
 
 

  
Prosedyre 

FULLMAKTSSTRUKTUR 
Side 1 av 4 

Dokument ID: Tilknyttet: Godkjent dato: 

03.05.2022 

Gyldig til: Revisjon 

10.1 

 

 
 

 
Utarbeidet av: 

Sykehuspartner HF 

Fagansvarlig: 

Stig Helge Abelseth 

Godkjent av: 

Anne Thea Hval 

Skrevet ut dato: 

 

 
 

1. GENERELT 
 

Dette dokument beskriver de fullmakter, ansvars- og delegeringsmuligheter som er gjeldende i 
Sykehuspartner HF. Dette erstatter fullmaktsstruktur datert 30. juni 2020. Arbeid med fullmaktsstrukturen 
og oppbevaring av dokumentasjon knyttet til delegering tilhører økonomidirektør i Sykehuspartner HF. 

 

Formål 

Formålet med fullmaktsmatrisen er å sikre gjennomføringen av prinsippene innen området fullmakter. 
Videre skal den gi oversikt over og kontroll med hvem som kan ta ulike beslutninger, og forplikte, 
selskapet. 

 

Fullmaktsstrukturen skal bidra til å skape en effektiv og hensiktsmessig beslutningsstruktur i selskapet 
og redusere risikoen for økonomiske misligheter. Videre skal den danne grunnlag for selskapets 
internkontroll. 

 

Rolleavklaring 
Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltingen av foretakets virksomhet.  

 

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har gjennomføringsansvar i 
virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med foretakets 
formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets avgjørelser, instrukser og andre retningslinjer og aktuelle lover 
og forskrifter. 

 

Signaturfullmakt (MERK – forutsetter styrets godkjenning ved behandling av sak 051-2022) 
Styrets leder alene og daglig leder alene. 

 

Delegering av fullmakt 

All delegering av fullmakt skjer i henhold til ansvarsmatrisen og fullmaktgrensene definert i dette 
dokument.  

 

Inngåelse av avtaler 

Det er kun administrerende direktør for Sykehuspartner HF som kan inngå flerårige avtaler og 
rammeavtaler. Mindre avtaler kan likevel inngås i henhold til mulighet for delegering i 
ansvarsmatrise. 

 

Anvisningsmyndighet 

Administrerende direktør for Sykehuspartner HF kan delegere anvisningsmyndighet innenfor 
spesifikke kontoområder når det er hensiktsmessig. Fullmaktgrenser for anvisning skal 
implementeres i det elektroniske fakturahåndteringssystemet. 

 

Attestasjonsmyndighet 

Direktør for et virksomhetsområde eller et stabsområde delegerer attestasjonsfullmakt til den som 
skal ha myndighet til å attestere fakturaer. 
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Det skal utarbeides en oversikt over hvem som har myndighet til å attestere og innenfor hvilket 
område myndigheten gjelder. Denne oversikten oppbevares sammen med de øvrige fullmakter som 
er gitt samt implementeres i det elektroniske fakturahåndteringssystemet. 

 

Fullmakter innen HR-området 

Det er administrerende direktør for Sykehuspartner HF som har det overordnede ansvaret for 
organiseringen av Sykehuspartner HF. Innenfor den til enhver tid overordnede organiseringen av 
Sykehuspartner HF kan leder for et virksomhetsområde eller direktør for et stabsområde, velge den 
organisering av sine ansvarsområder som de finner mest hensiktsmessig. Endelig organisering og 
eventuelle endringer i organiseringen skal avklares med administrerende direktør for Sykehuspartner 
HF.  
 
Ansettelser, fastlegging av lønns- og arbeidsvilkår, lønnsjustering, innvilgning av permisjoner med 
vedrørende skal skje i henhold til Sykehuspartners HFs policy innenfor HR-området.  
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2. ANSVARSMATRISE 
 

A - Ansvarlig 
D - Delegeres  
 
Nivåer:  
1: Administrerende direktør Sykehuspartner HF 
2: Virksomhetsdirektør (VO), Stabsdirektører og Programledere  
3: Avdelingsledere 
4: Seksjonsledere 
5: Enhetsledere 

 

Ansvarsmatrise                                              Nivå 1 2 3 4 5 Merknad 

 Anskaffelseområder       

1 Starte anskaffelsesprosess, velge prosedyre og 
godkjenne tilbudsforespørsel 

A D    Må sees opp mot fullmakt knyttet til 
leverandøravtaler 

2 Beslutte valg av leverandør A D    Må sees opp mot fullmakt knyttet til 
leverandøravtaler 

3 Inngå/si opp avtale med flere års binding A D D D  Må sees opp mot fullmakt 

knyttet til leverandøravtaler. 

