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STYRESAK 25-2010  OPPNEVNING AV REVISJONSKOMITÉ I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Formål/sammendrag 
I foretaksmøte, den 25. januar 2010 ble det oppnevnt nytt styre i Helse Nord RHF.  
 
Denne saken er en oppfølging av foretaksmøtet med hensikt å få oppnevnt ny revisjonskomité 
etter endringene i styrets sammensetning.  
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 88-2005 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning ble det for første gang 
oppnevnt kontrollkomité1

 

 i Helse Nord RHF. Komiteens medlemmer ble valgt blant de 
eieroppnevnte styrerepresentanter, i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets 
forutsetning i foretaksprotokollen fra januar 2005.  

I foretaksmøtet den 25. januar 2006 slo Helse- og omsorgsdepartementet fast at også 
ansattevalgte styremedlemmer kan oppnevnes til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens 
instruks ble endret i styresak 28-2006 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF– 
endring i overensstemmende med dette.  
 
I styresak 114-2007 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF – endring ble instruksens 
pkt. 3 første punktum endret til: ”Styret velger tre medlemmer og ett fast møtende 
varamedlem til kontrollkomiteen, blant styrets medlemmer.”  
 
I styresak 11-2008 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF fattet styret følgende 
vedtak:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 6. februar 2008: 
 

Wenche Pedersen 
Terje Olsen 
Inger Lise Strøm 
Stig-Arild Stenersen (fast møtende varamedlem) 

 
2. Wenche Pedersen velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
I styresak 81-2008 Oppnevning av fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF fattet styret følgende vedtak: 
 
Som fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen med virkning fra 26. august 2008 velges 
Jens Munch-Ellingsen. 

                                                 
1 Senere endret til revisjonskomité, jf. foretaksmøte, den 24. januar 2008 



 
 
I styresak 43-2009 Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem og 
oppnevning av leder fattet styret følgende vedtak: 
 
1.   Som nytt medlem til revisjonskomiteen velges Kari Jørgensen. 
 
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
I styresak 89-2009 Instruks for styrets revisjonskomité – endring ble instruksen endret, slik at 
varamedlemmet ble et ordinært medlem i revisjonskomiteen. 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF er pr. dags dato sammensatt som følger: 
 
Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Terje Olsen 
Jens Munch-Ellingsen  
 
Etter oppnevning av nytt styre i Helse Nord RHF i foretaksmøte, den 25. januar 2010 må ny 
revisjonskomité oppnevnes blant styrets medlemmer. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 24. februar 2010: 
 

NN 
NN 
NN  
NN  

 
2. NN velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 


