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Oppfølging internrevisjonrapport - Økonomistyring i byggeprosjekt 
 
Syner til brev dagsett 08.08.22 
 
Internrevisjonen i Helse Vest har gjennomført internrevisjon av økonomistyring i byggeprosjekt. 
Rapporten peiker mellom anna på at det er skilnader mellom helseføretaka på Vestlandet når det 
gjeld økonomistyring. 
 
Rapporten peikte på at prosjektet i Helse Fonna styrer etter ein modell der regelmessig 
gjennomføring av usikkerheitsanalysar av prosjektet sin oppdaterte kostnadskalkyle legg premissar 
for behov for margin og reservar i prosjektet. Byggetrinn 1 var ferdig til tida og godt innanfor den 
økonomiske ramma i 2021. 
 
Rapporten peikte på at det er eit potensial for at prosjektet i større grad nedfell skriftlege prosedyrar 
for dei detaljerte oppgåvene og kontrollar som blir gjennomført i prosjektet si økonomioppfølging. I 
samband med oppstart av byggetrinnn 2 har Helse Fonna gjennomgått og revidert ei rekke 
prosedyrar og også laga ei ny prosedyre for kvalitetssikring av prognose. 
 
Adm. dir. har løypande dialog med prosjektdirektør, som deltek i alle styremøter og rapporterer på 
økonomi, framdrift, HMS og kvalitet. 
 
Oppdatert handlingsplan er lagt ved. 
 
 
 
Vennleg helsing 
Helse Fonna HF 
 
Olav Godtfred Klausen 
Administrerande direktør 
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Rapportering etter internrevisjon på økonomistyring i byggeprosjekt 

ByggHaugesund2020 Helse Fonna HF 

 

IR si tilråding AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar Status august 2022 
Det er et potensial for at 
prosjektet i større grad 
nedfell skriftelege prosedyrar 
for dei detaljerte oppgåvene 
og kontrollar som blir 
gjennomført i prosjektet si 
økonomioppfølging, for 
eksempel knytt til den 
oppfølginga og 
kvalitetsikringa 
prosjektstyrar gjer inn mot 
prosjektleiarane sine 
økonomiske estimat ifm 

Byggorganisasjonen har utarbeida 
følgjande skriftelege rutiner og 
prosedyrer: 

 Prosedyre for samhandling og 
dokumentstyring 

 Prosedyre for usikkerhetsstyring 
 Prosedyre for økonomistyring 
 Rapporteringsrutine 
 Rutine for håndtering av 

avklaringer og endringer 
 Rutine for håndtering av 

bestillinger og fakturaer 
 Fullmaktsstruktur 

Det vil i 
forbindelse med 
oppstart 
byggetrinn 2 bli 
ein gjennomgang 
på evt behov for 
nye prosedyrar. 

31.12.2021 Prosjektdirektør Byggorganisasjonen har i 
forbindelse med oppstart 
byggetrinn 2 hatt en 
gjennomgang og revidert 
følgjande skriftelege 
rutiner og prosedyrer: 

 Prosedyre for 
samhandling og 
dokumentstyring 

 Prosedyre for 
usikkerhetsstyring 

 Prosedyre for 
økonomistyring 

 Rapporteringsrutine 



regelmessige 
prognoseoppdateringar 

Det blei foretatt ei kost /nytte 
vurdering i  prosjektet knytt til 
utarbeiding av fleire rutinar og 
prosedyrar. Det blei den gangen 
vurdert som eit fornuftig nivå. 
 

 Rutine for 
håndtering av 
avklaringer og 
endringer 

 Rutine for 
håndtering av 
bestillinger og 
fakturaer 

 Fullmaktsstruktur 
 
Det er for byggetrinn 2 
utarbeidet en ny 
prosedyre: 

 Prosedyre for 
kvalitetsikring av 
prognose 

 
      

Føretaket kan vurdere om 
månadsrapporteringa til 
føretaksleiing og styret skal 
innehalde framstilling som 
viser utviklinga i hovudpostar 

Det vert i dag rapportert månadleg 
både skrifteleg og muntleg til styret i 
Helse Fonna HF. Helse Vest RHF får 
rapportar på eigen mal. Det er avklart 
på kva for nivå rapporteringa skal gis. 
Hyppige oppfølgingsmøter mellom Adm 
Dir og Prosjektdirektør med referat frå 
kvart møte. 

Ein vil drøfta med 
styret kva for 
hovudpostar ein 
evt vil ha med i 
rapporteringa. 

Okt 2021 Administrerande 
Direktør. 

Prosjektdirektør har 
jevnlige møter med adm 
dir og økonomidirektør for 
detaljert gjennomgang av 
status økonomi i prosjektet 
inklusive budsjett, 
regnskap og prognose samt 
risikovurdering. 
Prosjektdirektør deltar på 
hvert styremøte og legger 
fram rapport på avtalt 
detaljeringsnivå. Mer 
detaljerte spørsmål svares 
ut. 
Det vert i dag rapportert 
månadleg både skrifteleg 
og muntleg til styret i Helse 



Fonna HF. Helse Vest RHF 
får rapportar til på eigen 
mal. Det er avklart på kva 
for nivå rapporteringa skal 
gis. 
Hyppige oppfølgingsmøter 
mellom Adm. dir. og 
Prosjektdirektør med 
referat frå kvart møte. 
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