(tot. verdi alle år ink. opsjon) 

4 Inngå/si opp rammeavtaler A D    Må sees opp mot fullmakt 

knyttet til leverandøravtaler 

5 Inngå/si opp kjøpsavtaler A D D D  Må sees opp mot fullmakt knyttet til 
leverandøravtaler 

6 Avrop på inngåtte avtaler (inngåtte avtaler ref. 

punkt 3, 4 og 5) 

A D D D D Må sees opp mot fullmakt knyttet til 
leverandøravtaler 

7 Foreta innkjøp A D D D D Må sees opp mot fullmakt knyttet til 
leverandøravtaler 

 Avtaler med kunder       

1 Inngå/si opp tjenesteavtaler (SLA) A     Kan ikke delegeres 

2 Signere låneavtaler mot helseforetakene A     Kan ikke delegeres 

3 Inngå prosjekt- og leveranseavtaler A D D   Alle kundekontrakter må godkjennes 
av ansvarlig/ leverende VO i 
henhold til vanlige fullmaktsgrenser. 

4 Inngå/si opp databehandleravtaler med 

helseforetak 

 

 

A     Kan ikke delegeres 

5 Inngå/si opp databehandleravtaler med 

leverandører 

A D    Juridisk skal konsulteres. 

 Økonomiområdet       

1 Attestere A D D D D  

2 Anvise A D D D  Må sees opp mot fullmakt 
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Ansvarsmatrise forts.                                    Nivå 1 2 3 4 5 Merknad 

 Personalområdet        

1 Oppretting av ny organisasjonsenhet A D    Fullmakt gjelder innenfor direktørenes 
ansvarsområder. 

2 Oppretting av nye stillinger A D     

3 Omgjøring av stillinger A D D    

4 Fastsetting av lønn ifm ansettelse A   

D(1) 

   Adm.dir og HR dir skal konfereres ved 
avlønninger utover “internt normalnivå” 
eller >=1.1 MNOK 

5 Endring av lønn utenom nyansettelse og 

lønnsoppgjør 

A D    Adm.dir og HR dir skal konfereres 
utenom lønnsoppgjør og ved endring 
som medfører avlønning utover 1.1 
MNOK. 

6 Ordinære lokale lønnsforhandlinger A D    Delegeres til HR-direktør, må 
koordineres med Økonomidirektør 

7 Lokale særavtaler som generer utgifter til lønn A D    Delegeres til HR-direktør, må 
koordineres med Økonomidirektør 

8 Tilsetting av fast ansatte A D     

9 Tilsetting av vikarer/midlertidige ansatte A D D D  Forutsetter godkjenning av lønn i.h.t til 
pkt. 4 

10 Innleie av personell A D D   Må sees opp mot fullmakt knyttet til 
leverandøravtaler 

11 Permisjoner A D D D D Delegeres til ytterste nivå med 
personalansvar 

12 Omplasseringer A D D   HR-direktør har fullmakt 

13 Ferie A D D D D Delegeres til ytterste nivå med 
personalansvar 

14 Bortfall egenmelding A D D D D HR-direktør har fullmakt 

15 Godkjenne bierverv A D D D D Delegeres til ytterste nivå med 
personaansvar  

16 Disiplinære forhold, advarsel   A D D D D HR bør konfereres før advarsel. 

17 Oppsigelse/avskjed A     Kan delegeres til HR dir. Kan ikke 
videredelegeres. 

18 Undertegning av arbeidsavtaler på vegne av 

direktører. 

     Forutsatt godkjent (inkl. lønn) hos VO-
dir./HR-dir., HR-dir. kan delegere til 
ansatte i HR. 

19 Drøftinger og forhandlinger med hovedtillitsvalgte 
(HTV) om forhold som gjelder hele virksomheten 
i.h.t HA 

A     Delegeres til HR-direktør. 

20 Drøftinger og forhandlinger med HTV om forhold 

som gjelder for VO-/stabsområde 

A     Delegeres til HR-direktør. 

(1) Med “internt normalnivå” menes innenfor laveste – høyeste lønn i enheten. I fh.t høyeste må det imidlertid vurderes om dette er et 
rimelig høyt nivå, eller om det er andre grunner til at vedkommende ligger så høyt. 
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3. FULLMAKTSGRENSER 
 

Følgende fullmaktsgrenser gjelder i Sykehuspartner HF: 
 

Nivå Benevnelse Investeringer Avtaler med leverandører 
(totalverdi)* 

Økonomi Avtaler 
med 

kunder 
(totalverdi) 

Inngåelse Avrop Anvise Inngåelse 

1a Administrerende direktør for 
Sykehuspartner HF 1) 

- Program 
- Sikkerhetstiltak 

Innenfor 
vedtatt 
budsjett 

begrenset 
oppad til 

20.000.000 

Innenfor 
vedtatt budsjett 

begrenset oppad 
til 20.000.000 

Innenfor 
vedtatt 
budsjett 

Innenfor 
vedtatt 
budsjett 

Innenfor 
vedtatt 
budsjett 

1b Administrerende direktør for 
Sykehuspartner HF 2) 

