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Styresak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i                      
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Formål 
I foretaksmøte den 7. januar 2014 ble det oppnevnt nytt styre i Helse Nord RHF.  
 
Helse Nord RHF skal i samsvar med helseforetaksloven og egen instruks ha et 
revisjonsutvalg bestående av fire medlemmer valgt av og blant styrets medlemmer.  
I denne saken inviteres styret til å oppnevne revisjonsutvalg etter endringen i styrets 
sammensetning. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, pkt. 2 annet og tredje ledd lyder 
slik:  
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. 
 
Revisjonsutvalgets medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for 
styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis et medlem trer ut av utvalget. 
 
Styret behandlet styresak 22-2012 Oppnevning av revisjonskomité1

1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 
virkning fra 5. mars 2012: 
Inger Lise Strøm  

 i Helse Nord RHF i 
styremøte, den 5. mars 2012 og fattet følgende vedtak: 
 

Inge Myrvoll  
Kari Jørgensen  
Kari B. Sandnes  

 
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen.  
 
Ansattevalgt styremedlem Kari Baadstrand Sandnes ble i styresak 76-2012 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem valgt som medlem av 
revisjonskomiteen for en ny periode. Denne perioden løper fortsatt. 
 
  

                                                        
1 Navnet ble i 2013 endret til revisjonsutvalg, etter endringer i helseforetaksloven. 
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Etter foretaksmøtet, den 7. januar 2014 gikk Inge Myrvoll ut av styret og 
revisjonsutvalget. Dermed er revisjonsutvalget pr. dags dato sammensatt slik:  
- Inger Lise Strøm (leder)  
- Kari Jørgensen 
- Kari Baadstrand Sandnes 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med 
virkning fra 26. februar 2014: 
NN 
NN 
NN 
NN 
 

2. NN velges som leder av revisjonsutvalget. 
 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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