
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
 Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 23. august .2016 
 
Saksnummer 73/2016 
 
Saksansvarlig:  Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær  
Møtedato:   31. august 2016 
 
Referatsaker 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. august 2016 
- Referat fra FAMU 19. august 2016 
- Protokoll Foretaksmøte 27. juni 2016 
- Invitasjon framtidig flyambulansetjeneste – møte 27. september 2016 
- Ny revisor 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. august 2016 
- Referat fra FAMU 19. august 2016 
- Protokoll Foretaksmøte 27. juni 2016 
- Invitasjon framtidig flyambulansetjeneste – møte 27. september 2016 
- Ny revisor 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  



 

Referat Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 22. august 2016 kl. 09.00-11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Alta, Kirkenes og Karasjok 
 
Arbeidstaker Organisasjon Meldt forfall 
Odd Torbjørnsen NITO  
Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund  
Marit Rakfjord Delta  
Ole I. Hansen Fagforbundet  
Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne  
Johanna Unga Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen  
 
Vernetjenesten  
Solveig Nilsen Foretaksverneombud 
 
Arbeidsgiver Stilling 
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 
Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 
Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Ole Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 
Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes 
Stein Erik Breivikås Økonomisjef 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
52 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 
 Godkjent med kommentar om datofeil på styremøte.  
 
Styresaker til styremøte 31. august. 2016 - (Informasjonssaker) 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
53 Orientering om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning – 

prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark/ 
Alta nærsykehus 

OMO 

 Adm. Direktør orienterte om status i Prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark – Alta nærsykehus. 
 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere 

- Jurist er ansvarlig for sak om virksomhetsoverdragelse. Dagens jurist slutter. 
Er det noen som tar over ansvaret og sikrer at man ikke får forsinkelser. 

 
Arbeidsgiver svarer: 

- Saken blir håndtert av foretaket. Stilling er utlyst og vil bli ansatt i løpet av 
høsten. 

 

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
54 Møteplan 2017 for Styret i Finnmarkssykehuset HF OMO 
 Ingen merknader   
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Styresaker til styremøte 31. august. 2016 -  (Drøftingssaker) 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
55 Styresak 68/2016 - Virksomhetsrapport 6 og 7 2016 Finnmarkssykehuset HF OMO 
 Økonomisjef innledet i saken. 

- Aktivitet i somatikken har vært lavere enn planlagt i juli. 
- Økonomi i juli hadde negativt avvik på 0,2 MNOK. Hittil i år har foretaket 

positivt avvik på 1,5 MNOK. 
- Tiltaksgjennomføring er på 53 % av risikojusterte tiltak.  
- Brutto årsverk har økt. 
- Sykefravær 8,2 %. 

 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere: 

- Bekymret for at midlertidig og deltidsstillinger øker. Når innleiekostnadene 
er høye bør en se på grunnbemanningen. 

- Bra at sykefraværet går ned 
 
Arbeidsgiver svarer 

- Innleiekostnadene er i fagområder hvor foretaket sliter med å rekrutering. 

 

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
56 Styresak 70/2016 - Internrevisjonsrapport 08/2016 – samstemming av 

legemiddellister i Finnmarkssykehuset 
 

 Medisinsk fagsjef innledet i saken. 
 
Ingen kommentarer og merknader fra arbeidstaker siden. 

 

 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
57 Styresak 71/2016 – Høringssvar – Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord 
 

 Medisinsk fagsjef innledet i saken. 
 
Det har vært endringer i saksfremlegget etter utsendelse av saken til informasjons- 
og drøftingsmøte. 
 
Ingen kommentarer og merknader fra arbeidstaker siden. 

 

 
Drøftingssaker iht Hovedavtalen § 30 – Andre drøftingssaker  
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
59 Delprosjektbeskrivelsene for NKS-OU  
 Klinikksjef Klinikk Kirkenes orienterte om saken. 

 
Ingen kommentarer og merknader fra arbeidstaker siden. 
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Andre informasjonssaker 
 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
58 Oppfølging av virksomhetsdelen av Strategisk utviklingsplan FIN HF 2015 – 

2030; Handlingsplaner 
 

 Adm direktør orienterte om arbeidet med handlingsplaner til strategisk 
utviklingsplan. 
 

