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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 tiltaka som føretaket sett i verk.   
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Oppsummering  
 

Formålet med internrevisjonen har vore å undersøkje om helseføretaka i Helse Vest på forsvarleg og 

tilfredsstillande vis vurderer og handterer økonomisk risiko i byggeprosjekt som er i 

gjennomføringsfasen, slik at prosjekta vert gjennomført i samsvar med dei gitte rammene, og evaluere 

kva læringspunkt ein kan hente til framtidige byggeprosjekt i Helse Vest. 

 

Totalvurderinga er at helseføretaka i hovudsak følgjer opp økonomisk risiko i prosjekta på eit 

tilfredsstillande sett. Tilsvarande er det ikkje identifisert vesentlege manglar i Helse Vest RHF si 

økonomioppfølging av store1 byggeprosjekt. Det er gjort nokre observasjonar av område kor ein 

vurderer at oppfølginga av økonomisk risiko kan styrkast. Dette gjeld både på RHF-nivå og dei 

undersøkte prosjekta.  

 

Helse Vest RHF stiller i liten grad krav til styringssystem for prosjekt i gjennomføringsfasen, og på 

tvers av føretak og prosjekt vert det i liten grad lagt til grunn felles prinsipp for korleis operativ 

økonomistyring skal takast i vare. Føretaka har ikkje krav på seg om å dokumentere at prosjekta er 

rigga i samsvar med «Fullmakter i utbyggingsprosjekt» vedteke av styret i Helse Vest RHF. Revisjonen 

viser at det er risiko for at ikkje alle krav i fullmaktsdirektivet vert etterlevd i alle prosjekt. 

 

I undersøkte prosjekt er det i liten grad nedfelt detaljerte prosedyrar for dei oppgåver og kontrollar 

som vert utført for å vurdere og handtere økonomisk risiko. 

 

Vidare viser undersøkinga at det mellom prosjekta er skilnadar når det gjeld systematisk bruk av 

usikkerheitsanalysar og usikkerheitsstyring for å handtere økonomisk risiko. 

 

Undersøkinga viser eit potensial for at det på tvers av føretak og prosjekt vert gjennomført meir 

regelbunden og systematisk erfaringsoverføring. Til tross for skilnadar som krev lokale tilpassingar 

verkar prosjekta på ulike område å ha etablert gode praksisar som kan gje læringspunkt på tvers av 

prosjekta.  

 

Revisjonen er gjennomført med bistand frå Deloitte.  

 

 

Revisjonsutvalet behandla rapporten 15. juni 2021. Følgjande er tatt inn i protokollen (formelt 

ikkje godkjend): 
 

Oppsummering: 

Innleigd prosjektleiar frå Deloitte, Anders Dugstad, presenterte hovudpunkta i rapporten til spørsmål 

og svar i møtet. 

 

I dialogen fokuserte utvalet på rapporten si belysning av manglande skriftlege prosedyrar, og 

tilrådinga av at dette bør følgjast opp i føretaksgruppa. Ein trakk fram at det er viktig at styret er 

bevisst på kva nivå ein ynskjer skriftleg dokumentasjon på i gjennomføringsfasen av byggeprosjekt. 

Ein understrekte òg betydinga av transparens overfor styrene og verdien av læring på tvers. Utvalet 

                                                                    
1 Prosjekt med eit økonomisk omfang større ein MNOK 500 er i denne rapporten omtala som «store byggeprosjekt» 
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trakk òg fram at rapporten får tydeleg fram at føretaksgruppa har gode system på plass og at desse 

fungerer som tiltenkt, men at det samtidig er påpeikt eit visst rom for ytterlegare forbetringar. 

 

Vedtak (samrøystes): 

Revisjonsutvalet sluttar seg til tilrådingane i rapporten: 

 Helse Vest RHF bør stille krav til at føretaka i store byggeprosjekt dokumenterer i samsvar 
med krav i «Fullmakter i utbyggingsprosjekt», styresak 040/18. 
 

 Det bør i store byggeprosjekt bli utarbeidd og halde ved like skriftlege prosedyrar for dei 
oppgåver og kontrollar som blir gjennomført for å vurdere og handtere økonomisk usikkerheit. 
Prosedyrane bør bli godkjent på rett nivå. 
 

 Det bør i store byggeprosjekt bli vurdert om det skal vere krav til oppdatering og bruk av 
usikkerheitsanalysar i gjennomføringsfasen av prosjekta, eventuelt ei grunngjeving for kvifor 
eit prosjekt vel å ikkje bruke slike analysar i økonomistyringa. 
 

 Helse Vest RHF bør vurdere om det i større grad bør leggjast til rette for systematisk 
erfaringsoverføring mellom føretaka og prosjekta når det gjeld store byggeprosjekt. 
 

 Helse Vest RHF bør vurdere om investeringsvedtaka skal innehalde både kostnadsramme og 
styringsramme, eventuelt stille krav om at helseføretak innanfor kostnadsramma tildeler ei 
styringsramme til prosjekta. 
 

 Gitt høgt investeringsvolum og viktigheita av at prosjekt som er sett i verk blir gjennomført i 

samsvar med planar, bør Helse Vest RHF vurdere å nedfelle ein handlingsplan for eit scenario 

med vesentlege kostnadsoverskridingar i prosjekt med stor fagleg og omdømmemessig 

betydning. 

 

 Helse Vest RHF bør vurdere om ein i si tilnærming til store byggeprosjekt i større grad bør ta 

inn konkrete krav til gevinstrealisering og OU-prosesser som ein del av investeringsvedtaka. 

Utvalet ber om å bli orientert om det vidare arbeidet med oppfølging av dei tiltak som føretaket sett i 

verk. 

 

 

Vidare arbeid 

Rapporten er sendt dei reviderte helseføretaka (Stavanger, Fonna, Bergen og Førde) med oppmoding 

om å lage handlingsplanar, og leggje desse og rapporten fram for føretaksstyra.  

 

Internrevisjonen vil gi ei tilbakemelding til revisjonsutvalet om oppfølginga i helseføretaka når det er 

gått ei tid. Det vil venteleg skje våren 2022.  

 
 
 
 
 

./. Vedlegg: Revisjonsrapport 
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