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Bakgrunn 
I 2007/2008 gjennomførte internrevisjonen i Helse Nord RHF et revisjonsprosjekt bestående 
av fire delprosjekter, hvor internkontroll knyttet til byggevirksomhet og bygningsmessig 
vedlikehold i foretaksgruppen ble vurdert. En samlerapport (Internrevisjonsrapport 05/08) ble 
lagt frem for styret i Helse Nord RHF i mai 2008 (sak 48-2008). På bakgrunn av 
konklusjonene i rapporten er det senere vedtatt å gjennomføre et tilsvarende prosjekt ved 
Helse Finnmark HF, som ikke var omfattet av det opprinnelige prosjektet.  
 
Revisjonen i Helse Finnmark er nå fullført og internrevisjonsrapport 01/09: ”Internkontroll 
knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF” (se 
vedlegg) er oversendt foretaket. 
 
Vurdering/konklusjon 
Formålet med revisjonsprosjektet har vært å kartlegge om internkontrollen i Helse Finnmark 
HF gir tilstrekkelig sikkerhet for at misligheter knyttet til byggevirksomhet og 
eiendomsforvaltning ikke gjennomføres, og at slike misligheter blir avdekket dersom de 
likevel skulle forekomme.  
 
Internrevisjonen konkluderer i rapportens pkt 3 (Oppsummering, totalvurdering) med at 
mange viktige tiltak og kontrollrutiner er på plass, men at mye kan forbedres. Det konstateres 
også at ledelsen i foretaket er oppmerksom på dette og at det arbeides med å få på plass nye 
rutiner som vil rette opp de avdekkede svakheter. I rapportens punkt 2.1 t.o.m. 2.5 er det gitt 
anbefalinger til tiltak for å forbedre internkontrollen i helseforetaket. 
 
I vedlegg 1 til rapporten har internrevisjonen sammenlignet funn og konklusjoner for Helse 
Finnmark HF med tilsvarende fra de fire enhetene som ble revidert tidligere. Det fremgår av 
vedlegg 1 til rapporten at det er mange fellestrekk mellom avdekket forbedringspotensial i 
Helse Finnmark HF og det som ble konstatert i de andre foretakene. Adm. direktør ga i juni i 
år (orienteringssak 60-2009/5) en tilbakemelding til styret om oppfølgingen av tiltak som var 
anbefalt overfor disse foretakene. I saken ble det opplyst at de punktene som ennå ikke er 
avklart i forhold til internrevisjonens rapport, vil bli fulgt opp videre av administrasjonen. 
Adm. direktør finner det naturlig at oppfølgingen av Helse Finnmark HF iht. 
internrevisjonsrapport 01/09 samordnes med den videre oppfølging av de øvrige foretakene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport 01/09: ”Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og 

byggeprosjekter i Helse Finnmark HF” tas til orientering.  



 
 
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i rapportens pkt. 2.1 t.o.m. 2.5 

blir fulgt opp i Helse Finnmark HF. 
 

3. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med oppfølging av de påpekte 
kontrollmessige svakheter i Helse Finnmark HF innen styremøte i april 2010, og at 
det samtidig gis orientering om status i forhold til tilsvarende arbeid som gjenstår ved de 
andre foretakene, jf. styresak 48-2008 og 60-2009/5. 

 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport 01/09: Internkontroll knyttet til bygningsmessig  
  vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF. 
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1 INNLEDNING 
 
  
1.1 Bakgrunn, formål 

I de senere år er det avdekket flere omfattende mislighetssaker knyttet til byggevirksomhet og 
eiendomsforvaltning i offentlig sektor, hvor ansatte i virksomheten er involvert (bl.a. ved Ullevål 
Universitetssykehus). Fra styrelederhold i foretakene i Helseregion Nord er det reist spørsmål om 
det er risiko for at slike misligheter også kan la seg gjennomføre her. På denne bakgrunn ble det 
våren 2007 besluttet at internrevisjonen i Helse Nord RHF skulle gjennomføre et 
revisjonsprosjekt med følgende formål:  

Å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
misligheter knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning ikke gjennomføres, og at 
slike misligheter blir avdekket dersom de likevel forekommer.  

I 2007/2008 gjennomførte internrevisjonen fire delprosjekter hvor internkontroll knyttet til 
byggevirksomhet og bygningsmessig vedlikehold ble vurdert. Revisjonen omfattet tre av 
helseforetakene i Helse Nord men ikke Helse Finnmark HF. På bakgrunn av konklusjonene i de 
fire delprosjektene ble det bestemt at et tilsvarende prosjekt skulle gjennomføres ved Helse 
Finnmark HF.  

Internrevisjonen har gått inn på bygningsmessig vedlikehold ved klinikk Hammerfest og flere 
utbyggings-/ombyggingsprosjekter innen psykiatrien: prosjekt 200619 Ombygging av lokaler 
VPP-bygg Hammerfest, prosjekt 200720 Ombygging kontorer BUP/VPP Alta og prosjekt 80005 
Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Karasjok. 

