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Styresak 107-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til  
    bygningsmessig vedlikehold og  
    byggeprosjekter i helseforetakene – lukking av  
    avvik, oppfølging av styresak 48-2010 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til 
bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene i styremøte, den 28. april 
2010. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: 
 
Styret ber om tilbakemelding på lukking av avvik innen 1. november 2010. 
 
I styresak 48 ble det oppsummert følgende tilbakemeldinger fra helseforetakene: 
 
I følge styrebehandlingen i Helse Finnmark HF har foretaket satt i verk nødvendige tiltak for 
å få styring med de kontrollmessige svakheter som ble påpekt i internrevisjonsrapport nr. 
01/2009.  
 
Oppsummert for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er det gjennomført en 
forbedring av interne rutiner med nye, innstrammede fullmakter for å unngå mislighold i 
anskaffelser. Det er ikke gjennomført ytterligere risikoanalyser. Punktene om etikk 
gjennomføres nå i høst i seksjonsvise gjennomganger av regelverket i personalmøter. 
 
Nordlandssykehuset HF har gjennom styrebehandlingen i sak 26/08 fulgt opp anbefalingene i 
Internrevisjonsrapport nr 2/2008. Helse Nord RHF har registrert at foretaket har imøtekommet 
anbefalingene og legger derfor til grunn at foretaket etterlever vedtaket. 
 
Helgelandssykehuset HF synes i sitt svar å ha gjennomgått rutiner og prosedyrer internt, slik 
at man på denne måten har iverksatt de tiltakene som de etter internkontrollen hadde mangler 
i forhold til. 
 
Oppdaterte tilbakemeldinger fra helseforetakene 
Ut fra ovennevnte gjenstår det oppfølging av noen punkter ved UNN. Helseforetaket har nå 
meldt tilbake følgende: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Følgende tiltak er gjennomført eller mangler oppfølging: 
Punkt 1: Mangel på systematiske, dokumenterte risikovurderinger 
• Det er foretatt en ny vurdering av fullmaktsregisteret og innstramming av bestillings- og 

attestasjonsfullmakter for å unngå mislighold i anskaffelsesprosesser. Dette er ikke 
gjennomført i form av en risikovurdering. 

 



Punkt 2: Fokus på etikk 
• Saken er tatt opp på nytt, og det vil bli gjennomført en seksjonsvis gjennomgang av 

regelverket i personalmøter oktober/november 2010. Dette dokumenteres gjennom referat 
fra møtene. 

 
Punkt 3: Rutiner som gir ledelsen oversikt over eventuelle forbindelser mellom sentrale 
medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser 
• Det er fortsatt ikke foretatt en systematisk kartlegging av forbindelser mellom 

leverandør/ansatt ved innkjøp og byggekontrakter. 
 
Punkt 4: Manglende oversikt over inngåtte rammeavtaler og til dels manglende etterlevelse 
av disse. Det har også vært andre svakheter i rutiner som skal sikre etterlevelse av lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser. 
• I tillegg til forrige tilbakemelding er det foretatt en gjennomgang av alle innkjøpsavtaler 

og utarbeidet en oversikt over gjeldende avtaler og varighet. Gjennomgang av denne vil 
bli foretatt seksjonsvis oktober/november 2010.  

 
Punkt 5: Ved enkelte foretak fremstår innholdet i attestasjons- og anvisningsfunksjonene som 
uklart, og det er usikkerhet rundt beløpsmessige grenser for bestilling, attestasjon og 
anvisning.   
• I tillegg til forrige tilbakemelding er det definert beløpsgrenser for seksjons-/ 

avdelingsledernivå. 
 
Punkt 6: Styringsdialog, rapportering, orienteringer og oppfølging i foretakene har til dels 
foregått uten skriftlig dokumentasjon. Det er også konstatert rutinemessige svakheter knyttet 
til økonomirapporteringen for bygningsmessig vedlikehold.  
• I tillegg til forrige tilbakemelding er det gjennomført følgende tiltak: 

o Ny kontoplan er tatt i bruk som skiller konteringer innenfor FDVU området. 
o Alle større vedlikeholdsprosjekter får eget prosjektnummer for bedre 

økonomioppfølging. 
o Månedlig oppfølging av budsjett og status vedlikeholdsprosjekter. 

 
Vurderinger og anbefalinger 
Oppfølging av internrevisjonsrapportene er nå gjennomført i alle helseforetakene, med noen 
mangler i UNN. Adm. direktør er tilfreds med at alle helseforetakene nå har gjennomført de 
aller fleste av de foreslåtte tiltakene i rapporten fra internrevisjonen.  Adm. direktør tilrår at 
styret tar til orientering at rapporten nå er fulgt opp, men ber samtidig om at UNN 
gjennomfører risikoanalyse og kartlegger eventuelle forbindelser mellom leverandør/ansatt 
ved innkjøp og byggekontrakter. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering og sier 

seg stort sett tilfreds med den oppfølgingen som er gjort i helseforetakene.  



2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF snarest 
gjennomfører de gjenstående tiltakene. 

 
 
Bodø, 13. oktober 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 


