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Styresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon 

og adm. direktørs innstilling 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.  
 
 
Formål/bakgrunn 
Revisjonssjef i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg ønsker å gå av med pensjon i overskuelig 
fremtid, og adm. direktør har derfor i samarbeid med revisjonssjefen startet arbeidet 
med rekruttering av ny revisjonssjef. Arbeidet ble startet tidlig for å sikre en god 
overgang mellom revisjonssjef Tor Solbjørg og den nye medarbeideren som skal 
rekrutteres.  
 
I denne styresaken vil adm. direktør informere styret i Helse Nord RHF om selve 
rekrutteringsprosessen, og det vil bli lagt frem innstilling på ny revisjonssjef, jf. punkt 
2.2 i instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.  
 
Styresaken vil ikke navngi innstillingen, men adm. direktør vil redegjøre for denne 
under behandling av saken. Saken behandles derfor unntatt offentlighet i styremøte 20. 
juni 2018, jf. Offl. § 25, 1. ledd.  
 
Rekrutteringsprosess 
Stillingen som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF ble lyst ut i 
følgende medier i perioden 3. til 27. mai 2018: 
 Helse Nord RHFs nettsted 
 Jucan1 
 NAV 
 
Søknadsfristen var satt til 27. mai 2018, og det kom inn søknader fra følgende tre 
kandidater (i uprioritert rekkefølge): 
1. Janny Helene Aasen 
2. Therese Einvik 
3. Tore Skjerpen 
 
Adm. direktør satt sammen et rekrutteringsutvalg bestående av følgende personer: 
 Lars Vorland, adm. direktør 
 Karin Paulke, stabsdirektør 
 Tor Solbjørg, revisjonssjef 
 Tove Skjelvik, medlem av Akademiker-gruppen i Helse Nord RHF  
  

1 www.jucan.no: Stillingsportal 
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Det ble gjennomført rekrutteringssamtaler med to av de ovennevnte kandidatene. Etter 
rekrutteringssamtalene diskuterte rekrutteringsutvalget innstillingen. 
 
Adm. direktør vil i styremøte 20. juni 2018 redegjøre nærmere for kandidatene som ble 
intervjuet av rekrutteringsutvalget og for utvalgets begrunnelse for innstillingen. 
Rekrutteringsutvalgets innstilling er enstemmig. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rekrutteringsprosessen for 

revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF til orientering. 
 
2. Styret tilsetter NN som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å inngå arbeidsavtale med ny revisjonssjef.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Stillingsannonse - revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF 
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Revisjonssjef (leder av internrevisjonen) - Helse Nord RHF
Helse Nord, Helse Nord RHF

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for
spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. Vår
visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på
verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel.
Hovedoppgaven er å planlegge, organisere, styre og samordne
spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er

organisert i seks helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har ca 19 000 ansatte. Helse Nord har
også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 65 medarbeidere er lokalisert i Bodø.
Les mer her

Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som på vegne av styret i Helse
Nord RHF skal evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Nord
RHF, og forholder seg i det løpende arbeid til styrets revisjonsutvalg. Administrativt forholder internrevisjonen
seg til administrerende direktør. Virksomheten skal baseres på IIA Norges kjerneprinsipper for profesjonell
utøvelse av internrevisjon, etiske regler, standarder og definisjon av internrevisjon. Instruksen for
internrevisjonen finner du her.

Arbeidsoppgaver
Lede internrevisjonens arbeid i samsvar med styrevedtatt instruks og gjeldende standarder for profesjonell
utøvelse av internrevisjon.

Kvalifikasjoner
Formell godkjenning som internrevisor (diplomert internrevisor eller CIA) eller eksternrevisor (statsautorisert
eller registrert revisor)
Praksis fra internrevisjon
Ledererfaring
Kunnskap om spesialisthelsetjenestens oppgaver

Praksis fra regionalt helseforetak eller helseforetak er ønskelig

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og andre
Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Språk
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr
Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en veldrevet organisasjon
Gode muligheter for videre faglig utvikling
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå
balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt
funksjonsevne oppfordres til å søke.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre
det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25.

Andre opplysninger
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist:

27.05.2018

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:
Helse Nord, Helse Nord
RHF

Ref. nr.: 3804022482
Fast
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Tor Solbjørg
Revisjonssjef
91768828

tor.solbjorg@helse-nord.no

Søkekriterier:

Sted
Bodø

Bransje
Stat
Helse / Sosial

Fagfelt
Ledelse

Rolle
Leder

Arbeidssted:

8038 Bodø

Vis arbeidssted i større
kart
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