 

1.2 Avgrensing og tilnærming i prosjektet  

Vi har fokusert på risikoen for misligheter som involverer egne medarbeidere med eller uten 
medvirkning utenfra (ofte benevnt ”interne misligheter”), f.eks. i form av korrupsjon som kan 
innebære smøring og bestikkelser, innkjøp til eget bruk m.m. Vi har ikke gått inn på risikoen for 
rene eksterne misligheter, altså svindel og andre misligheter begått av tredjemann uten 
medvirkning fra personer ”på innsiden”.  
 
Revisjonsprosjektet dreier seg om hvorvidt de rutiner og kontrolltiltak som er etablert er egnet til 
å hindre gjennomføring av denne type misligheter i forbindelse med bygningsmessig vedlikehold 
og byggeprosjekter, eventuelt til å avdekke slike dersom de likevel skulle skje (jf. formålet 
gjengitt i pkt 1.1 ovenfor). Det dreier seg altså ikke om gransking av om misligheter faktisk har 
skjedd. 
 
Internrevisjonen har gjort en vurdering av hvilke internkontrollelementer som er særlig relevante 
for å hindre eller avdekke interne misligheter, se pkt 1.3 nedenfor. Deretter har vi undersøkt i 
hvilken grad disse internkontrolltiltakene er etablert på tilfredsstillende vis ved driftsavdelingen i 
Hammerfest og ved Helse Finnmark HF som helhet.  
 
Revisjonen gjelder rutiner og tiltak som var etablert i perioden fram til høsten 2008. Rutiner og 
prosedyrer som er beskrevet her kan være endret i ettertid. I den grad vi er kjent med slike 
endringer, er det nevnt i rapporten.  
 
Arbeidet er utført ved dokumentstudier, regnskapsgjennomgang, intervjuer og samtaler. 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har hatt bistand fra KPMG AS i revisjonsprosjektet.  
 
Våre funn og konklusjoner er gjennomgått i et oppsummeringsmøte den 3. april 2009 med Helse 
Finnmark HFs administrerende direktør, økonomisjef og driftssjef.  
 
En omfattende dokumentasjonsmengde har vært tilgjengelig under revisjonen. De mest sentrale 
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dokumentene fremgår av vedlegg 2 til rapporten, hvor det også er tatt inn en oversikt over hvem 
som er intervjuet.  

 
1.3 Viktige internkontrollelementer  

Det fremgår av § 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten at helseforetakene skal etablere et 
internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres 
og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. Kravet er 
utdypet i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, og i bestiller-/oppdragsdokument 
fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF. Også i bestiller-/oppdragsdokumenter 
fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF er det stilt krav til internkontrollen, se f.eks. pkt 2.1 i 
bestillerdokumentet for 2006, hvor det står: ”Helse Finnmark HF må kunne dokumentere et godt 
fungerende internkontrollsystem. Det innebærer bl.a. at foretaket må etablere ordninger som 
forebygger, avdekker og retter opp avvik fra faglige normer og aktuelle lover og bestemmelser.”  
 
Interne misligheter kan gjennomføres på forskjellige måter og være av ulik karakter. Omfattende, 
grove og planlagte misligheter kan f.eks. gå ut på at en som arbeider i foretaket bevisst belaster 
virksomheten med innkjøp gjort til privat bruk eller driver et utstrakt samarbeid med tredjemann 
som den ene eller begge parter har fordel av. I andre tilfeller handler den ansatte i strid med 
foretakets interesser pga kunnskapsmangel, uforstand og naivitet, kanskje fordi han/hun vil være 
imøtekommende overfor en leverandør eller ikke klarer å stå i mot press fra denne. En 
hensiktsmessig internkontroll skal være egnet til å gi tilstrekkelig sikkerhet for at alle varianter 
av interne misligheter hindres eller avdekkes. 
 
Internrevisjonen vurderer følgende internkontrollelementer som særlig vesentlige i denne 
forbindelse: 

1.3.1 Fokus på etikk  
 

Interne misligheter innebærer uetisk opptreden. Ved å øke de ansattes kunnskap og bevissthet om 
hva det er akseptabelt å foreta seg og hva man ikke kan gjøre, reduseres risikoen for at noen 
handler i strid med foretakets interesser pga naivitet og uforstand. Fokus på etikk har neppe 
samme effekt i forhold til grove, overlagte misligheter, hvor medarbeideren utvilsomt er klar 
over at han eller hun gjør noe som er galt og uetisk. Men også disse tilfellene kan ha startet med 
en ubetenksom handling som vedkommende ikke så rekkevidden av. Bevissthet omkring etikk er 
derfor et viktig forebyggende tiltak også i denne sammenheng.  
 
Det er ikke uvanlig at den eksterne tredjemann i en intern mislighetssak er en som medarbeideren 
har nær tilknytning til fra tidligere, f.eks. en slektning eller et familiemedlem. Det kan også være 
et firma hvor medarbeideren selv eller noen i nær familie har eierandeler eller styreverv, har vært 
ansatt tidligere, osv. Dersom slike bindinger foreligger er det viktig at ledelsen er kjent med det 
og kan etablere rutiner og fordele arbeidsoppgaver slik at mislighetsrisikoen motvirkes. 
Internrevisjonen har derfor sett på om foretaket har hatt fokus på om personer med sentrale roller 
knyttet til innkjøpsfunksjon, vedlikeholds- og byggeprosjekter har slike nære forbindelser til 
leverandører/entreprenører.  

