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Direktørens kommentar: 
 
KPMG har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2013. Management letter fra revisor følger 
vedlagt.  
 
Kommentarene i revisjonsrapporten er i hovedsak knyttet opp mot:  
- Vesentlighet  
- Kvalitet  
 
Revisor har ikke avdekket vesentlige avvik i forbindelse med revisjon av årsregnskapet 2013. Det 
overordnede inntrykk fra revisor er at de kontrollrutiner som er utarbeidet sikrer en tilfredsstillende 
kvalitet på regnskapsmaterialet.  
 
Gjennomgang av byggeprosjektene har ikke gitt indikasjon på svakheter i rutiner og kontroller. 
Revisor har inntrykk av at utbyggingsavdelingen har tilfredsstillende kontroll og oppfølging av 
prosjektene. Foretakets interne kontroll og arbeidsdeling begrenser risikoen for feil og 
uregelmessigheter.  
 
Revisor bemerker to områder der kvaliteten kan utbedres. Dette er knyttet til dokumentert 
avstemming mellom lønnsinnberetningen og bokført lønn i regnskapet, samt kontroll og av 
avsetning for overlegepermisjoner.  
 
Lønnsposter 
Det har i løpet av 2013 vært svakheter på lønnsområdet i forhold til manglende avstemminger 
gjennom året. Dette er en følge av innføring av nytt lønns- og personalsystem. I forbindelse med 
implementering av nytt system, og endring i rutiner som følge av dette, har det medgått betydelige 
ressurser fra lønnsseksjonen.  Dette har blant annet medført at løpende avstemming ikke har vært 
godt nok ivaretatt fram til september måned. I siste tertial har foretaket igjen fått på plass rutiner for 
avstemming og kontroll av lønnsposter, slik at de regnskapsmessige avstemminger knyttet til 
lønnsposter i balansen er tilfredsstillende gjennomført ved utgangen av 2013. Revisor påpeker at 
dokumentasjon knyttet til sykepengerefusjoner og arbeidsgiveravgift kan forbedres. Foretaket har 
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startet arbeidet med å øke kvaliteten på dette, og har som målsetning å ha forbedret rutinene 
innenfor dette området innen utgangen av 1.tertial 2014.  
 
Overlegepermisjoner 
Foretaket følger opp overlegepermisjoner ved manuell registrering av data i regneark. Revisor 
mener at også etterprøving av faktisk uttakstilbøyelighet burde vært foretatt for å dokumentere 
avsetningen. Pr i dag har ikke Nordlandssykehuset elektronisk system som kan ivareta slik 
etterprøving, og dette er en felles utfordring for samtlige foretak i Helse Nord RHF. Dagens rutine 
vurderes som det beste alternativ inntil elektronisk løsning kommer på plass. 
 
 
  
Innstilling til vedtak:  
Styret inviteres til å fatte følgende  
 
Vedtak:  
Styret tar Revisjonsrapport for 2013 til etterretning 
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