Handlingsplan etter internrevisjon av Nye Førde sjukehus 2021

IR sin anbefaling
Anbefaling 1:
Prosjektet har eit potensial for større grad av
skriftleggjering av sentrale roller, oppgåver, prosedyrar
og kontrollar i tilknyting til økonomistyringa. Dette vil
mellom anna bidra til redusert sårbarheit dersom
nøkkelpersonell i prosjektet si økonomioppfølging blir
fråverande. Øvinga med å nedfelle oppgåver og
prosedyrar vil òg kunne bidra til at prosjektet sett fokus
på om det blir gjennomført tilstrekkelege og riktige
kontrollar i arbeidet med å skape tryggleik for at
prognosar er presise. Dette blir viktig i eit prosjekt som
framover har ei stram kostnadsramme å rapportere mot.
Anbefaling 2:
Prosjektet bør framover i større grad gjennomføre og
følge opp systematiske analysar av risiko og
usikkerheit som kan true prosjektet sine økonomiske
rammer. Analysane av risiko og usikkerheit bør
tilpassast prosjektet si periodiske rapportering, slik at
den skriftlege rapporteringa frå prosjektet omfattar
oppdatert styringsinformasjon og vurderingar på dette
området.
Anbefaling 3:
Prosjektet er slankt bemanna når det gjeld styring og
oppfølging av økonomi. Etter kvart som prosjektet går
inn i meir komplekse fasar av prosjektstyringa, er det
viktig at prosjektorganisasjonen har både tilstrekkeleg
kapasitet og kompetanse til å følge opp økonomien på
ein tilfredsstillande måte. Når prosjektet utarbeider
detaljerte prosedyrar for økonomioppfølginga, kan det
vere nyttig for prosjektet å foreta ei systematisk
vurdering av om bemanninga er tilstrekkeleg for
handtering av dei oppgåver som skal bli ivareteke.

AD sin
vurdering

Tiltak

Tidsfrist

Ansvar

Status

AD er samd i IR sin
vurdering

Prosjektadministrative rutinar
skal styrkast med beskrivelse av
følgjande punkt i PA bok:
1. Økonomiske fullmakter
2. Fakturahandtering
3. Rapportering
4. Prognoseoppdatering
Rutine for
prognoserapportering skal
tilpassast tertiale rapportering
til Helse Vest

Desember
2021

Prosjektdirektør

Arbeid starta

AD er samd i IR sin
vurdering

Prosjektadministrative rutinar
skal styrkast med beskrivelse av
følgjande punkt i PA bok:
1. Risikovurdering i
prosjektet.
2. Rapportering av risiko
Rutine for risikorapportering
skal tilpassast tertiale
rapportering til Helse Vest.

Desember
2021

Prosjektdirektør

Arbeid starta

AD er samd i at
prosjektet er slankt
bemanna. Omfang
av dialog og
korrespondanse med
totalentreprenøren
avgjer om
bemanninga er
tilstrekkeleg

Risikorapportering i prosjektet
skal omfatte
bemanningssituasjonen og bli
del av den løpande
rapporteringa i prosjektet

November
2021

Prosjektdirektør

Blir teken inn
i månadsrapport for
oktober
2021
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