1.3.2 Risikovurdering  
 

All virksomhet innebærer risiko for at noe går galt. Den risikoen kan man velge å leve med, eller 
man kan redusere den ved relevante tiltak. Det kan også tenkes at risikoen kan elimineres helt.  
Valget mellom disse alternativene bør tas bevisst, og det forutsetter at man er klar over hvilke 
risikoer som foreligger. Risikovurdering er derfor et viktig kontrolltiltak, også i forhold til interne 
misligheter. Man vurderer hva mislighetene kan gå ut på og hvordan de kan gjennomføres, samt 
sannsynlighet og mulige konsekvenser. Dette legges til grunn for en vurdering av mulige tiltak 
før det tas beslutning om hvordan man skal forholde seg. Analysen kan foretas særskilt i forhold 
til den enkelte seksjon/avdeling, eller være del av en mer omfattende risikovurdering i klinikken 
eller foretaket.  
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Krav om at risikovurderinger skal foretas fremgår bl.a. av protokoll fra foretaksmøte i Helse 
Nord RHF 25.01.06 (pkt 4.2.1 Krav til internkontroll i Helse Nord RHF): ”Styret i Helse Nord 
RHF skal påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen er 
sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet…”) 

1.3.3 Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser  
 

Helseforetakene skal følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Lovens § 5 stiller følgende 
grunnleggende krav til anskaffelser:  

Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk 
standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling 
mellom leverandører. 
 
En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.  
 
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.  
 
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.  
 

I en organisasjon hvor regelverket om offentlige anskaffelser etterleves konsekvent er det 
vanskelig å gjennomføre misligheter som innebærer forskjellsbehandling av leverandører. 
Rutiner som sikrer at regelverket er kjent og blir fulgt, er derfor viktig for å gardere seg mot 
interne misligheter.  

1.3.4 Ansvars- og arbeidsdeling  
 

En som kan håndtere en anbuds-, anskaffelses- eller innkjøpsprosess ”fra a til å” uten at andre 
involveres i særlig grad, har gode muligheter til å gjennomføre (eller legge grunnlag for) 
misligheter som det er lite sannsynlig at noen vil avdekke. En hensiktsmessig fordeling av ansvar 
og arbeidsoppgaver mellom flere medarbeidere er derfor et viktig kontrollelement i forhold til 
mislighetsrisiko.  

1.3.5 Budsjettprosess og budsjettoppfølging  
 

Interne misligheter vil innebære at noen beriker seg på foretakets bekostning, dvs. at dets 
kostnader blir høyere enn de burde være. Dette betyr at foretaket kan oppdage overskridelsen og 
komme på sporet av misligheten ved å sammenligne de faktiske kostnadene med gode og presise 
forventninger (med mindre det dreier seg om bagatellmessige beløp). Dette forutsetter at det 
foreligger et realistisk budsjett på tilstrekkelig detaljert nivå og at det foretas god og jevnlig 
budsjettoppfølging hvor overskridelser analyseres.  
 
En god prosess rundt utarbeidelse og oppfølging av foretakets/avdelingens budsjett er dermed et 
viktig tiltak for å øke muligheten for å avdekke interne misligheter av noen størrelse.  
 

2 FUNN, VURDERINGER OG ANBEFALINGER 
 
Internrevisjonen har vurdert hvordan internkontrollelementene som er nevnt i pkt 1.3.1 t.o.m. 
1.3.5 ovenfor er ivaretatt ved byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold ved Helse 
Finnmark HF, med utgangspunkt i virksomheten ved klinikk Hammerfest.  
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2.1 Fokus på etikk  

2.1.1 Funn og vurderinger  
 
Styret i Helse Finnmark HF har tatt til etterretning de etiske retningslinjer for ansatte i Helse 
Nord som ble vedtatt av RHF-styret i mai 2007. Regelverket er gjort kjent for ledere og 
foretakstillitsvalgte, med beskjed om at reglene skal gjøres kjent i organisasjonen.  
 
Etikk omhandles også i foretakets Verdigrunnlag. Verdigrunnlaget tas opp i kurs for nyansatte og 
turnuskandidater, og i lederkurs. Målsettingen er at alle skal kjenne til foretakets verdigrunnlag, 
og at lederne skal kommunisere dette til sine underordnede.  

I intervjuer og samtaler har det fremkommet at Verdigrunnlaget og de etiske retningslinjer er 
godt kjent på ledernivå, men at regelverket ikke er godt nok kjent blant de ansatte ute i 
organisasjonen.   

Intervjuene viser videre at det ikke er gjort noen systematisk kontroll eller bakgrunnssjekk for å 
skaffe oversikt over om personer med sentrale roller i foretaket kan ha nære forbindelser til 
leverandører/entreprenører. Det blir spurt om slike forhold i forbindelse med ansettelser, men 
man har ikke foretatt en systematisk innsamling av data for alle ansatte i sentrale roller. Gjennom 
intervjuene har det også kommet fram at habilitetsspørsmål blir løpende vurdert.  