- Foretaket har satt i gang arbeidet med handlingsplanene. 
- Handlingsplanene skal være ferdig før utgangen av året. 

 
Ingen kommentarer og merknader fra arbeidstaker siden. 

 

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
60 Nasjonalt helse og sykehusplan – mandat for oppfølging  
 Adm. direktør orienterte kort om saken. 

 
Ingen kommentarer og merknader fra arbeidstaker siden. 

 

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
61 Informasjon om justering av organisasjonskartet FIN  
 Adm. direktør orienterte kort om saken. 

 
Ingen kommentarer og merknader fra arbeidstaker siden. 

 

 
Sak nr:  Sakens navn: Ansvar 
62 Eventuelt  
 Ingen eventuelt saker.  
 
Møtet avsluttet kl. 10.00 
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Referat til møte i FAMU – Finnmarkssykehuset 
19.08.16 kl. 0900-1040. Møtet ble avholdt via telematikk. 
 
Til stede: 
Arbeidstakerrepresentanter: 
Ole I. Hansen 
Baard Martinsen, leder 
Kicki Nytun 
Solveig Nilsen 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Eva Håheim Pedersen 
Rita Jørgensen 
Inger Lise Balandin 
Agneta Jensen 
Terje Ryeng 
 
Ikke til stede: 
Linn Tjønsø / Aslak Kristoffersen 
Jørgen Nilsen 
Vigdis Kvalnes 
Øyvin Grongstad 
 
Andre: 
Astrid Andersen, referent 
Lisbeth Jordbru, SVBHT 
 
Sak 46/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt, 1 minutt v. Eva 
 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Baard Martinsen har fått ny vara som er Odd Torbjørnsen. 
 
 
Sak 47/16 Godkjenning av referat 11.05.16, 1 minutt v. Eva 
 
Forslag til vedtak: Referat godkjennes. 
 
Vedtak: Referat godkjennes med følgende korreksjoner; 
Sak 42 og 43/16: Baard Martinsen var saksordfører 
Hemis v. Inga Siri var ikke til stede. 
  
 
Sak 48/16 Oppfølging sak med presisering av seniorpolitikk, mulighet til å søke på seniordager 
seniordager for ansatte i frikjøpte stillinger, sak 34/16.  
 
Forslag til vedtak: Mulighet til å søke på seniordager gjelder for ansatte over 62 år i 100% klinisk 
stilling. Dersom en ansatt ikke lengre jobber 100% klinisk faller muligheten bort. FAMU tar 
presiseringen til orientering.  
 



 
 
Vedtak: FAMU tar presisering av seniorpolitikk til orientering. FAMU ber om at det gjøres en 
gjennomgang av seniorpolitikken i foretaket og ber om innspill fra arbeidstakerrepresentantene i 
denne prosessen. 
 
 
Sak 49/16 Opplæringsplan, 3 min v. Astrid  
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 
Vedtak: FAMU ber om at det utarbeides en overordnet kompetanseplan for foretaket. 
 
 
Sak 50/16 Status sykefravær, 15 min v. klinikksjefene 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. Det påpekes at det er positivt at fraværet er gått ned og 
oppfordrer til videre fokus på nærværsarbeidet. 
 
 
Sak 51/16 Status og oppfølging av overtid og AML-brudd. 15 min v. klinikksjefene 

Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber om at ledere sørger for å søke om dispensasjon 
hos tillitsvalgte.  

 
Sak 52/16 Styresaker, 10 min v. Eva 

FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 

Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering med følgende kommentarer; 
Det er økning i antall deltidsstillinger. Dersom dette er ufrivillig er det bekymringsfullt. 
Det er usikkerhet i sekretærtjenesten om fremtidig jobbsikkerhet i Kirkenes. 
Det er gjort mindre justeringer i organisasjonskartet rundt direktøren. 
Verneområdene må justeres i forhold til endring i organisasjonskartet. 
Det er positivt at antall avvik har økt, det gjenspeiler trygghet. 
Det er bekymringsfullt at Klinikk Hammerfest ikke har tid til å innføre "trygg kirurgi". 
Det er bekymringsfullt med overforbruk pga. overtid og innleie. 
 
