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Forslag til vedtak 
Styret tar rapport om oppfølging av økonomistyring i helseføretaka til orientering og ber om å bli 
orientert om det vidare arbeidet med dei tiltak som føretaka set i verk.  
 
  
 



Oppsummering 
 
Økonomistyring i helseføretaka er tidligare behandla i revisjonskomite og styret i Helse Vest i både 2008 
og 2009. I styresak 101.09 blei gjort følgjande vedtak: ” Styret i Helse Vest RHF ber revisjonskomiteen 
fortsatt følgje opp helseføretaka når det gjeld økonomistyring i helseføretaka”. Revisjonskomiteen vedtok 
på møte 01.12.09 prosjektplan for oppfølging av økonomistyring.  
 
Internrevisjonen legg med dette fram rapport om oppfølging av økonomistyring i helseføretaka. 
Prosjektet er gjennomførd i perioden frå årsskiftet til mai 2010 og resultata er presentert i ein rapport for 
kvart føretak samt ein samlerapport til Helse Vest.  
 
Revisjonen er basert på data som er innsamla gjennom dokumentanalyse, intervju og 
spørjeundersøking.  
 
Føremålet med prosjektet er å undersøka kvaliteten på økonomistyringa og om helseføretaka har tilpassa 
økonomistyringa til sine økonomiske utfordringar. I tillegg har revisjonen undersøkt korleis helseføretaka 
har følgd opp tilrådingar frå tidligare revisjonar.  
 
Følgjande områder er nærare undersøkt: 

- Føresetnader for god økonomistyring 
- Budsjettprosessen 
- Omstillings og innsparingstiltak 
- Rapportering 
- Tiltak for å betre økonomistyringa i føretaket 

 
Det er ein del ulikskapar mellom føretaka, men internrevisjonsprosjektet viser at det blir arbeidd aktivt 
med å betre økonomistyringa i alle føretaka. Det har gjennomgåande vore ei positiv utvikling knytt til alle 
område revisjonen har analysert, samanlikna med undersøkinga i 2008. Helse Bergen og Helse Fonna 
har hatt ei særleg positiv utvikling.  
 
Undersøkinga viser at det i føretaka er forbetringspotensial på nokre områder mellom anna styrke 
økonomikompetansen til linjeleiarar, betre dokumentasjon av prosessar og rutinar, utvikle 
controllarfunksjonen, betre budsjettarbeidet og bruk av prognosar, grundigare planlegging og forankring 
av omstillings- og innsparingstiltak samt utforming og bruk av rapportar i den operative styringa.  
 
Internrevisjonen visar til rapportane for ei mei detaljert framstilling av både problemstillingar, 
vurderingar og tilrådingar.  

 
 
Rapportane blei behandla i møte i revisjonskomiteen 21.06.10 og følgjande blei vedteke samrøystes: 
 

Revisjonskomiteen har merka seg at det blir arbeidd aktivt med å betra økonomistyringa i alle 
føretaka og at det gjennomgåande har vore ei positiv utvikling på dei analyserte områda 
samanlikna med undersøkinga i 2008. Helse Bergen og Helse Fonna har hatt ei særleg positiv 
utvikling.  
 
Det går fram av revisjonsrapportane at det er eit forbetringspotensiale på fleire område. 
Revisjonskomiteen visar til forslaga til mogelege tiltak som er fremja av internrevisjonen til 
føretaka og RHF et.  Revisjonskomiteen ber om å bli orientert om det vidare arbeidet med 
oppfølging av tiltaka.  
 
Revisjonsrapport blir sendt styret til orientering. 
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Vedlegg: 
1. Revisjonsrapport økonomistyring i helseføretaka i Helse Vest samlerapport 
2. Revisjonsrapport økonomistyring i Helse Bergen HF 
3. Revisjonsrapport økonomistyring i Helse Stavanger HF 
4. Helse Stavanger HF sine kommentarar til rapport  
5. Revisjonsrapport økonomistyring i Helse Fonna HF 
6. Revisjonsrapport økonomistyring i Helse Førde HF 
7. Helse Førde HF sine kommentarar til rapport 

 
 


