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Forslag til vedtak: 
1. Revisjonskomiteen tar sak om systematisk HR-utvikling i konsernrevisjonen m/vedlegg til 
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2. Revisjonskomiteen er tilfreds med tiltakene som er satt i verk for å utvikle konsernrevisjonen i 

tråd med RHF-styresak 070-2008.  
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1. Direktør konsernrevisjonens anbefalinger / konklusjon 
 
1. For å sikre en mer helhetlig tilnærming til HR-arbeidet, og tilrettelegge for jobbautonomi, 

medarbeiderinvestering og kollegastøtte, skal det gjøres endringer i flere av HR-aktivitetene 
og tiltakene som konsernrevisjonen gjennomfører:  

 
Rekruttering  
• Situasjonelle spørsmål som kan være egnet for å få et sterkere bilde av kandidatenes 

jobbmotivasjon skal innarbeides i intervjumalene som benyttes i strukturerte intervjuer som 
ledd i personvurderingene. 

• Tolkningen av resultater fra personlighetstester som benyttes i personvurderingene skal 
fokusere sterkere på jobbmotivasjon.   

Trenings- og opplæringstiltak 
• Kartlegging og vurdering av kompetansebehov skal styrkes både i forhold til 

konsernrevisjonens samlede kompetansebehov, behov som er knyttet til det spesifikke 
innholdet i arbeidsoppgaver og den enkelte medarbeiders individuelle kompetansebehov.  

• Involveringen av den enkelte medarbeider i planleggingen av tiltak skal fremdeles være 
sterk, men samtidig sterkere styrt mot kompetansehevende tiltak for a) økt 
virksomhetskompetanse, b) økt internrevisjonsfaglig kompetanse og c) økt personlig 
kompetanse innenfor for eksempel prosjektledelse, kommunikasjon m.v. 

Teamarbeid 
• Prosjektteamene som virkemiddel for å tilfredsstille behov for selvbestemmelse/ autonomi, 

kompetanseopplevelse og tilhørighet skal utvikles og styrkes. Organisering og oppfølging 
av teamene skal gis sterkere fokus, samtidig som innholdet og forventningene til rollene i 
prosjektteamene må tydeliggjøres. 

Medarbeidersamtaler 
• Struktur, innhold og formål med medarbeidersamtalene skal bearbeides.  
• Det skal legges stor vekt på å beholde den gjensidige tilliten, det felles eierskap og den 

toveis kommunikasjon som allerede er etablert som ramme rundt samtalene.  
HR-målinger  
• Det skal gjennomføres måling på individnivå og et utarbeidet målesystem for 

konsernrevisjonen som er basert på forskningsbasert kunnskap skal testes ut og tas i bruk 
fra 2011. 

 
2. Endringene skal implementeres i konsernrevisjonens ledelses- og styringssystem i løpet av 

høsten 2010/våren 2011 i henhold til vedlagte plan for implementeringsfasen. 
 
  

2. Faktabeskrivelse  
 
Formål og bakgrunn 
Som ledd i Karl-Helge Storhaugs deltakelse på Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene 
høsten 2010, er det etablert et utviklingsprosjekt med fokus på ledelse av menneskelige 
ressurser.  
 
Prosjektets formål er å vurdere HR-aktiviteter og tiltak som gjennomføres i dag opp mot 
forskningsbasert kunnskap om utvikling av menneskelige ressurser. Videre, å identifisere forhold i 
gjeldende praksis som bør endres for å sikre at konsernrevisjonen opprettholder høy produktivitet, 
gode tilbakemeldinger på tjenestekvalitet fra oppdragsgiver og høy grad av arbeidsinnsats og 
tilfredshet (sterk indre motivasjon) hos sine medarbeidere.  
 
