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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret sluttar seg til tilrådingane i rapporten og ber om å bli orientert om det vidare arbeidet 
med oppfølging av dei tiltak som RHF-et og føretaka set i verk. 
I kommande orientering ønskjer styret å få oversikt over kor dei gjeldande regionale planane 
er vedtekne og korleis dei er formidla til HF-a. 
Styret ønskjer at det blir gjort eit arbeid i samband med Helse 2035 for å avgjere korleis 
regionale planar blir vedtekne og korleis dei skal implementerast i HF-a.   
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Oppsummering  
 
Føremålet med revisjonsprosjektet har vore å undersøkje i kva grad internkontrollen rundt 
oppfølging av regionale planar fungerer.  
 
Internrevisjonen sin hovudkonklusjon er at Helse Vest samla (RHF og HF) ikkje har hatt 
særskilte system for å halde oversikt over gjeldande planar, felles terminologi, eller felles 
prosessar for utvikling av og oppfølging av planane etter vedtak. Dette har ein det siste 
halvanna året tatt grep om. Vidare finn vi at tiltak identifiserte i dei tre undersøkte planane 
langt på veg er oppnådd, men det er vanskeleg å knytte resultata til dei vedtekne planane. På 
den annan side finn vi at føretaka har følgt den funksjonsfordelinga som vart vedtatt. 
 
Kommentarar 
 
Revisjonsutvalet behandla rapporten i møte 4. oktober 2017. Følgjande er inntatt i 
protokollen (formelt ikkje godkjend):  
 

Oppsummering: 
Utvalet hadde ei brei drøfting med utgangspunkt i framlagt og presentert rapport. Fleire spørsmål 
blei tatt opp, mellom anna kva status planvedtak faktisk hadde ovanfor føretaka, var det meininga 
at alle tiltak skulle gjennomførast, og i det heile på kva premiss planane var blitt utvikla. Forslaget 
til vedtak vart utvida med to ledd.  
 
Vedtak (samrøystes): 
Revisjonsutvalet sluttar seg til tilrådingane i rapporten og ber om å bli orientert om det vidare 
arbeidet med oppfølging av dei tiltak som RHF-et og føretaka set i verk. 
I kommande orientering ønskjer utvalet å få oversikt over kor dei gjeldande regionale planane er 
vedtekne og korleis dei er formidla til HF-a. 
Utvalet ønskjer at det blir gjort eit arbeid i samband med Helse 2035 for å avgjere korleis 
regionale planar blir vedtekne og korleis dei skal implementerast i HF-a. 
  

 
Konklusjon 
 
Saka blir her lagt fram for styret etter fast praksis, der forslag til vedtak er sett lik det som blei 
vedteke av revisjonsutvalet, med den endringa at subjektet "Revisjonsutvalet" er bytta ut med 
"Styret". 
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