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Bytte av utøvende revisor i Helse Vest RHF og Helse Bergen HF 

Ernst & Young AS er revisorer for selskapene i Helse Vest RHF. Undertegnede, Finn Kinserdal, er 
pt. utøvende ansvarlig partner på vegne av Ernst & Young AS for Helse Vest RHF (og dermed 
også konsernregnskapet til Helse Vest) og Helse Bergen HF. 
 
Utøvende ansvarlig revisor for Helse Førde HF og Helse Fonna HF er partner Kjell Ove Røsok, og 
revisor for Apoteka Vest HF og Helse Stavanger HF er partner Nicolai Homme. 
 
Jeg har orientert adm.direktør og økonomiledelsen i både Helse Vest og Helse Bergen om at jeg 
vil ha permisjon fra Ernst & Young  fra høsten 2004 og et par år for å ta en doktorgrad ved Norges 
Handelshøyskole. Jeg kan i denne perioden dessverre ikke samtidig være utøvende revisor, og 
vi/Ernst & Young er derfor nødt til å sette inn en annen utøvende ansvarlig revisor. 
 
For ordens skyld presiseres at bytte av ansvarlig utøvende revisor ikke medfører bytte av revisor; 
det er fremdeles Ernst & Young; og det skal ikke sendes noen melding/endret registrering el.l. 
 
Vårt forslag til utøvende ansvarlig revisor for Ernst & Young for Helse Vest og Helse Bergen er 
Kjell Ove Røsok. 
 
I Helse Bergen har Kjell Ove Røsok hatt ansvar for flere kvartalsrevisjoner, samt sentrale områder 
i årsoppgjøret og gjennomgang av sentrale rutiner. Vi oppfatter at Helse Bergen sin ledelse er 
positiv til dette. I Helse Vest har Kjell Ove Røsok deltatt de siste årene på de fleste revisjonsmøter, 
og har hatt betydelig samarbeid med Helse Vest sin økonomiavdeling på områder som pensjoner, 
økonomihåndbok, åpningsbalanse, m.m. Ved at han evt. får ansvar for 3 av 5 HF’er i konsernet vil 
han og representere bred innsikt; koordinering og bidra med informasjon mht. regnskap og 
internkontroll for hele konsernet. Kjell Ove Røsok er siviløkonom, statsautorisert revisor/MBA og 
partner i Ernst & Young med ansvar for fag ved vårt Bergenskontor. 
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Helse Vest RHF står selvsagt fritt til å velge hvem som helst av våre partnere som utøvende 
revisor, og vi er åpne for innspill og andre forslag. 
 
Undertegnede vil – selv om jeg har permisjon/ikke er utøvende - selvsagt være til disposisjon for 
Helse Vest og revisjonsteamet også i fortsettelsen. For øvrig er det ingen andre utskiftinger i de 
sentrale revisjonsteamene – slik at kontinuitet ellers er sikret. 
 
Vi beklager de ulemper bytte eventuelt vil medføre, men skal gjøre vårt ytterste fortsatt for å 
levere kvalitetsmessig god revisjon og service. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ERNST & YOUNG  
 
 
 
 
Finn Kinserdal 
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