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19/09 B Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak (samrøystes): 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
 
 

20/09 B Protokoll frå revisjonskomitemøte 14.10.09 
 
Vedtak (samrøystes): 
Revisjonskomiteen godkjende protokollen. 
 
 

21/09 B Prosess behandling revisjonsrapportar 
Kommentarar: 
 
Revisjonskomiteen drøfte ulike prosedyrar for handsaming av revisjonsrapporter med 
utgangspunkt i instruks for revisjonskomiteen, instruks for internrevisjonen, praksis og 
saksutgreiing. Det var i revisjonskomiteen semje om at vedteken prosedyre skulle halde fram.  
 
Vedtak (samrøystes): 
Revisjonskomiteen legg til grunn at vedteken prosedyre held fram uendre.  
 
 

22/09 B Møteplan 2010 
 
Kommentarar: 
 
I instruks for revisjonskomiteen går fram at revisjonskomiteen rapporterer til styret. 
Revisjonskomiteen gav uttrykk for at møta i komiteen bør leggast slik at det ligg til rette for 
rask etterfølgjande handsaming av saker som skal handsamast i styret. Det vil ein oppnå ved 
å ha møta om lag 16 dagar før styremøte. Av praktiske årsaker må det møtet som handsamar 
årsrekneskap for 2009 leggast til dagen før årsrekneskapen vert handsama i styret.      
 
Vedtak (samrøystes): 
Følgjande møteplan med tentative aktivitetar leggest til grunn for 2010: 

Måndag 15.02.10 – Årsrapport for 2009, oppfølging prosjekter  
Måndag 03.05.10 – Årsregneskap, møte med ekternrevisor, oppfølging prosjekter 
Måndag 07.06.10 – Oppfølging prosjekter  
Måndag 20.09.10 – Plan for internrevisjonen 2010 – 2011, oppfølging prosjekter   
Måndag 18.10.10 – Oppfølging prosjekter  
Måndag 15.11.10 – Møteplan 2011, oppfølging prosjekter 
 
Møtestad er Stavanger bortsett frå møte 03.05.10 kor møtestad er Førde.  
Møtetid vert sett til kl. 09.30 
 
 
 

 



23/09 B Plan for internrevisjonen  

 
Kommentarar: 

 
Internrevisjonen skal kvart år utarbeide ein revisjonsplan som skal  godkjennast av styret. 
Revisjonsplanen for 2009 – 2011 med angjeving av prioriterte prosjekt 2009 og 2010 er ei 
vidareføring av planen for 2008 – 2010. Planen identifiserer prosjekt i ein planperiode samt 
prioriterte prosjekt på kort sikt. Når planen vert handsama så seint på året, og ikkje i mai/juni 
slik som tidligare, påpeika revisjonskomiteen at det ville vere rettare å omtale planen som 
revisjonsplan for 2010- 2011 med prioriterte prosjekt 2010. Ein valde likevel å følgje etablert 
praksis med omsyn til benemning. Det tas sikte på at revisjonsplan for 2010-2012 med 
prioriterte prosjekt 2010 (siste halvdel) og 2011 (første halvdel) vart handsama av 
revisjonskomiteen på første møte hausten 2010.    
 
Vedtak (samrøystes): 
Revisjonskomiteen tilrår at styret for Helse Vest RHF godkjenner plan for 
internrevisjonen. 

 

24/09 B Revisjonsprosjekt - prosjektplanar for:  

 Prosjekt MOT – arbeidsplanlegging  

 Prosjekt oppfølging økonomistyring 
 
Kommentarar: 
 
Internrevisor gav ei kort orientering om prosjektplanane som inneheld nærare informasjon 
om prosess, føremål, innhald og omfang. Prosjektplan for prosjekt ”ventelister, ventetider og 
prioritering” skulle og vore handsama, men den blir framlagd på neste møte i 
revisjonskomiteen. Revisjonskomiteen gav uttrykk for at psykiatri og rus må tas med som ein 
del av dette prosjektet.     
 
Vedtak (samrøystes): 
Revisjonskomiteen godkjenner prosjektplanane for prosjekta: 

- MOT – arbeidsplanlegging 
- Oppfølging av økonomistyring 

 
  
 

25/09      Eventuelt 
 
Kommentarar: 
 
Ingen saker vart handsama under eventuelt. 
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