Prosjektet er en oppfølging av RHF-styresak 070-2008 om utvidelse og utvikling av 
konsernrevisjonen som gjennomgående internrevisjonsfunksjon i helseforetaksgruppen. 
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Prosjektet har bestått av en utredningsfase som er gjennomført i perioden det nasjonale 
topplederprogrammet for kull 9 har pågått, og en implementeringsfase som skal skje etter 
gjennomført program.  
 
Denne saken omhandler resultatene fra prosjektets utredningsfase og plan for implementerings-
fasen. For nærmere redegjørelse av prosjektet vises det til sakens vedlegg. 
 
Modell for helhetlig perspektiv på HR-aktiviteter og tiltak   
I utredningsfasen er det tatt utgangspunkt i en helhetlig prosess for ledelse av menneskelige 
ressurser. Med ledelse av menneskelige ressurser menes aktiviteter og tiltak som gjennomføres 
for å planlegge/anskaffe, anvende/utvikle og ”avvikle” menneskelige ressurser i organisasjonen.  
 
Typiske aktiviteter og tiltak knyttet til fasene i prosessen er rekruttering, teamarbeid, trening og 
utviklingstiltak, belønningssystemer, medarbeidersamtaler og HR-målinger. Aktivitetene og 
tiltakene gir seg utslag i ulike HR-resultater som igjen gir effekter for organisasjonen. Resultatene 
måles først og fremst i grad av motivasjon, læring og utvikling, organisasjonsforpliktelse og 
lojalitet, arbeidsprestasjoner og turnoverintensjon. Effektene måles i grad av produktivitet, 
tjenestekvalitet, tilfredse oppdragsgivere og turnover.  
 
Prosessen og sammenhengene mellom aktiviteter/tiltak, HR-resultater og organisatoriske effekter 
er illustrert i figuren under.  
 
      

Planlegge/ Vedlikeholde/   Avslutte/  Prosess 
 anskaffe utvikle evaluere 
 
 

Teamarbeid Rekruttering Oppsigelse m.v.  Læring og utviklingstiltak Belønningssystemer (ikke omfattet av 
prosjektet) Aktiviteter    Medarbeidersamtaler og tiltak    

 HR-målinger på individnivå 
 
   
 Jobbmotivasjon – Arbeidsinnsats – Turnoverintensjon –  Resultater 

Organisasjonsforpliktelse og lojalitet    
 
 
  

   
Produktivitet – Tjenestekvalitet – Tilfreds oppdragsgiver –  Effekter 

Nyskapning – Turnover  

 

Figur 1: HR-prosessen, tiltak, resultater og effekter 

 
Funn fra utredningsfasen 
Gjennomgangen av forskningsbasert kunnskap om ledelse av menneskelige ressurser viser at det 
for å understøtte et mål om å skape medarbeidere som har høy indre motivasjon, er riktig å bygge 
videre på forutsetningene som ligger til grunn for myk HR i det videre arbeidet med HR-utvikling i 
konsernrevisjonen.  
 
Myk HR, eller forpliktelsesbasert HR, er basert på forutsetninger om jobbmotivasjon som tar 
utgangspunkt i at de ansatte liker å gjøre en god jobb, at de ønsker å utvikle sine ferdigheter og at 
de gjerne deltar frivillig i oppgaver som bidrar til å nå organisasjonens mål. De er drevet av indre 
motivasjon, dvs. en atferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, glede eller 
mening knyttet til oppgavene som utføres. Normativ indre motivasjon referer til et ønske om å 
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etterleve organisasjonens normer og verdier, gjerne som følge av at medarbeiderne identifiserer 
seg med organisasjonen. Kilden til motivasjon ligger i oppgavene i seg selv og den ansattes 
opplevelse av verdien egne oppgaver har for organisasjonen.  
 
Videre viser gjennomgangen av forskningsbasert kunnskap at indre motivasjon er nøkkelen for å 
oppnå høy arbeidsinnsats, ekstrarolleatferd og lav turnoverintensjon. Med ekstrarolleatferd menes 
det å ville hjelpe andre i jobben på en måte som overstiger de formelle jobbkravene. Videre, at de 
forholdene som skaper indre motivasjon er jobbautonomi, medarbeiderinvestering og 
kollegastøtte/støttende ledelse.  
 