Totalt sett synes ledelsen og foretaket å ha tilfredsstillende fokus på etiske forhold.  

2.1.2 Anbefalinger  
 

Internrevisjonen vil anbefale at det gjennomføres tiltak for å sikre at ansatte i hele organisasjonen 
er kjent med foretakets Verdigrunnlag og de etiske retningslinjene fra Helse Nord.  

 
Videre bør det vurderes etablert rutiner som gir ledelsen en bedre oversikt over eventuelle 
forbindelser mellom sentrale medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser. 

 

2.2 Risikovurdering  

2.2.1 Funn og vurderinger  
 

Det er ikke gjennomført noen konkret og dokumentert vurdering av mislighetsrisiko, verken på 
overordnet nivå i helseforetaket eller ved driftsavdelingen. Dette er uheldig, da en systematisk 
utført risikovurdering er viktig for å sikre at alle vesentlige risikoforhold fanges opp. En 
dokumentert risikovurdering er også viktig som begrunnelse når man velger å akseptere risiko på 
et visst nivå.  
 
Gjennom intervjuene kom det fram flere eksempler som viste at de ansatte var oppmerksom på, 
og opptatt av, ulike risikoforhold, men uten at det er dokumenterte tiltak/prosedyrer for å 
redusere risikoen. Det gjelder blant annet: 

- mulige habilitetsproblemer i forhold til leverandører 

- manglende oppfølging av innleide konsulenter 

- for lite intern kompetanse hos ansatte i Helse Finnmark HF om oppføring og drift av bygg.  



 7

2.2.2 Anbefalinger  
 

Internrevisjonen anser det som viktig at Helse Finnmark HF for fremtiden foretar dokumenterte 
risikovurderinger i forhold til mislighetsrisiko, og at vurderingene legges til grunn for etablering 
av rutiner og kontrolltiltak. Slike vurderinger bør også gjøres for øvrige deler av virksomheten, 
jf. kravet om et godt fungerende internkontrollsystem som er tilpasset risiko og vesentlighet i 
foretaket. Vi anbefaler at ledelsen ved Helse Finnmark HF snarest tar stilling til hvordan man 
best kan innfri disse kravene, og gjennomfører risikovurderingsprosesser i samsvar med dette. 
Dette bør ses i sammenheng med det pågående arbeid med å implementere helhetlig risikostyring 
i foretaket. 
 

2.3 Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser  

2.3.1 Funn og vurderinger  
 

Internrevisjonen har foretatt revisjonshandlinger med sikte på å avklare følgende forhold knyttet 
til offentlige anskaffelser:  
 

a. Er regelverket fulgt ved utlysning og inngåelse av avtaler?  
 
I den anledning har vi undersøkt om det er gjennomført anbudsrunder for de tre utvalgte 
byggeprosjektene. Videre har vi lagt opp til å undersøke om det ved anbudsrundene er 
ført forskriftsmessig protokoll, om riktig prosedyre er benyttet og om det er gitt 
tilfredsstillende begrunnelse for valg av leverandør i overensstemmelse med 
tildelingskriteriene.  
 

b. Har avdelingen forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, eller er det gjort innkjøp fra andre i 
tilfeller hvor leverandør med avtale skulle vært benyttet?  
Og er det gjort innkjøp uten avtale, der avtale burde vært inngått?  
 
Gjennom intervjuer har vi bl.a. undersøkt om medarbeiderne har oversikt over hvilke 
rammeavtaler som er inngått og som er aktuelle for bygningsmessig vedlikehold.  
 
Videre har vi, med utgangspunkt i leverandørreskontro, kontrollert ved stikkprøver om 
det er anskaffet varer eller tjenester hos leverandører uten avtale, når man har avtale med 
annen leverandør om slike varer/tjenester. For innkjøp av type vare/tjeneste som det ikke 
foreligger avtale om, har vi vurdert om anskaffelsene er av en art og et omfang som 
krever avtale. 
 

Til pkt a – er regelverket fulgt ved utlysning? 
 
Testen vi foretok for de tre utvalgte byggeprosjektene viste at det ikke kunne fremlegges 
anskaffelsesprotokoller som krevd i § 3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser. Dermed kan det 
heller ikke konstateres om regelverket for øvrig er fulgt ved inngåelse av avtalene, og det 
grunnleggende prinsippet om etterprøvbarhet (lov om offentlige anskaffelser § 5) er ikke 
ivaretatt. Alle som har vært involvert i prosessene og som internrevisjonen har vært i kontakt 
med mener at det ble ført anskaffelsesprotokoller, men til tross for grundige undersøkelser har 
foretaket  ikke lyktes med å fremskaffe dem. For prosjekt 200720 Ombygging av lokaler VPP-
bygg Alta finnes det protokoll i forbindelse med valg av prosjektleder for de byggeprosjektene 
man hadde ved DPS Vest Finnmark. Ut fra dokumentasjonen som foreligger synes det som om 
Barlindhaug Consult har hatt det videre ansvar for å kjøre anbudsrunder og føre protokoller i 
prosjektet, uten at man har funnet noen kopier hos Helse Finnmark HF.   
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I tilbakemelding på utkast til denne rapporten skriver foretakets direktør og økonomisjef: ”Som 
en generell kommentar vil vi si at Helse Finnmark etterlever Lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. I alle anskaffelser som innkjøpsavdelingen er involvert i følger vi reglene etter beste 
evne. Kunngjøringer er etter regelverket og konkurranse blir alltid benyttet, selv om 
anskaffelsen(e) er under de satte terskelverdier.” 

