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Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF 

Ingress: Administrerende direktør har rett og plikt til å opptre på vegne av 
Finnmarkssykehuset i saker som hører til driften av helseforetaket innenfor gjeldende 
lov- og regelverk. Denne retten og plikten kan delegeres. Denne saken omhandler 
delegasjon av denne myndigheten til andre i organisasjonen. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om fullmaktsdelegasjon i 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 

- Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF 
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Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksansvarlig:  Stein Erik Breivikås, Økonomisjef 
Møtedato:  7. – 8. desember 2016 

1. Formål og sammendrag 
Foretaket har revidert fullmaktsdelegasjonen hvor ledernivået og rollene er tydeliggjort. 
Fullmaktsdelegasjonen er også utvidet til å gjelde innenfor personal og juridiske 
fullmakter i tillegg til økonomiske fullmakter. Denne retten og plikten kan delegeres. 
Denne saken omhandler delegasjon av denne myndigheten til andre i organisasjonen. 
Det er utarbeidet et eget delegasjonsreglement som styrer denne retten til å delegere. 

2. Bakgrunn 
Administrerende direktør har rett og plikt til å opptre på vegen av Finnmarkssykehuset i 
saker som hører til driften av helseforetaket, innenfor gjeldende lov- og regelverk. 
Helseforetaksloven m.fl. regulerer Finnmarkssykehusets roller som sykehus, 
forskning/utdanningsinstitusjon, arbeidsgiver, offentlig myndighetsorgan og/eller 
forretningspart. Finnmarkssykehuset er også bundet av Helse og 
omsorgsdepartementets krav som overordnet helsemyndighet. Helse Nord RHF som 
eier gir konkrete føringer for daglig drift i vedtekter, instruks for styret, instruks for 
administrerende direktør og i oppdragsdokumentet. Helse Nord RHF kan instruere 
administrerende direktør i enkeltsaker i foretaksmøtet. 
 
I styrets instruks til administrerende direktør og styresak 68/2011 er administrerende 
direktør gitt følgende fullmakt, i medhold av helseforetaksloven §37: 
 Representere foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse; herunder å 

tegne foretakets firma 
 Begjære påtale på vegne av foretaket. 
 Avgi og motta søksmål, samt opptre på vegene av foretaket i saker for domstolene. 
 
Av loven følger disse begrensningene for administrerende direktørs myndighet: 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art 
eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder/administrerende direktør bare 
avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt myndighet til det, eller dersom styrets 
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretakets virksomhet. Styret 
skal i så fall snarest underrettes i saken. 
 
«Vesentlig ulempe»: 
Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset er gitt en hastekompetanse i saker som 
er av uvanlig art eller stor betydning. Dersom det vil medføre ulempe eller skade for 
Finnmarkssykehuset å vente på styrets behandling, kan administrerende direktør 
dermed treffe avgjørelsen. Ulempen ved å utsette må først veies opp mot ulempen ved at 
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styret ikke får vurdert saken selv. Saker av vesentlig betydning skal i alle tilfelle 
forelegges departementet, jamfør helseforetaksloven §30. 
 
Innenfor disse rammene kan administrerende direktør fordele myndighet og tildele 
fullmakter i organisasjonen. Den overordnede fullmakten kan dermed delegeres 
nedover i linjen, så framt loven eller eiers instruksjoner ikke er til hinder for det. 
Oversikt over fullmaktene er nødvendig. Det bidrar til effektiv intern styring og kontroll, 
skaper forutsigbarhet, legger til rette for god oppfølging og kan forebygge 
uregelmessigheter. Fullmaktene tydeliggjør den enkeltes ansvar for/rett til å handle på 
foretakets vegne, og gir trygghet for at vedkommende holder seg innenfor sine rammer. 
 
Administrerende direktør har på denne bakgrunn delegert myndighet, jamfør 
fullmaktsmatrise 2. Matrisens formål er å bidra til forsvarlig drift gjennom oversikt over 
delegerte fullmakter. Dette er igjen en forutsetning for effektiv styring og kontroll. 
Behovet for klare kommandolinjer og ansvarsforhold ivaretas ved at den som delegerer 
en fullmakt alltid kan trekke den tilbake. 
 