- Drift og forvaltning 

Innenfor 

vedtatt 

budsjett 

Innenfor         

vedtatt budsjett 

vedlikeholdsavtaler  

begrenset oppad  

til 50.000.000 

Innenfor           

vedtatt  

budsjett 

Innenfor 

vedtatt  

budsjett 

Innenfor 

vedtatt 

budsjett 

2a VO-direktør for Kliniske IKT-
tjenester, IKT-tjenester, 
Prosjekttjenester og 
Leverandørstyring, Kunde- og 
servicetjenester, Administrative 
fellestjenester og 
økonomidirektør 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

2b Stabsdirektører 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

3a Programleder 3) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 

3b Ass.dir. IKT-tjenester 0 0 1.000.000 1.000.000 0 

3c Avdelingsledere 0 0 500.000 500.000 500.000 

4 Seksjonsleder 0 0 250.000 250.000 250.000 

5 Enhetsleder 4) 0 0 0 100.000 100.000 

6 Medarbeider 5) 0 0 Beløp fastsettes 
særskilt av 
Adm.dir for SP 

Beløp fastsettes 
særskilt av 
Adm.dir for SP 

0 

 Kundeansvarlig 0 0 0 0 100.000 
* Totalverdi alle år inkludert opsjoner 

 
 
1)  Investeringer utenfor daglig drift, av strategisk karakter eller som har en styringssramme på over 20 MNOK, skal 
 forelegges styret i Sykehuspartner HFi henhold til fullmaktskategori 2 i Oppdrag og bestilling 2020 (OBD). 
2) Sikker og stabil drift, Automatisering og effektivisering, Forvaltning av kundetjenestene (SLA), Infrastrukturbehov i regional 

IKT-portefølje i henhold til fullmaktskategori 1 i Oppdrag og bestilling 2020 (OBD) og styresak 011-2020 i Sykehuspartner HF.  
3)  Ved anvisning av faktura (investering eller drift) i prosjekt, i.h.t. fullmaktsgrenser, er Programleder også ansvarlig for å 

kontrollere at prosjektet har gyldig finansiering. Prosjekt mellom 3 MNOK og 20 MNOK hos Adm. dir. For beløp over 20 MNOK 
hos Sykehuspartner HFs styre. I tillegg må finansieringsbevis fra Helse Sør-Øst foreligge. 
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4) Gjelder et fåtall enhetsledere, oversikt forvaltes av Regnskap ifm system for inngående fakturaer. 
5) Gjelder medarbeider som blir utnevnt som prosjektleder i en begrenset tidsperiode. Dette kan også gjelde enkelte på 
 innkjøpsavdeling. 

     
 

 

4. ANDRE FULLMAKTER (UNNTAK) 
 

Spesialfullmakter 

1 Periferi (Finansiell leasing via CHG)  VO-direktør i Kunde- og Servicetjenester kan godkjenne kjøp av 
utstyr for intil 7 MNOK per kontrakt og maks 14 MNOK per måned. 
Utstyrskjøpet skal kontrolleres av Leder av Utstyrsforvaltning.  
Dersom beløpet er over VO-direktørens fullmakt må vanlige 
fullmaktsgrenser benyttes. 

2 Administrerende direktør har 
myndighet til å utføre rettslige 
handlinger på vegne av foretaket:  
 

I straffesaker:  
• Anmelde straffbar handling, begjære offentlig påtale for 

straffbare handling og begjære pådømt sivile krav i straffesak  
• Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende 

rettsmidler (erklære anke og begjære ny behandling av sivile 
krav)  

I sivile saker:  
• Opptre som lovlig stedfortreder.  
• Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.  
• Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder 

erklære anke) 

3 Bestille virksomhetssertifikat for 
Sykehuspartner HF 

Direktør for Prosjekttjenester og Leverandørstyring gis myndighet 
til å bestille virksomhetssertifikat for Sykehuspartner HF. 

(MERK – punkt 2 over forutsetter styrets godkjenning ved behandling av sak 051-2022) 

 

 

Det er viktig å merke seg følgende generelle forutsetninger: 

 
1. Alle beløp er inklusive mva. 
2. Fullmaktene gjelder innenfor godkjente budsjetter og / eller spesifiserte rammebetingelser 
3. Ved investering større enn 1 MNOK inklusiv mva. skal gevinstrealiseringsplan alltid 

fremlegges før godkjennelse (for utskiftning og kapasitetsøkninger en behovsanalyse) 
4. Ved investeringer mindre eller lik 1 MNOK, skal nytteverdi vurderes 
5. Fullmaktsgrensene gjelder samlede investeringer/attesteringer, som kan sees i sammenheng 

 
Fullmakten gjelder innenfor eget ansvarsområde iht offisiell organisasjonsoversikt.  

 


