
 

 
 

Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord 

RHF – endring  

 
 
Formål/sammendrag 
Instruks for revisjonskomiteen (den gang kontrollkomiteen) i Helse Nord RHF ble 
vedtatt i styresak 125-2005, den 13. desember 2005. Instruksen er senere endret ved 
fire anledninger, i styresak 28-2006, 114-2007, 50-2008 og 89-2009. 
 
I denne saken, som fremmes i samråd med revisjonskomiteen, foreslås det endringer i 
instruksens struktur og innhold  
 
Bakgrunn/fakta 
Lov om helseforetak m. m. ble endret 14. desember 2012, med ikrafttreden 1. januar 
2013. Blant endringene er ny § 21a (Styrets revisjonsutvalg) og ny § 37a 
(Internrevisjon), som medfører behov for endringer i de gjeldende instrukser for 
revisjonskomiteen og internrevisjonen. Se også styresak 34-2013 om endring i instruks 
for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
Revisjonskomiteen behandlet utkast til endrede instrukser i møte den 6. mars 2013 
(sak 09/13). En enstemmig komité besluttet å legge utkastet til ny instruks for styrets 
revisjonsutvalg, med de justeringer det ble enighet om i møtet, fram til behandling og 
vedtak i styret. Gjennom de foreslåtte endringer ønsker komiteen å bringe instruksen i 
samsvar med lov om helseforetak m. m., hvilket bl.a. innebærer å endre navn fra 
revisjonskomité til revisjonsutvalg, samt fjerne punkter som ikke lenger er relevante 
eller nødvendige. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Styrets revisjonsutvalg har ifølge instruksen til formål å styrke styrets fokus på 
virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. Ivaretaking av Helse Nords 
verdier kvalitet, trygghet og respekt står dermed sentralt i instruksen. 
 
Vurdering og konklusjon 
Adm. direktør konstaterer at det er behov for endringer i instruks for styrets 
revisjonskomité i Helse Nord RHF, og at revisjonskomiteen har anbefalt et utkast som 
synes å imøtekomme dette behovet på en hensiktsmessig måte.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Forslag til Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF 
 
Utrykte vedlegg:  Gjeldende Instruks for styrets revisjonskomité i Helse Nord RHF 

av 22. oktober 2009 
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INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG I HELSE NORD RHF 
 
 
1. 

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å 
styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.  
 

FORMÅL 
 

2. 

Styret fastsetter instruks for revisjonsutvalget. 
 
Revisjonsutvalget består av fire medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. 
Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett 
medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget. 

ORGANISERING  
 

 
Revisjonsutvalgets medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for 
styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis et medlem trer ut av komiteen.  
 

3. ANSVAR OG MYNDIGHET

Revisjonsutvalget er ansvarlig for utføringen av sine oppgaver bare overfor styret i Helse 
Nord RHF. Styrets og det enkelte styremedlems ansvar blir ikke endret som følge av 
revisjonsutvalgets arbeid. 

 
 

 
Revisjonsutvalget har myndighet til å iverksette undersøkelser av alle forhold i 
foretaksgruppen. Alle ansatte skal gi de opplysningene og yte den bistand som 
revisjonsutvalget måtte be om, med forbehold om avgrensninger i lov og regelverk.  
 

4. OPPGAVER

Revisjonsutvalget skal: 
 

 
 

− Bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver for å påse at det er etablert 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll tilpasset risikoen i 
foretaksgruppen, som bidrar til å sikre  
− målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
− pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
− etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav.  

 
− Se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon. Dette innebærer 

bl.a. følgende: 
− holde seg orientert om internrevisjonens arbeid og føre tilsyn med at dette 

foregår i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav 
− behandle forslag til plan for internrevisjon 
− godkjenne vesentlige oppgaver for internrevisjonen utenfor vedtatt 

revisjonsplan 
− behandle forslag til budsjett for internrevisjonen. 
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− Følge opp ekstern revisjons arbeid ved bl.a. å:  
− føre tilsyn med at revisjonen utføres i samsvar med faglige standarder og 

profesjonelle krav 
− gjennomgå vesentlige forhold knyttet til Helse Nords årsregnskap/ 

konsernregnskap sammen med ekstern revisor.  
 

5. 

Revisjonsutvalget møter så ofte den finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.  
Komiteen utarbeider en årlig møte- og aktivitetsplan som legges fram for styret til 
orientering.  

MØTER  
 

 
Ordinær behandling i revisjonsutvalget skal skje i møter. Minst to medlemmer må delta 
for at møtet skal være lovlig satt. Revisjonsutvalget bestemmer selv sin møteform. 
 
Innkalling til møtene skal skje skriftlig, og sakene som skal behandles skal gå fram av 
innkallingen. I spesielle tilfelle kan leder av revisjonsutvalget avgjøre at innkalling kan 
skje muntlig.  
 
Internrevisjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for revisjonsutvalget. 
 
Kostnader knyttet til revisjonsutvalgets møter dekkes over styrets budsjett. 
 

6. RAPPORTERING TIL STYRET

Protokoll fra møtene i revisjonsutvalget skal legges fram for styret til orientering. 

 
 

 
Revisjonsutvalget skal årlig utarbeide en rapport om arbeidet sitt. Rapporten, vedlagt 
årsrapport fra internrevisjonen, legges fram for styret til orientering. 
 

7. 

Denne instruks trer i kraft 21.03.13 og erstatter Instruks for revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF vedtatt 22.10.09.  

IKRAFTTREDELSE 
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