Sak 53/16 Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 
Sak 54/16 Saker til neste møte (15.08.16) 
Styresaker 
Status vedtak i FAMU 



 
 
Foretakshovedverneombud legger frem årlig rapport 
Rapportering HMS-midler 
Status nærværsarbeid 
Møteplan 2017 
Status vedtak i FAMU 











Helse Nord inviterer til møte om flyambulanse 

Fung.adm.direktør Geir Tollåli Helse Nord RHF 

Mange har i sommer engasjert seg i diskusjonen om framtidig flyambulansetjeneste i Finnmark. Sist 
uttrykkes dette i et innlegg fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø m.fl fredag 29. juli i Finnmark 
dagblad. Bakgrunnen er uro for at tilgjengeligheten til tjenesten blir svekket når et propellfly 
stasjonert i Alta, med beredskap halve døgnet, tas ut av tjeneste og erstattes med et jetfly med 
døgnkontinuerlig beredskap i Tromsø. Jetflyet vil ikke kunne lande på kortbaneflyplassene og vi 
oppfatter at det er særlig dette som er årsaken til bekymringen. Derfor inviterer vi både fagfolk og 
politikere til møter i Hammerfest tirsdag 27. september. Der vi vil redegjøre for de vurderinger som 
ligger bak endringene og diskutere de problemstillinger som er blitt tatt opp.  

Flyambulansetilbudet mot 2030 

Bakgrunnen for at vi nå planlegger endringer er en ny anbudsperiode for flyambulansetjenesten for 
perioden 2019 – 2030. Vår vurdering er at den samlede kapasitet og tilgjengelighet av 
flyambulansetjenester vil bli opprettholdt også for Finnmarks befolkning, selv om et dagfly i Alta 
erstattes med et jetfly med døgnberedskap i Tromsø. Tromsø er navet i mye av transporten og derfor 
er det en fordel å ha stor kapasitet lokalisert der. I tillegg har jetflyet større kapasitet for å ta 
med seg spesialutstyr. Det er riktig at jetflyet ikke vil kunne lande på kortbaneflyplassene, men et 
jetfly er heller ikke unyttig for Finnmark.  Befolkningen i de tre kommunene med lang 
rullebane (Sør-Varanger, Alta og Porsanger) utgjør 45,3% av befolkningen i Finnmark.  
Bruken av jetfly på strekninger med mange transporter vil frigjøre kapasitet hos 
propellflyene. 

«Hvor blir flyene mest?» 

Helse Nord RHF ser at det reises spørsmål om kapasitet i Finnmark,  operasjonsmønstret til 
flyene («hvor blir de mest») og evt konsekvenser for sykehustilbudet i Vest-Finnmark. I likhet 
med veldig mange andre er Helse Nord RHF opptatt av at finnmarkingene, så langt som 
mulig, skal få sitt tilbud nært der de bor. Dette ligger også til grunn for utvikling av 
sykehustilbudet i Finnmark. Vi skal gi et kvalitetsmessig godt tilbud i moderne bygg med nytt 
sykehus i Kirkenes, nye tilbud og nye bygg i Alta, utvikling av Samisk helsepark i Karasjok og 
renovering/nybygg i Hammerfest. Med dette som bakteppe håper vi å treffe både politikere 
og fagfolk til møte i Hammerfest i slutten av september.  
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Til styret i
FINNMARKSSYKEHUSET HF
Sykehusveien 35
9600 HAMMERFEST

Tromsø, 31. mai 2016

Engasjementsbrev for revisjonsoppdrag

Revisjonens mål og innhold

Vi takker for at dere valgte BDO AS som revisor for FINNMARKSSYKEHUSET HF med virkning fra
regnskapsåret 2016. Vi skal revidere selskapets årsregnskap, som består av balanse,
resultatregnskap, kontantstrømoppstilling for regnskapsåret, en beskrivelse av anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Dette engasjementsbrevet dokumenterer og
bekrefter at vi, BDO AS, påtar oss oppdraget som selskapets revisor, formålet med og omfanget av
revisjonen, våre plikter som revisor og formen på eventuelle uttalelser fra oss. Vår revisjon vil bli
utført for å gi uttrykk for en mening om hvorvidt

ø årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen og resultatene i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikki Norge

o ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføríngsskikk i Norge

-  opplysningene  i  årsberetningen om årsregnskapet, forutsetninger om fortsatt drift og forslag
til anvendelse av overskudd eller dekning av tap og om dette er konsistent med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter

Vedlagt følger standardvilkår for revisjonsoppdrag utført av BDO AS, hvor de avtalte vilkårene for
revisjonsoppdraget fremkommer.

