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01/20 B Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak (samrøystes): 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
 

02/20 B Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 11.12.2019 
Oppsummering: 
Førebels protokoll var formidla til medlemmene for kommentarar etter møtet i desember. Den vart 

godkjent med ei justering av oppsummeringa under sak 33. 
 

Vedtak (samrøystes): 

Revisjonsutvalet godkjenner protokollen frå møte 11.12.2019, med den endring som kom fram i møtet. 
 

 

03/20 O Status på internrevisjon 
Oppsummering: 

Internrevisjonen gjekk gjennom status på gjennomføring av prosjekta i revisjonsplanen.  
 

Vedtak (samrøystes): 
Revisjonsutvalet tar saka til orientering. 

 

 

04/20 B Årsrapport 2019 
Oppsummering: 

I saka låg utkast til årsrapport. Som tidlegare år dekker rapporten både revisjonsutval og internrevisjon.  
 

Vedtak (samrøystes): 
Revisjonsutvalet godkjenner årsrapporten og rår styret i Helse Vest til å ta årsrapporten for 

revisjonsutvalet og internrevisjonen 2019 til orientering. 

 

05/20 B Budsjett 2020 for internrevisjonen 

Oppsummering: 

Budsjett for internrevisjonen blir lagt fram for styret i Helse Vest RHF 5.2.2020 som del av samlesak om 
RHF-budsjettet. Revisjonsutvalet sitt vedtak i denne saka kan bli referert munnleg i styremøtet. 

Internrevisor la i møte fram utfyllande informasjon om budsjett og forbruk dei siste fem åra. Sjå òg sak 
08/20 under. 

 
Vedtak (samrøystes): 

Revisjonsutvalet sluttar seg til forslaget til budsjett, og til at dette blir å behandle vidare i samla sak om 

budsjettet for RHF-et. Revisjonsutvalet ber om at styret i saka blir gjort merksam på utvalet si innstilling. 
 

06/20 B Revisjonsplan 2020-2021 

Oppsummering: 
Planarbeidet for kommande to-årsperiode har tidlegare vore behandla i sakene 28 og 35 i 2019. Utvalet 

drøfta det utkastet til revisjonsplan som låg i saka. Prosjekt om avtalespesialistar vart tatt ut av planen, 
og erstatta med eit prosjekt om å sjå på økonomistyring i byggeprosjekt. Internrevisjonen blei bedt om å 

justere plandokumentet slik at det tek i vare endringane, før framlegging for styret. Revisjonsutvalet bad 

vidare om at risikovurderingar kjem tydeligare fram i neste planrevisjon. Som eksempel vart det vist til 
risikomatrisa brukt av ekstern revisor. 
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Vedtak (samrøystes): 

RU tilrår styret å vedta revisjonsplan 2020-2021 med følgjande prosjekt: 

 Uønskt variasjon i pasientforløp, psykisk helsevern for barn og unge  

 Bruk av tvang i psykisk helsevern 

 Mottaksmodellen i Bergen 

 Økonomistyring i byggeprosjekt 

 Implementering av arbeidsprosessar ved innføring av IKT-verktøy  

 Brukarmedverknad i føretaka 

 

07/20 B Instruksar for revisjonsutvalet og internrevisjonen 

Oppsummering: 

Begge instruksane fekk justeringar i 2019 og bør få ein årviss evaluering. Det låg i saka ei vurdering av 
at det ikkje var behov for justeringar dette året, og utvalet slutta seg til den konklusjonen.  

 
Vedtak (samrøystes): 

Revisjonsutvalet sluttar seg til vurderinga av at det ikkje er behov for endringar i instruksane for 
revisjonsutval og internrevisjon, og til at dei blir inkluderte i samlesak om styrande dokument i Helse 

Vest. 

 
 

08/20 O Eventuelt 
 
Oppsummering: 

Under behandlinga av sak 05, budsjettet, kom det fram spørsmål om revisjonar som blir utført i 
helseføretaka, respektive den regionale internrevisjonen.  

 

Vedtak (samrøystes): 
Revisjonsutvalet drøfta forholdet mellom internrevisjonen i det regionale helseføretaket og interne 

revisjonar i dei underliggande helseføretaka, og ønskjer at denne problemstillinga blir tatt opp spesielt 
ved at administrasjonen legg fram eiga sak til behandling i styret i Helse Vest. Forholdet mellom eigne 

fast tilsette i internrevisjonen og kjøp av eksterne tenester må òg bli ein del av vurderinga. 
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