Fullmaktene i matrisen forutsettes kjent av alle ansatte som er berørt av den. Kvaliteten 
på matrisen skal sikres gjennom løpende vedlikehold. Dette inkluderer arkivering av 
historikk, slik at det i ettertid er mulig å gjenfinne hvem som hadde en bestemt fullmakt 
når. 

3. Saksvurdering 

a) Delegasjon internt i Finnmarkssykehuset. 
Begrensninger for videredelegasjoner følger av dokumentet Fullmakter til 
administrerende direktør 
 
Figur 1 

Styret i Finnmarkssykehuset  
Niva 1  Direktør 
Nivå 2 Klinikksjef/stabsleder 
Nivå 3 Avdelingsleder 
Nivå 4 Enhetsleder 

 
Styret er øverste organ i Finnmarkssykehuset med det alminnelige ansvar for 
forvaltning av helseforetaket. Overfor styret er administrerende direktør bindeleddet til 
foretakets administrasjon (daglige ledelse), og har et direkte ansvar for at den er 
organisert slik at den fungerer hensiktsmessig. Herunder at helseforetaket har en 
formålstjenlig og helhetlig fullmaktsstruktur. Fullmaktene er gitt ledere individuelt 
gjennom driftsavtale og i administrerende direktørs delegasjon i Finnmarkssykehuset. 
 
Fullmaktene følger budsjettansvarsområde. Ingen kan fatte beslutninger som innvirket 
på andre områder enn de en selv har ansvaret for. Er saken av klinikkovergripende art, 
bør beslutningen fattes av klinikksjef. Saker av helseforetaksovergripende art besluttes 
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av administrerende direktør. Administrerende direktør har som daglig leder det øverste 
ansvaret, men den daglige ledelsen i Finnmarkssykehuset er den samlede innsatsen fra 
alle ledere. 
 
Administrerende direktør står fritt til å tilbakekalle og gi instrukser om utøvelsen både 
generelt og i enkeltsaker, og til å omgjøre beslutninger i linjen. Fullmaktene kan 
delegeres videre nedover i linjen (fig. 1) når det er nødvendig, forsvarlig og det støtter i 
en effektiv myndighetsutøvelse i Finnmarkssykehuset, men ikke til et lavere nivå enn 
det som er definert som laveste myndighetsnivå i fullmaktsmatrisen. Den som har en 
delegert fullmakt til en annen, beholder full instruksjonsrett og har et selvstendig ansvar 
for at fullmakten utøves i tråd med både delegasjon og fullmaktsmatrisen. 

b) Formål 
Finnmarkssykehuset administrerende direktør delegerer i dokumentet 
«Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF» fullmakter nedover i linjen for å sikre 
best mulig underbygde beslutninger der enkeltsaker oppstår. Dokumentet viser hvilke 
generelle fullmakter som er delegert ut. Den viser også laveste mulige myndighetsnivå 
for videredelegasjon. Det betyr at alle nivå over laveste mulige myndighetsnivå fortsatt 
har fullmakten. 

c) Avgrensning 
Fullmaktene i fullmaktsdelegasjonen gjelder det administrative nivået, primært saker av 
økonomisk betydning i vid forstand. Saker som faller utenfor er dermed blant annet: 
 Saker på styrenivå 
 Helsefag og helseadministrasjon 
 Utdanning 
 Forskning 
 Informasjonshåndtering, herunder forhold til presse/media 
 Tilgang til it-systemer 

 
Denne fullmaktsdelegasjonen gjelder ikke for større utbyggingsprosjekter som er i regi 
av foretaket, hvor foretaket er eier og byggherre. Det er et eget fullmaktsreglement for 
store utbyggingsprosjekter i foretaket.    

4. Risikovurdering 
Saken bidrar til å redusere operasjonell risiko i foretaket gjennom å tydeliggjøre ansvar 
og roller i henhold til et eget fullmaktsdelegasjon av myndighet og ansvar. 