Revisors oppgaver og plikter

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen

Vi vil utføre vår revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene) vedtatt av
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Disse standardene krever at vi
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet
for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av
handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte
handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet
inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. En revisjon innebærer
også en vurdering av hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som er brukt og rimeligheten av
regnskapsestimater som er utarbeidet av ledelsen, så vel som en vurdering av den samlede
presentasjonen av årsregnskapet.

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes,
selv om revisjonen er planlagt og gjennomført i samsvar med ISA-ene.

500 As,  ct  norsk aksjeselskap. er deltaker i BDO irterrratiorial Limited, et eirgu-lsk selskap rued begin-rm-1 armw. og er en del av det internasjonalt-
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Ved vår risikovurdering vurderer vi den interne kontrollen som er relevant for selskapets
utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige
ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets
interne kontroll. Vi vil imidlertid informere skriftlig om eventuelle vesentlige mangler i den interne
kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og som vi har identifisert under
revisjonen.

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger

Vi vil utføre vår attestasjon i samsvar med attestasjonsstandarden ISAE 3000 vedtatt av
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Denne standarden krever at vi
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet
for at det ikke er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å
innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler.

Ved vurderingene av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om selskapets interne rutiner for å vurdere
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for â gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll.

Attestasjon på næringsoppgave, skjema for lønns- og pensjonskostnader mv.

Ligningsloven krever at revisor underskriver næringsoppgaven og skjema for lønns- og
pensjonskostnader for revisjonspliktige. Da helseforetaket ikke er skattepliktig og derfor ikke
leverer næringsoppgave, vil vår attestasjon  i  utgangspunktet begrense seg til skjema for lønns- og
pensjonskostnader. Det vil imidlertid også kunne være aktuelt å attestere på andre oppgaver til
Skatteetaten. Vi vil utføre vår attestasjon i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3801 vedtatt av
Den norske Revisorforening. Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og
gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at grunnlaget for opplysninger om
skatte- og avgiftsmessige forhold i næringsoppgaven er i overensstemmelse med lovgivning,
herunder at selskapets vurderinger av opplysninger som er relevante for beregning av skatter og
avgifter er innenfor rammen av hva skatte- og avgiftsreglene og forvaltningspraksis tilsier.
Standarden krever videre at vi planlegger og utfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet
for at grunnlaget for selskapets opplysninger i skjema for lønns- og pensjonskostnader om
oppgavepliktige og avgiftspliktige beløp er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Attestasjonen vil bygge på vårt arbeid med revisjon av årsregnskapet, og de valgte handlingene
utover dette vil avhenge av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Årsaken til eventuell
manglende attestasjon av næringsoppgaven eller lønns- og pensjonskostnader vil bli rapportert til
skattemyndighetene ved at de får kopi av begrunnelsen inntatt i nummerert brev i samsvar med
gjeldende lov- og forskriftskrav.

Uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

I den grad det er aktuelt etter selskapslovgivningen eller helseforetaksloven å avgi uttalelser,
bekreftelser eller redegjørelser, vil vi utføre vår attestasjon i samsvar med attestasjonsstandarden
SA 3802 vedtatt av Den norske Revisorforening. Denne standarden krever at vi oppfyller etiske krav
og planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå moderat sikkerhet eller betryggende
sikkerhet for uttalelser, bekreftelser eller redegjørelser.

En attestasjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis for informasjonen i den
lovpålagte rapporteringen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen
av risikoene for at informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter
eller feil.