  
Til pkt b – har man forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, og har man inngått avtaler der det er 
påkrevd? 
 
Rammeavtaler som gjelder for Helse Finnmark HF er arkivert i innkjøpsavdelingen. Det har 
imidlertid ikke foreligget noen samlet oversikt over rammeavtalene, men foretaket opplyser at 
det arbeides med å få på plass en slik oversikt nå.  

Aktuelle avtaler har blitt distribuert til brukerne via e-post. I intervjuer ble det likevel gitt uttrykk 
for usikkerhet om hvilke leverandører man har rammeavtale med.  

Innkjøpene er stort sett foretatt hos leverandører man har brukt over lang tid, ofte uten at man vet 
om avtale er inngått. Generelt synes det også som kunnskapen om regelverkets innhold er noe 
varierende på vedlikeholdsavdelingen, noe som bl.a. medfører risiko for at det gjøres innkjøp 
uten avtale i tilfeller hvor det burde gjennomføres anbudskonkurranse og inngås avtale. I noen 
tilfeller er det så betydelige innkjøp i løpet av året at det burde vært inngått avtaler. Man har også 
hatt løpende avtaler med enkelte leverandører som har gått fra år til år, uten at det har vært 
gjennomført anbudskonkurranse. 

Foretaket skal nå ha iverksatt tiltak for å kartlegge nærmere hvilke innkjøp dette gjelder, og det 
opplyses at nye avtaler vil bli inngått i løpet av høsten 2009.  

Vår gjennomgang har også vist at informasjonen på foretakets intranett om regelverket for 
offentlige anskaffelser ikke har vært korrekt, og dermed kan ha vært villedende for ansatte. De 
gamle bestemmelsene som gjaldt ut 2006 lå fortsatt inne. Dette innebærer bl.a. at brukere av 
håndboken får feil informasjon om nasjonal terskelverdi (som er hevet fra kr 200’ til kr 500’), at 
de ikke gjøres oppmerksom på kravet om anskaffelsesprotokoll for anskaffelser til over kr 100’, 
og at frister og paragrafhenvisninger er feil. Gjenomgangen viser at det er en del anskaffelser 
over kr. 100.000,- hvor det skulle vært skrevet protokoll, hvor dette ikke er gjennomført.  

Foretaksledelsen opplyser at det er iverksatt arbeid med å få på plass riktig informasjon, og at 
prosedyrer og informasjon vil foreligge i løpet av høsten 2009. 

I intervjuer ble det for øvrig opplyst at man tidligere kjørte flere anbudskonkurranser på mindre 
arbeider. Dette gjøres sjeldnere nå fordi man etter hvert ikke fikk inn tilbud. Entreprenørene 
ønsket ikke å regne på mindre jobber i størrelsesorden noen hundre tusen kroner ved Helse 
Finnmark, siden det var usikkert om arbeidet i det hele tatt ville bli gjennomført. For å få arbeid 
utført måtte man da velge den entreprenør som hadde kapasitet til å utføre jobben, uten at det ble 
avtalt noen fast pris. I slike tilfeller er det viktig å dokumentere dette i protokoll. 

2.3.2 Anbefalinger  
 

Internrevisjonen anbefaler at Helse Finnmark HF arbeider videre med tiltak som bidrar til å sikre 
at det alltid gjennomføres konkurranse der det er påkrevd, og at konkurransene gjennomføres i 
samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Aktuelle tiltak kan f.eks. være opplæring av 
ansatte med bestillermyndighet, etablering av rutiner som begrenser hvem som har adgang til å 
gjennomføre prosessene, og rutiner som sikrer løpende oppdatering av informasjon på intranett.  

Videre anbefaler vi at Helse Finnmark HF iverksetter tiltak for å sikre at forskriftspålagte 
anskaffelsesprotokoller blir ført og oppbevart på en betryggende måte, og slik at det på enkelt vis 
er mulig å finne disse fram når de etterspørres. 
 
Vi anbefaler også at arbeidet med oversikter over inngåtte rammeavtaler gis høy prioritet, og at 
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det legges vekt på å gjøre avtalene lett tilgjengelige og godt kjent for alle som skal forholde seg 
til dem. 

 

2.4 Ansvars- og arbeidsdeling  

2.4.1 Funn og vurderinger  
 
Elektronisk dokumentflyt i Basware sørger for at regler i forhold til attestasjon og anvisning 
følges. Man har plan for unntaksrutiner ved ferietid og lignende. Våre stikkprøvekontroller viste 
at rutinene fungerer som forutsatt.  
 
Gjennom intervjuene kom det fram at man delvis mangler stillingsinstrukser på mellomleder- og 
underordnet nivå. I denne sammenheng kan det tenkes å være et problem at ansatte ute i 
driftsorganisasjonen kan være delegert bestillingsfullmakt slik at de kan påføre foretaket 
kostnader den som har attestasjonsfullmakt ikke har annet valg enn å godta. I driftsavdelingen 
oppfattes ikke dette å være noen stor risiko i og med at alle vet hvor begrensede budsjetter 
avdelingen har, og alle innkjøp skal være avklart før bestilling foretas.   

