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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 føretaka set i verk. 

Styret vil tilrå at det internasjonale samarbeidet i regi av helseføretaka får ei klarare 

forankring i oppdragsdokumenta.  
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Oppsummering  
 

Føremålet med revisjonen har vore å undersøkje om dei internasjonale samarbeidsprosjekta 

til helseføretaka vert gjennomført innanfor dei økonomiske rammene og administrative 

føresetnadane som er fastsett, og at jus, arbeidsgjevaransvar og ulike former for risiko knytt 

til prosjekta er nøye vurdert. 

 

Hovudkonklusjonen vår er at dei internasjonale samarbeidsprosjekta i all hovudsak vert 

gjennomført i samsvar med føresetnadane som er fastsett. Det er likevel enkelte område som 

har større risiko, og som krev ei enda tettare oppfølging og meir systematikk i arbeidet. 

 

Internrevisjonen vil gi ei tilbakemelding til revisjonsutvalet om oppfølginga i RHF-et når det 

er gått ei tid. Det vil venteleg skje ved årsskiftet 2018/2019.  

 

Revisjonsutvalet behandla rapporten i sak 13/18. Følgjande er tatt inn i (foreløpig) protokoll 

frå møtet 4. april 2018: 

 

Oppsummering: 

Føremålet med revisjonen har vore å undersøkje om dei internasjonale samarbeidsprosjekta til 

helseføretaka vert gjennomført innanfor dei økonomiske rammene og administrative 

føresetnadane som er fastsett, og at jus, arbeidsgjevaransvar og ulike former for risiko knytt til 

prosjekta er nøye vurdert. Magnus Digernes, director frå KPMG har vore leigd inn som 

oppdragsleiar for denne revisjonen. Han presenterte rapporten i møtet. Utvalet sa seg tilfreds 

med rapporten, både den delen som problematiserte forankringa av utanlandsengasjementet og 

det som gjekk på risikostyringa. Utvalet la i si behandling til eit nytt ledd to i forslag til vedtak, 

og var elles i drøftinga oppteken av etiske sider ved engasjementet samt rapportering av skader 

og uønskte hendingar. 

 

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 føretaka sett i verk. 

Revisjonsutvalet vil tilrå at det internasjonale samarbeidet i regi av helseføretaka får ei klarare 

forankring i oppdragsdokumenta.  
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