BDO AS, et riorsk alksjeselskap, c-r deltaker r BDO Irrterrratronal limited. ut cngelsl; selskap med begrenset arrsvar, og er en del av det internasjonalt-
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Øvrige attestasjoner

I den grad det er aktuelt med øvrige uttalelser eller bekreftelser, vil vi utføre dette  i  samsvar med
ISA-ene, standarder for forenklet revisorkontroll (ISRE 2410), standarder for attestasjonsoppdrag
(ISAE) eller standarder for beslektede tjenester (ISRS). Standardene krever at vi oppfyller etiske
krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå moderat sikkerhet eller betryggende
sikkerhet for uttalelser eller bekreftelser. Når det gjelder beslektede tjenester, avgir vi rapport iht.
standardene uten at vi rapporterer noen uttrykt sikkerhet som ved en attestasjon.

En attestasjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis for informasjonen i den
lovpålagte rapporteringen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen
av risikoene for at informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter
eller feil.

Styrets ansvar

Vår revisjon vil bli utført med utgangspunkt i at styret erkjenner og forstår at de har ansvaret for

a) utarbeidelsen av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde  i  samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikki Norge

b) at kravene i lov og god bokføringsskikk om dokumentasjon, bokføring, spesifikasjon
og oppbevaring av regnskapsopplysninger er fulgt

c) at kravene  i  lov, forskrift og forvaltningspraksis om selskapets rapportering til
skatte- og avgiftsmyndighetene er fulgt, herunder rettidig innsendelse av
rapporteringen

d) å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende
kontroll, herunder slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller feil

e) å gi oss

I. tilgang til all den informasjonen styret er kjent med som er relevant for
revisjonen, for eksempel regnskapsmateriale, dokumentasjon og annen
informasjon/ dokumentasjon

II. ytterligere informasjon som vi kan be styret om  i  forbindelse med revisjonen

Ill. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som vi finner det nødvendig å
innhente revisjonsbevis fra

Som ledd i vår revisjon vil vi be styret om en skriftlig bekreftelse på uttalelser som vil bli avgitt i
forbindelse med revisjonen.

Rapportering

Revisjonsberetning

Etter at årsregnskap og årsberetning er fastsatt av styret, vil vi avslutte årets revisjonsarbeid og
avgi vår revisjonsberetning til generalforsamlingen. Her bekrefter vi at revisjonen er utført i
henhold til lov, forskrift og god revisjonsskikk og uttaler oss om hvorvidt

o årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen og resultatene i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge

BUO AS, et smisk aksjeselskap. er deltaker i bL>(J mturnzstional Limited, ct engelsk selskap med begrenset ansvm, ug c-i en del av det internasjonalc
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o  selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge

o  opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslag
til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i
samsvar med lov og forskrifter

I spesielle tilfeller kan vi ved våre undersøkelser finne at det foreligger forhold som kan føre til
ansvar for styret eller daglig leder. I slike tilfeller skal vi gi informasjon om dette i
revisjonsberetningen. Vi plikter også å gi opplysninger om andre forhold som etter vår mening bør
komme til eiernes kunnskap.

Det kan være nødvendig å endre beretningens form og innhold i lys av revisjonens funn, og
eventuelle endringer i revisjonsstandardene.

Nummererte brev til selskapet

Forhold vi finner det nødvendig å påpeke vil bli tatt inn i brev som nummereres fortløpende. Slike
brev skal oppbevares på en ordnet og betryggende måte. I henhold til revisorloven av 15.01.1999
§ 5-2 skal følgende forhold rapporteres i nummererte brev til selskapets ledelse

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger

2. feil og mangler ved organiseringen av og kontrollen med formuesforvaltningen

3. misligheter og feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet

4. forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret, bedriftsforsamlingen,
representantskapet eller daglig leder

5. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som
gis i henhold til lov eller forskrift

6. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 7-1

For revisjonspliktige som har styre, skal brevet sendes styreleder. Brev som gjelder forhold som kan
føre til ansvar for medlem av styret, jf. § 5-2 fjerde ledd nr. 4, skal alltid sendes i kopi til samtlige
av styrets medlemmer.