Et annet område det synes som man ikke har vært tilstrekkelig opptatt av, er hvilke fullmakter 
innleide konsulenter skal ha, og hvordan disse skal følges opp. Vi viser i den forbindelse til punkt 
2.2 ovenfor, om risikovurdering.  

2.4.2 Anbefalinger  
 
Internrevisjonen vil anbefale at arbeids- og ansvarsdelingen ved avdeling for drift og vedlikehold 
reguleres klarere gjennom stillingsinstrukser og skriftlige retningslinjer på alle stillingsnivåer. 
Her bør det bl.a. fastsettes hvem som kan foreta bestillinger, hvilke beløpsgrenser som gjelder for 
bestilling og attestasjon, i hvilke tilfeller bestillingsfullmakt eventuelt kan delegeres, og hvilke 
kontroller som skal gjennomføres før attestasjon. Vi vil også anbefale en rutine hvor bestilling 
godkjennes før kjøpet gjennomføres, gjerne ved bruk av Clockwork når den funksjonen i 
innkjøpssystemet tas i bruk. 
 

2.5 Budsjettprosess og budsjettoppfølging  

2.5.1 Funn og vurderinger  
 
I dette revisjonsprosjektet har vi ikke gått nærmere inn på prosessen fram mot styrevedtatt 
budsjett for drift og eiendom. Revisjonen har i hovedsak vært rettet mot at avdelingen har en god 
og regelmessig budsjettoppfølging hvor større avvik fra budsjett analyseres og forklares.  

Gjennomgangen har vist at foretaket har en formell styringsdialog knyttet til budsjett for drift og 
eiendom. Dialogen foregår både skriftlig og muntlig. Hver måned avholdes det møte mellom 
driftssjef, avdelingsledere og økonomikonsulent, og det skrives referat. Hva som er ramme for 
den enkelte avdeling skal være meddelt de enkelte ledere, slik at de vet hva de har å forholde seg 
til. Det vesentligste av budsjettet er bundet opp i faste kostnader, og man har lite ”frie midler” til 
nye vedlikeholdsprosjekter eller hendelser som oppstår. 

En vesentlig svakhet synes å være at man bare rapporterer på forbruk i kroner mot budsjett, og 
ikke på om man har nådd de målsettinger man har satt for midlene som er brukt. Rapporteringen 
kan dermed vise at man holder budsjettet, og ledelsen er trygg på at man unngår overskridelser, 
mens realiteten er at man har et betydelig overforbruk på utført arbeid. Slike forhold burde 
rapporteres opp til foretaksledelsen. Hvis det ikke meldes fra om slike overskridelser/etterslep, 
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men i stedet kompenseres ved at øvrig planlagt vedlikehold eller andre prosjekter utsettes, vil 
ikke merkostnadene fremgå av regnskaps- og økonomirapportene til foretaksledelsen. Det 
oppstår da et ikke rapportert etterslep som vil belaste regnskapet i fremtidige perioder.  
 
I ett intervju ble det gitt uttrykk for at økonomikonsulentene har svært begrenset med tid til 
analyser og oppfølging, og at det kan forekomme regnskapsmessig sammenblanding av 
investeringer og vedlikehold. Det ble også vist til at prosjektstyringen fra prosjektansvarlig i 
forhold til å rapportere framdrift har vært mangelfull, og at man ikke har fokusert på oppdaterte 
prognoser. Økonomikonsulentene skal ikke ha hatt muligheter eller tid til å foreta nødvendig 
oppfølging. Det ble bl.a. vist til at sluttkostnader for prosjekter sjelden stemmer med det som er 
budsjettert, bl.a. fordi det ofte gjøres betydelige endringer under veis i prosjektet.  

Manglende kapasitet ved økonomi- og regnskapsavdelingen, med hyppig skifting av ansatte, kan 
i denne forbindelse være en reell risikofaktor, uten at internrevisjonen har vurdert dette nærmere.  

Vi er informert om at man ved foretaket er i gang med å se på endringer i rutinene, blant annet i 
forhold til en mer detaljert avviksrapportering med begrunnelse for avvik. Dette omfatter også en 
rutine i forhold til hvordan prioriteringsrekkefølgen for ulike prosjekter skal være, og i forhold til 
omprioriteringer. Det er også et mål for ledelsen å få til en bedre rapportering mht. om man når 
de mål som er satt, og om fremdrift står i forhold til forbruk.  

Ledelsen ved Helse Finnmark HF sier i sin tilbakemelding på utkast til denne rapporten:  
”I rapporten fremkommer at økonomioppfølging har vært begrenset og at det har forekommet 
sammenblanding av vedlikehold og investering. Dette er ikke korrekt. Økonomioppfølgingen 
skjer månedlig, og er intensivert ved at driftsjef også deltar på disse oppfølgingsmøtene. Dette er 
altså på plass. At det har vært en sammenblanding av vedlikehold og investering er feil. Dette 
kvalitetssikres av regnskap. Det er også fokus på vedlikeholdsplaner i hvert møte. Referater 
følges opp i påfølgende møte og det referatføres om oppgaver er gjennomført eller ikke.” 