Det meste av konsernrevisjonens oppgaveløsning skjer i prosjektteam. Teamarbeid anses som et 
sentralt virkemiddel ved ledelse av menneskelige ressurser i organisasjonen, fordi det 
representerer en arena som bidrar til å tilfredsstille behov for selvbestemmelse/ autonomi, 
kompetanseopplevelse og tilhørighet. Det er derfor naturlig å anta at organiseringen av arbeidet i 
prosjektteam, er en medvirkende årsak til at produktivitet og medarbeidertilfredsheten i 
konsernrevisjonen er god. Ut fra dette bør det settes sterkere fokus på teamarbeidsformen med 
fokus på hvordan denne kan utvikles for oppnå at produktivitet og trivsel opprettholdes over tid.  
 
Videre har konsernrevisjonen etablert et system for kompetansevedlikehold, og den enkelte 
medarbeider må i henhold til internrevisjonsstandardene sørge for kontinuerlig vedlikehold av 
egen kompetanse. Det er lagt til rette for dette økonomisk, mens det tidsmessig sett er 
utfordrende å opprettholde målsettingen. Det kan likevel antas at også dette er en medvirkende 
årsak til trivsel og produktivitet. Derfor bør det også her settes fokus på videreutvikling og 
forbedring av aktivitetene for kompetanseutvikling.  
 
Til slutt viser den forskningsbaserte kunnskapen at resultatbasert lønn bør unngås, fordi det kan 
virke negativt på indre motivasjon. Konsernrevisjonen praktiserer ikke resultatbasert lønn i dag, 
men fastlønn basert på kompetansebruk, bidrag til utvikling og arbeidsinnsats. Dette er i tråd med 
hva forskningsbasert kunnskap viser er egnet for å utvikle motiverte medarbeidere.  
 

3. Direktør konsernrevisjonens vurderinger 
Funnene fra prosjektets utredningsfase viser at hovedlinjene i konsernrevisjonens tilnærming til 
ledelse av menneskelige ressurser er viktige å holde fast ved. I det videre arbeidet med HR-
utvikling i konsernrevisjonen vil det bli lagt vekt på følgende:  
 
• For å understøtte målet om høyt motiverte medarbeidere skal forutsetningene som ligger til 

grunn for myk HR videreføres i arbeidet.  
• For å søke å oppnå intern konsistens og aktiviteter og tiltak som kan forsterke hverandre, skal 

det legges større vekt på helheten i HR-prosessen og sammenhengene mellom ulike 
aktiviteter/tiltak og kjente virkninger av disse. Som ledd i dette vil bl.a. praksisen med fastlønn 
basert på kompetansebruk, bidrag til utvikling og arbeidsinnsats føres videre. 

• For å oppnå høy arbeidsinnsats, ekstrarolleatferd og lav turnoverintensjon er indre motivasjon 
en nøkkel. Utviklingsaktivitetene skal derfor konsentreres rundt forhold som skaper høy indre 
motivasjon, dvs. jobbautonomi, medarbeiderinvestering og kollegastøtte/støttende ledelse. 

 
Etter dette er det identifisert behov for å justere/endre eksisterende aktiviteter og tiltak innenfor 
rekruttering, trenings- og opplæringstiltak, teamarbeid og medarbeidersamtaler. I tillegg er det 
nødvendig å utarbeide og sette i verk system for HR- målinger på individnivå. 
 
Trykte vedlegg: 
1. Prosjektrapport fra utredningsfasen – Utviklingsprosjekt: Systematisk HR-utvikling i konsernrevisjonen 

Helse Sør-Øst 
2. Plan for implementeringsfasen – Utviklingsprosjekt: Systematisk HR-utvikling i konsernrevisjonen   

Helse Sør-Øst  
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