Annen rapportering og kommunikasjon

Andre forhold vil bli tatt opp muntlig og/eller skriftlig etter behov. Ansvarlig revisor på oppdraget
vil være statsautorisert revisor Frode Kristian Danielsen, som på vegne av BDO AS vil være ansvarlig
for utførelsen av revisjonen. I tillegg vil en eller flere revisormedarbeidere være knyttet til
oppdraget under ledelse av ansvarlig revisor.

BDO AS. et norsk aksjeselskap, er deltaker' i BDO International Limited,  ct  errgc-lsk selskap meu begrenset arisvar, og er  cu  dot av det iritcrriasjoriale
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Taushetsplikt

Vi har selvfølgelig taushetsplikt om det vi får kjennskap til i forbindelse med revisjonen, se også
standardvilkårene.

Vår brede revisjonspraksis gir oss mulighet for erfaringsutveksling, hvilket gir et best mulig
utgangspunkt for vårt arbeid. Erfaringsutvekslingen vil være generell, ikke kundespesifikk.

Med dette engasjementsbrevet inngås en avtale om at vi i vårt arbeid kan konsultere advokatene i
BDO Advokater AS, uten hinder av vår taushetsplikt. Den lovbestemte taushetsplikt som advokatene
er underlagt er mer omfattende enn revisors lovbestemte taushetsplikt. Fortrolighet rundt våre
kunders forhold svekkes derfor ikke av dette.

Med v ig hilsen
B AS

 
statsautoriser  evisor

Bekreftelse av vilkår

Vi ber om at dere underskriver og returnerer et eksemplar av engasjementsbrevet til oss for å
bekrefte at dere samtykker i vilkårene for revisjonen av regnskapet, herunder våre respektive
ansvarsområder.

Undertegnede bekrefter mottakelse og samtykker i vilkårene på vegne av FINNMARKSSYKEHUSET HF

Eva Håheim Pedersen
Adm. Direktør

' - F50! (Q L  50 iw Frnnmarkssykehuset H

Sted og dato Navn (blokkbokstaver) og stilling

~.
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Signatur

BDO AS, er norsk aksjeselskap. er deltaker i EDO international Limited. ct engelsk selskap med begrenset arrsvan og er en del av det iriternasjorrçilt

BUO nettverket 'som består' av uavhengige selskapc' í  de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 605 650 MVA.



Standardvilkår for  oppdrag utført av BDO AS

1. Generelt
Standardvilkår for våre tjenester regulerer forholdet
mellom selskapet, som kunde, og oss, BDO  AS  org. nr.
993 606  650, så langt ikke annet er særskilt avtalt.
Vilkårene utfyller hva som er fastsatt i for eksempel
engasjementsbrev. Ved eventuelle avvik mellom
standardvilkårene og slik særskilt av tale, vil
bestemmelsene i den særskilte avtalen gå foran.
Med revisor menes i  denne avtalen  BDO AS.

2. Taushetsplikt
Både ansvarlig revisor og revisors medarbeidere har
taushetsplikt om alt de får kjennskap til under
utførelsen av arbeidet. Taushetsplikten gjelder
ubegrenset i tid, også etter at oppdraget eventuelt er
avsluttet. Ved signering av den særskilte avtalen
samtykker dere til at vi kan meddele alle
taushetsbelagte opplysninger til våre samarbeidende
selskaper (innen BDO) som engasjeres i forbindelse
med oppdraget, og/ eller øvrige profesjonelle
rådgivere som selskapet har engasjert.
Personopplysninger vil bli behandlet i
overensstemmelse med kravene i
personopplysningsloven.

3. Faktureringsrutiner
Vår fakturering vil som hovedregel være basert på
medgått tid og faktureres som løpende levering av
tjenester. Tjenester som leveres løpende faktureres
månedlig, hvis ikke annet er avtalt. Foreligger det
avtale, vil fakturering skje i henhold til avtale.
Dersom første faktura ikke er betalt innen 30 dager
etter forfall vil vi kreve betaling av forfalt faktura
pluss forskudd før vi utfører mer arbeid. Purring et år
kan medføre at vi vil kreve forskudd neste år. Dette
vil ikke gjelde for fakturaer hvor det er avtalt med
oppdragsansvarlig revisor at betalingsutsettelse er i
orden. For sent betalte fakturaer blir belastet med
rente.

