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Regnskaps- og årsavslutning 2014 - Pasientskadenemnda____
Vi har gjennomført revisjon av regnskapet for 2014, jf. vår orientering for ledelsen 
2. mars 2015. Revisjonen har blant annet om fattet en gjennomgang av utvalgte 
driftsutgifter.

Den interne kontrollen skal blant annet sikre at anskaffelser blir håndtert i samsvar med 
gjeldende lover, regler og avtaler, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten 
(Bestemmelsene) kapittel 2.5.1. Attestasjonskontroll om fatter blant annet kontroll av 
bestillingsdokumentasjon, eventuelt avtale, med henblikk på pris og betalingsforpliktelse, 
jf .  Bestemmelsene kapittel 5.3.5.2.

Formålet med Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) er blant annet å sikre mest mulig 
effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 
likebehandling. FOA del I gjelder enhver anskaffelse, uavhengig av anskaffelsens art og 
verdi. Grunnleggende krav for alle anskaffelser er blant annet at de skal være basert på 
konkurranse, jf. FOA § 3-1. For anskaffelser som overstiger kr 100 000 ekskl. mva. skal 
det føres protokoll, jf . FOA § 3-2. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av 
oppdragsgivers anslag av samlede beløp ekskl. mva. for kontrakten, jf .  FOA § 2-3.

Pasientskadenemnda (PSN) har utbetalt om lag kr 488 000 til Talk Partners AS i 2014. Det 
foreligger ingen skriftlig kontrakt med leverandøren, ei heller protokoll for anskaffelsen. 
PSN har opplyst at da de ble bevisst beløpsgrensene, ble det satt i gang et arbeid med å 
formalisere en avtale. Resultatet ble at PSN inngikk avtale med en annen leverandør.

PSN har utbetalt om lag kr 307 000 til Jussystemer AS i 2014. Leverandøren har vært 
tjenesteyter til PSN over flere år. Vi har m ottatt en "abonnementsavtale" fra Jussystemer 
AS. Den er ikke datert, eller signert og det fremgår ingen priser.

Vi ber om PSNs uttalelse til manglende kontrakt med Jussystemer AS. Svar bes g itt innen 
17. april 2015.
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