2.5.2 Anbefalinger  
 

Det har kommet klart fram i våre samtaler med ledelsen og i tilbakemelding på rapportutkastet at 
man tar tak i svakhetene ved budsjettoppfølgingen. Det er etter internrevisjonens vurdering 
påkrevd, og aktuelle tiltak kan bl.a. være:  

- Månedlig rapportering fra driftssjef om den økonomiske utviklingen og om eventuelle avvik 
fra budsjett. Rapporteringen bør inneholde opplysninger om eventuelle forventede 
overskridelser eller innsparinger på enkeltprosjekter, og vurdering av om gjenværende 
budsjett er tilstrekkelig til å dekke planlagte vedlikeholdsoppgaver resten av året. Hvis 
budsjettet ikke er tilstrekkelig bør det rapporteres om størrelsen på nødvendig innsparinger, 
og eventuelt hvilke oppgaver som skyves ut i tid. Det kan være hensiktsmessig å utarbeide en 
mal for slik rapportering. 

- Månedlig rapportering fra tekniske sjefer til driftssjef om forbruk i forhold til budsjett, og 
forhold nevnt i pkt. 2.5.1. I den utstrekning det vil være nødvendig med innsparinger bør 
forslag til dette komme fra tekniske sjefer, med kommentarer om konsekvenser. 

- Gjennomføring av månedlige budsjettoppfølgingsmøter, og referat fra disse møtene.  
 

2.6 Sammenligning med andre foretak  

Som nevnt i pkt 1.1 ble det i 2007/2008 gjennomført fire delprosjekter i Helse Nord med 
tilsvarende formål som i dette revisjonsprosjektet. I samlerapporten (Internrevisjonsrapport 
05/08) var det tatt inn en sammenfattende oversikt over funn og konklusjoner i de fire 
delprosjektene. Denne oversikten har vi oppdatert med funnene for Helse Finnmark HF som 
beskrevet her i rapporten, se vedlegg 1. (Det gjøres oppmerksom på at endringer som er 
gjennomført i de øvrige foretakene etter at rapporten ble avlagt i 2008, ikke er hensyntatt i 
oversikten.) 
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3 OPPSUMMERING, TOTALVURDERING 
  
Det økonomiske tapet ved eventuelle interne misligheter knyttet til bygningsmessig vedlikehold 
og byggeprosjekter ved et sykehus kan bli betydelig hvis relevante internkontrolltiltak ikke er på 
plass. Misligheter kan dessuten resultere i negativ fokus og medieomtale (”omdømmerisiko”). 
Hensynet til involverte medarbeidere som kan la seg forlede til å begå misligheter i et miljø 
preget av dårlig internkontroll, tilsier også at viktige internkontrollelementer må være på plass, 
også som sikring mot at noen blir gjenstand for urettmessig mistanke. 
 
I forhold til mislighetsrisiko ved bygningsmessig vedlikehold og utbyggingsprosjekter ved Helse 
Finnmark HF, kan det konstateres at mange viktige tiltak og kontrollrutiner er på plass. 
Anbefalingene foran i rapporten viser likevel at mye kan forbedres:  
 
Det er konstatert mangel på systematiske, dokumenterte risikovurderinger, manglende samlet 
oversikt over inngåtte rammeavtaler, mangelfull dokumentasjon av overholdelse av regler i 
forhold til offentlige innkjøp, samt svakheter i rutiner for økonomirapportering/ 
budsjettoppfølging.  
 
Ledelsen og foretaket synes å ha tilfredsstillende fokus på etiske forhold, men også her er det 
rom for forbedringer.  
 
Alt i alt utgjør dette svakheter som øker risikoen betydelig. Samlet sett kan det dermed ikke sies 
å være etablert en internkontroll som gir tilstrekkelig sikkerhet for at interne misligheter ikke kan 
gjennomføres i tilknytning til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark 
HF, eller at slike misligheter ville bli avdekket dersom de likevel skulle ha forekommet.  
 
Internrevisjonen registrerer at ledelsen er oppmerksom på dette og at det arbeides med å få på 
plass nye rutiner som vil rette opp de avdekkede svakheter. 
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VEDLEGG 1:  
 
SAMMENLIGNING MED INTERNKONTROLL I ANDRE FORETAK, SOM 

BESKREVET I INTERNREVISJONSRAPPORT 05/08  
 
 
  

 
BYGGEPROSJEKTER: 

 
BYGNINGSMESSIG 

VEDLIKEHOLD: 
 

 
BYGN.MESS. 
VEDL.HOLD 
OG BYGGE-

PROSJEKTER 
 

 
INTERN- 
KONTROLL-
ELEMENT: 

 
NORDL.SYKE-
HUSET BODØ, 
SOMATIKK, 

BYGGETRINN 1 
 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
MOSJØEN, 

PROSJ. FAM 

 
H.SYKEHUSET 
SANDNESSJ., 

BYGN.MESSIG 
VEDLIKEHOLD 

 
UNN HF, 
ÅSGÅRD, 

BYGN.MESSIG 
VEDLIKEHOLD 

 
  