4. Endringer/tillegg til avtalen
I  den grad det er aktuelt vil vi utføre
bistand/attestasjonstjenester etter behov. Disse
tjenestene vil bli fakturert etter medgått tid og til
den enkeltes timesats. Avhengig av omfang og innhold
av tilleggstjenesten kan det bli utarbeidet eget
engasjementsbrev for disse. Mindre oppdrag anses
dekket av dette engasjementsbrevet.

5. Oppsigelse
Ved oppsigelse etter at planlegging av årets revisjon
har startet, forbeholder vi oss retten til å få betalt
for den tiden som er påløpt inntil vi får varsel om
oppsigelsen.

6. Erstatningsansvar
Revisors erstatningsansvar er regulert i Revisorlovens
kapittel 8, når det gjelder revisjon. Ved levering av
andre ikke lovpålagte tjenester vil vi ha
erstatningsansvar for økonomiske tap som er en
direkte, faktisk og påregnelig følge av at en uaktsomt
har handlet i strid med klare forutsetninger for den

inngåtte kontrakt. Ansvaret for revisor begrenses
oppad til tre ganger det i oppdraget til enhver tid
påløpte honorar. Krav fra dere kan kun enten reises
mot BDO AS og den eller de personer som i
engasjementsbrevet er angitt som ansvarlig partner
for oppdraget og således ikke mot underleverandør
eller ansatt.

7. Levering av teknisk årsoppgjørsbistand
Som ledd i avtalen  med  selskapet kan vi bistå med
den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap og
ligningspapirer med vedlegg. Utarbeidelsen vil foretas
på grunnlag av informasjon mottatt fra selskapet. I
denne forbindelse gjør vi oppmerksom på at selskapet
er ansvarlig for at innholdet i årsregnskapet og
ligningspapirene med vedlegg er fullstendig og
korrekt. Reglene om tilleggsskatt og praktiseringen av
regelverket medfører at konsekvensene av feil eller
utelatelser i ligningsoppgavene kan bli vesentlige.
Selskapet må følgelig kvalitetskontrollere utkast til
årsregnskap og ligningspapirer med vedlegg før
signering og innsendelse.
Eventuell tilleggsskatt eller forsinkelsesavgift vil være
kundens ansvar/ kostnad. Vårt ansvar vil beløpsmessig
ikke overstige tre ganger vårt honorar knyttet til den
tekniske utarbeidelsen. Vi kan bistå selskapet med
innsendelse til Regnskapsregisteret, dersom dette er
særskilt avtalt. Eventuell forsinkelsesavgift vil være
selskapets ansvar. Likevel slik at dersom alle
regnskapspapirer som skal sendes til Brønnøysund er
ferdig signert og oversendt oss innen 1. juni er vi
solidarisk ansvarlig for eventuell forsinkelsesavgift,
når denne skyldes forsinkelse fra vår side.

8. lnformasjonsrisiko
Med mindre annet særskilt avtales, er partene enige
om at all skriftlig informasjon, også konfidensiell
informasjon, kan oversendes ved bruk av e-post eller
på annen måte utveksles elektronisk. Kunden kjenner
til og aksepterer den risiko som er knyttet til slik
elektronisk informasjonsutveksling. Uavhengig av
dette er partene ansvarlige for på hver sin side å
sørge for at vanlige forholdsregler ved elektronisk
informasjonsutveksling blir ivaretatt, herunder at en
har installert, og holder oppdatert, adekvat
programvare for virusbeskyttelse og lignende.

9. Bruk av oppdraget i referanseøyemed
BDO gis anledning til i salgsøyemed å referere i
generelle vendinger til de oppdrag som gjennomføres
under denne avtalen, så langt det ikke bryter med
denne avtalens regler om taushetsplikt/
konfidensialitet.

10. Voldgift
Tvist mellom partene om tolkninger av denne avtalen
skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike
forhandlinger fram innen to uker fra tvisten oppstod,
kan hver av partene forlange tvisten avgjort med
endelig virkning ved voldgift  i Norge  etter norske
prosessregler.
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