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Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til matforsyning 
 
Internrevisjonen i Helse Vest RHF viser til brev datert 09.10.2017 om oppstart av 
internrevisjon, og utkast til rapport som vart sendt ut 11.01.2018. Vi takker for godt 
samarbeid undervegs i revisjonsarbeidet.  

 

Om revisjonsprosjektet  

Formålet med internrevisjonen har vore å undersøkje kva system føretaka har for å 
sikre matforsyninga, og om dette er tatt med i beredskapsplanlegginga. Det er i tillegg 
undersøkt om det er utført risikoanalysar av matforsyninga i helseføretaka. 

 

Oppfølging  

Administrerande direktør i helseføretaka har ansvar for at rapporten blir lagt fram for 
styret i føretaket utan unødig opphald. Styresaka skal innehalde ein handlingsplan frå 
administrerande direktør for oppfølging av dei tilrådingane som kjem fram av 
revisjonsrapporten. Revisjonsutvalet i Helse Vest har bede om at det blir brukt ein mal 
som gjer samanlikningar på tvers og over tid mogleg. Malen følgjer nedanfor.  

Vi vil følgje opp etter ei tid med førespurnad om status på gjennomføring av 
handlingsplanen. Resultata av dette skal vi rapportere til revisjonsutvalet, og ein legg til 
grunn at administrerande direktør har tilsvarande rapportering til styret i 
helseføretaket.  

 



Side 2 av 2 

Dersom føretaket ved handsaming av rapporten ønskjer å invitere 
internrevisjonen til møte i føretaksstyret eller i relatert administrativt møte, seier 
vi gjerne ja til det.  

(Tabellen under er til bruk under utarbeiding av handlingsplanar i administrasjonen for 
å møte tilrådingane i internrevisjonsrapporten. Statuskolonna er til bruk ved den 
seinare oppfølginga.) 

 

IR si 
tilråding  
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