
utenom reskontro.

Automatisk reversering av 
avsetninger

Foretaket kjente ikke til at det var mulig med automatiske 
reverseringer i Oracle, selv om det faktisk er mulig. Det 
reverseres manuelt i dag i systemet (men ikke med nye 
manuelle bilag).

Innbetale arbeidsgiveravgift på 
pensjoner basert på faktisk 
premie

Det er avklart at arbeidsgiveravgift på pensjoner skal betales 
av arbeidsgivers andel av pensjonspremien, slik at det er 
betalt inn for mye arbeidsgiveravgift på MNOK 1,8 i 2003.

III Status på konkrete tiltak fra 30.06 rapport
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Konkrete anbefalinger pr 
30.06.03

Status pr 30.09.03

Klargjøre hvem som har 
ansvar for innbetaling av 
arbeidsgiveravgift pensjoner

Gunnhild har ansvaret for innbetalinger av arbeidsgiveravgift 
på pensjoner.

Lagerverdier bør justeres til 
faktisk beholdning i følge Oluf

2 av 4 varelager i balansen er nå bokført til faktisk 
varebeholdning. Tredje varelager er ikke i bruk lenger og skal 
kostnadsføres før 31.12.03. Fjerde lager ventes det på endelig 
verdi fra lageret etter at varetelling er foretatt pr 30.09.03.

Bør foretas generelle 
avsetninger for påløpte 
kostnader der faktura ikke er 
mottatt, men varen/tjenesten 
er levert

Foretaket mener at det ikke utgjør store beløp for varer som er 
levert, men faktura ikke er mottatt. Foretaket har derfor valgt å 
ikke foreta generelle avsetninger.

Ta i bruk 
avstemmingsprogram 
bankkonti

Programvaren er installert, men ikke tatt i bruk. Ventes å tas i 
bruk i løpet av uke 43.

Månedlig korrigere 
inntektsavsetning RTV til 
faktisk inntekt/innbetaling 
(endelig ”polking”)

Foretaket har inntektsført basert på faktisk inntekt for RTV pr 
august. Siste måned er inntektsført basert på første gangs 
”polking” (usikkerhet). Men det ligger fortsatt en IB i 
avsetningen som muligens burde vært resultatført.

III Status på konkrete tiltak fra 30.06 rapport
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Konkrete anbefalinger pr 
30.06.03

Status pr 30.09.03

Løse systemfeil i program for 
røntgen

Systemfeil er ennå ikke løst for røntgen. 

Ha et bevisst forhold til 
skjønnsmessige poster i 
regnskapet (PUB, 
overlegepermisjon, ikke tatt ut 
ferie etc.) der man vurderer 
rimeligheten og forutsetninger 
lagt til grunn

Skjønnsmessige poster blir nå vurdert ved hver måned. Det er 
ikke dokumentert noen vurdering av postene pr 30.09.03.

Ta i bruk egen lønnsart på 
overlegepermisjoner (f.o.m. 
1.1.04)

Vil bli gjort fra 1.1.04. Foretaket har fått godkjennelse fra Helse 
Vest om at dette kan gjøres.

Inntektsføre estimert 
leieinntekt sykehusapoteket

Det er ikke blitt inntektsført eller kostnadsført noe mellom HS 
og sykehusapoteket i Stavanger. Avtalen er ennå ikke plass, 
men ventes å være ferdig i løpet av høsten. Foretaket vil 
forutsette at det vil bli et nullspill i inntekt/kostnader mellom 
partene.

Beregne avskrivninger av 
faktiske investeringer. Ta i 
bruk anleggskartotek i Oracle

Det er innleid hjelp til å legge inn alle anleggsmidler i 
anleggsregisteret i Oracle. Arbeidet forventes å være ferdig i 
løpet av høsten, slik at avskrivningene i regnskapet for 2003 
blir basert på faktiske investeringer i stedet for budsjett.

III Status på konkrete tiltak fra 30.06 rapport



#!@

Helse Stavanger HF

10 03.08.2010

Konkrete anbefalinger pr 
30.06.03

Status pr 30.09.03

Utarbeide en oversikt som 
viser sammenhengen mellom 
eiendel og fondsforpliktelser 
slik dette er presentert i 
balansen i dag

I følge kunden er vanskelig å identifisere omfanget av 
fondsforpliktelsene. Alle prosjektmidler blir ført inn på 
driftskontoen i bank og det forutsettes i dag at 
fondsforpliktelsen tilsvarer eiendelen (bank).

Det er iverksatt et prosjekt, der det skal ryddes opp i hvilke 
fond/prosjekt HS skal sitte igjen med. Alle forskningsfond skal 
overføres til et eget selskap.

Bruke erfaringstall for å se om 
ferieuttaksforutsetningen om 
25 % juni, 50 % juli og 25 % 
august er representativt for 
Helse Stavanger

Foretaket vil basere seg på erfaringstall fra ferieuttaket i 2003 
ved periodisering av lønnskostnaden i sommermånedene i 
2004, i stedet for de forutsetningene som ble tatt i 2003.

I følge kunden kan det ikke tas ut nøyaktige tall for ferieuttaket 
rundt sommermånedene i 2003 før ved slutten av året.

Innføre kontroll av at 
rapporterte tall til Helse Vest 
samsvarer med regnskapet 

I følge foretaket er rutinen blitt forbedret ved at det er enklere å 
fange opp kostnader/inntekter som ikke er blitt riktig ”kodet” 
inn i rapporten til Helse Vest. Dette er gjort mulig ved bruk av 
programmet Profit Base. I tillegg skal nå utarbeidelsen av 
rapporten bli gjort likt uansett person som lager den. 

III Status på konkrete tiltak fra 30.06 rapport
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