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Direktørens kommentar: 
KPMG har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2015. 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 2015. Det 
overordnede inntrykk fra revisor er at foretakets interne kontroll er tilfredsstillende og er med på å 
redusere risikoen for vesentlige feil i regnskapet. 
 
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. 
 
Foretakets rutiner knyttet til kontroll og godkjenning av lønn, samt oppfølging og avstemming av 
bokførte lønnskostnader og andre lønnsrelaterte poster har gjennom året fungert tilfredsstillende og 
pr. 31.12.2015 er regnskapsmessige avstemminger knyttet til lønnsposter i balansen tilfredsstillende 
dokumentert. Foretaket er pliktig til å sende inn skjema RF 1022 Kontrolloppstilling for Lønns- og 
oppgavepliktige ytelser til skattemyndighetene. Frist for innsending er 31.05.2016, og denne 
kontroll oppstillingen var ikke ferdigstilt innen revisjonen av årsregnskapet ble avsluttet. 
 
Kontroll og avsetning for overlegepermisjoner har forbedringspunkter det må jobbes videre med. 
Når det gjelder overlegepermisjoner er revisor kjent med at det på Helse Nord nivå er en pågående 
prosess for et felles system for registrering og oppfølging av opptjening, uttak og akkumulert 
permisjonsopptjening, slik at en sikrer tilfredsstillende kvalitet på grunnlagsdata for beregning av 
avsetning for påløpt tariffestet utdanningspermisjon. 
 
Ved revisjon i Helse Nord-konsernet har revisor avdekket svakheter i systemoppsett for foretakene i 
Helse Nord. Svakhetene går blant annet på tilgangs- og endringshåndtering av brukerrettigheter. 
Blant annet har personer som har tilgang til bilagsregistrering, bilagsgodkjenning mv også hatt 
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administrator-rettigheter i Agresso. Dette medfører rollekonflikter i system som gjør at det er 
teknisk mulig å opprette nye brukere (tilganger), opprette leverandører, godkjenne inngående 
faktura, bokføre og utbetale. Dette øker risikoen for misligheter. Regnskapsavdelingen ved 
Nordlandssykehuset har imidlertid interne rutiner og arbeidsfordeling som begrenser mulighet for 
slikt mislighold. 
 
Analysen av datakvaliteten i leverandørregistrene i Helse Nord viser at leverandørdata i varierende 
grad er vedlikeholdt og oppdatert. Det pågår for tiden et arbeid i Helse Nord med å oppdatere vårt 
felles leverandørregister for alle foretakene, slik at datakvaliteten her vil bli bedre når dette arbeidet 
er ferdigstilt sommeren 2016. 
 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret tar Revisjonsrapport for 2015 til etterretning. 
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