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Status for oppfølgingspunkter i RHF-revisjon – Økonomistyring i byggeprosjekt 
 
Vi viser til den haldne internrevisjonen av byggeprosjekt Glasblokkene trinn 2, og rapport datert juni 2021.  
 
Rapporten frå internrevisjonen og handlingsplan ble førelagt styret i Helse Bergen i styremøte den 
03.09.2021. Rapporten ble tatt til vitande, og handlingsplanen vart bedt følgt opp av administrasjonen. 
Førre statusrapport ble sendt til Helse Vest Helse oktober 2021. Ny oppdatert status for oppfølgingspunkta 
i RHF-revisjonen sine tilrådingar: sjå handlingsplan vedlagt.  
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Statusrapport for tiltak etter internrevisjon av Glasblokkene trinn 2 

IR si tilråding AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar Status 
Det bør i det enkelte 
prosjekt nedfellast et 
fullmaktsføresegn 
eller formaliserast at 
fullmaktsdirektivet fra 
Helse Vest RHF skal 
leggast til grunn. 
Styret skal aktivt ta 
stilling til dette. 

 Iverksetter ny rutine.  Styret vil bli førelagt 
fullmaktsføresegn for 
nye større 
byggeprosjekt ved 
oppstart av 
gjennomføringsfasen. 

 Løpande.  Divisjonsdirektør 
Drifts-teknisk 

 I arbeid. Det 
har ikkje vore 
igangsatt nokon 
nye store 
byggeprosjekt i 
1. halvår 2022. 

Føretaket bør i større 
grad nedfelle skriftleg 
dei rutinar og 
kontrollar som nyttast 
i  økonomistyringa av 
prosjekta. 

Overordna rutinar er 
nedfelt i 
prosjektrutinane og 
stillingsskildringane til 
Prosjektkontoret i 
Helse Bergen. Meir 
detaljerte skildringar 
vurderast. 

Skal vurderast.  1. halvår 
2023 

Divisjonsdirektør 
Drifts-teknisk 
Avdelingssjef 
Prosjektkontoret 

I arbeid. 
Prosjekt-
kontoret starter 
i haust ein 
prosess med 
intern 
omorganisering, 
og deretter vil 
rutinane 
vurderast.   

Prosjektet bør i større 
grad gjere analysar av 
risiko og usikkerheit. 

Prosjektet vurderer 
laupande risiko og 
usikkerheit, og den er 
vurdert til å vere 
innafor 
budsjettramma. 

Skal vurderast.   1. halvår 
2022 

Divisjonsdirektør 
Drifts-teknisk 
Avdelingssjef 
Prosjektkontoret 

I arbeid. Status 
er no låg risiko 
for dette 
prosjektet. 

Føretaket bør sørge 
for at rapporteringa til 
styret inneheld dei 
punkta som er nedfelt 
i fullmaktsdirektivet 
frå Helse Vest RHF. 

 Vil bli følgt opp i 
rapporteringa. 

 Innarbeides i dei 
halvårlege 
rapportane til styret. 

 2. halvår 
2021 

Divisjonsdirektør 
Drifts-teknisk 

 I arbeid 

 
 
 