HELSE 
FINNMARK HF  

 
 
ETIKK 
GENERELT 

 
- Betydelig fokus  
- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

egne etiske 
retningslinjer for 
byggeprosjekter 

 
 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker) 

- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

etikk berørt i 
arbeidsreglement 

 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker)  

- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

etikk berørt i 
arbeidsreglement 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker) 

- RHF-reglement 
vedtatt 

 

 
- Betydelig fokus 
- RHF-reglement 

tatt til etterret-
ning og gjort 

kjent. Også eget 
verdigrunnlag  
- Ikke kjent av 

alle 
 

 
ETIKK – 
KARTLEGG. 
AV FOR-
BINDELSER 
 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
- Er gjort, men 
med liten opp-

merksomhet. Er 
neppe fulgt opp. 
 

 
Ingen 

systematisk 
kartlegging 

 
RISIKO-
VURDERING 
 

 
Ikke 

dokumentert 

 
Ikke 

dokumentert 

 
Ikke 

dokumentert 

 
Ikke 

dokumentert 

 
Ikke 

dokumentert 

 
OFF.  
ANSKAF-
FELSER –  
 
GJENNOM-
FØRTE KON-
KURRANSER 

 
Ok 

 
Ok 

 
- Regelbrudd.  
(gjelder med.- 
teknisk utstyr, 

ikke bygn.messig 
vedl.hold) 

 

 
Ok 

 
- Regelbrudd   
- Forskrifts-

pålagte 
anskaffelses-
protokoller er 
ikke fremlagt 

 
OFF. 
ANSKAF-
FELSER –  
 
KJENNSKAP 
TIL/ETTER-
LEVELSE AV 
AVTALER 

 
Ok 

 
Ok 

 
- Dårlig kjent 
- Mangelfulle 
kunnskaper 

- Regelbrudd 

 
- Mangler 

oversikt, stor 
usikkerhet 

- Mangelfulle 
kunnskaper 
- Feilinfo på 

intranett 
- Ikke klare 
regelbrudd 

 

 
- Mangelfulle 
kunnskaper 

- Mangler samlet 
oversikt 

- Sannsynligvis 
regelbrudd 

- Feilinfo på 
intranett 

  



 13

 
INTERN- 
KONTROLL-
ELEMENT: 

 
NORDL.SYKE-
HUSET BODØ 

 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
MOSJØEN 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
SANDNESSJ. 

 
UNN HF, 
ÅSGÅRD 

 
 HELSE 

FINNMARK HF  

 
ANSVARS- 
OG 
ARBEIDS-
DELING 

 
- Manglende 
beløpsgrenser  

 
- Ikke dokumen-
tert vurdering av/ 

kompensering 
for unnlatt arb.-
deling mellom 

prosjektleder og 
byggeleder 

 

 
- Uklart innhold i 
attestasj./anvisn. 

- Manglende/ 
uklare beløps-

grenser 
- Bestilling uten 

formell 
myndighet 

 

 
- Mangelfulle 

instrukser/ 
retningslinjer  
- Manglende 
beløpsgrenser  

 

 
- Mangelfulle 

instrukser/ 
retningslinjer  

 
 

 
BUDSJETT 
(PRIMÆRT 
OM OPP-
FØLGING) 

 
- Stor post 

”uforutsett” 
- Manglende 
skriftlighet 

- Manglende 
avstemming 

byggeregnskap – 
finansregnskap 

 

 
- Manglende 
skriftlighet 

- Manglende av-
stemming bygge-

regnskap – 
finansregnskap 

 

 
- Svikt i rutine 
for økonomi-
rapportering 
- Manglende 
prognoser/ 

forventninger 

 
- Uformelt, 
manglende 
skriftlighet 

- Manglende 
prognoser/ 

forventninger 
 

 
- Manglende 
prognoser/ 

forventninger  
- Manglende 

skriftlig 
rapportering fra 
tekniske sjefer 
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VEDLEGG 2:  
 
DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER 
 
En omfattende dokumentasjonsmengde har vært tilgjengelig under revisjonen, både i form av 
dokumenter og regnskaper/registre. De mest sentrale av disse er: 
 
- Div. bestillerdokument (oppdragsdokument) fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF 
- Div. bilagsdokumentasjon for anbudsprosess inkl. tilbud, evalueringer, tilbudsinnstilling og 

avtaler 
- Økonomihåndbok med diverse rutinebeskrivelser 
- Diverse avtaler 
- Hovedbok og reskontro i Agresso 
- Regnskapsdokumentasjon (inng. fakturaer m.m.)  
 
 
Internrevisjonen har intervjuet følgende medarbeidere: 
 
- Foretaksdirektør Eva Håheim Pedersen 
- Direktørens stedfortreder Jan-Erik Hansen 
- Klinikksjef Hammerfest Kristine Breivik 
- Innkjøpssjef Trond Michelsen 
- Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi 
- Driftssjef Violet Bjørgve 
- Teknisk sjef Hammerfest Tor Birger Grønnum 
- Økonomikonsulent Ståle Aarseth 

 
 
 
 