5. Medbestemmelse 
Saken har vært orienteringssak i Informasjons- og drøftingsmøtet med de tillitsvalgte og 
vernetjenesten mandag 28. november 2016. 
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6. Direktørens vurdering 
Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF bidrar til effektiv intern styring og 
kontroll, skaper forutsigbarhet, legger til rette for god oppfølging og kan forebygge 
uregelmessigheter. Fullmaktene tydeliggjør den enkeltes ansvar for eller rett til å handle 
på foretakets vegne, og gir trygghet for at vedkommende holder seg innenfor sine 
rammer. Behovet for klare kommandolinjer og ansvarsforhold ivaretas ved at den som 
delegerer en fullmakt alltid kan trekke den tilbake. Kvaliteten på matrisen skal sikres 
gjennom løpende vedlikehold og dokumentasjon av tildeling av fullmakter. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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1.0  Innledning 
Administrerende direktør har rett og plikt til å opptre på vegen av Finnmarkssykehuset i 
saker som hører til driften av helseforetaket, innenfor gjeldende lov- og regelverk. 
Helseforetaksloven m.fl. regulerer Finnmarkssykehusets roller som sykehus, 
forskning/utdanningsinstitusjon, arbeidsgiver, offentlig myndighetsorgan og/eller 
forretningspart. Finnmarkssykehuset er også bundet av Helse og 
omsorgsdepartementets krav som overordnet helsemyndighet. Helse Nord RHF som 
eier gir konkrete føringer for daglig drift i vedtekter, instruks for styret, instruks for 
administrerende direktør og i oppdragsdokumentet. Helse Nord RHF kan instruere 
administrerende direktør i enkeltsaker i foretaksmøtet. 
 
I styrets instruks til administrerende direktør og styresak 68/2011 (se protokollen) er 
administrerende direktør gitt følgende fullmakt, i medhold av helseforetaksloven §37: 
 

 Representere foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse; herunder å 
tegne foretakets firma 

 Begjære påtale på vegne av foretaket. 
 Avgi og motta søksmål, samt opptre på vegene av foretaket i saker for 

domstolene. 
 
Av loven følger disse begrensningene for administrerende direktørs myndighet: 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art 
eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder/administrerende direktør bare 
avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt myndighet til det, eller dersom styrets 
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretakets virksomhet. Styret 
skal i så fall snarest underrettes i saken. 
 
«Vesentlig ulempe»: 
Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset er gitt en hastekompetanse i saker som 
er av uvanlig art eller stor betydning. Dersom det vil medføre ulempe eller skade for 
Finnmarkssykehuset å vente på styrets behandling, kan administrerende direktør 
dermed treffe avgjørelsen. Ulempen ved å utsette må først veies opp mot ulempen ved at 
styret ikke får vurdert saken selv. Saker av vesentlig betydning skal i alle tilfelle 
forelegges departementet, jamfør helseforetaksloven §30. 
 
Innenfor disse rammene kan administrerende direktør fordele myndighet og tildele 
fullmakter i organisasjonen. Den overordnede fullmakten kan dermed delegeres 
nedover i linjen, så framt loven eller eiers instruksjoner ikke er til hinder for det. 
Oversikt over fullmaktene er nødvendig. Det bidrar til effektiv intern styring og kontroll, 
skaper forutsigbarhet, legger til rette for god oppfølging og kan forebygge 
uregelmessigheter. Fullmaktene tydeliggjør den enkeltes ansvar for/rett til å handle på 
foretakets vegne, og gir trygghet for at vedkommende holder seg innenfor sine rammer. 
 



 Side 4 
 

 

 

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

Administrerende direktør har på denne bakgrunn delegert myndighet, jamfør 
fullmaktsmatrise 2. Matrisens formål er å bidra til forsvarlig drift gjennom oversikt over 
delegerte fullmakter. Dette er igjen en forutsetning for effektiv styring og kontroll. 
Behovet for klare kommandolinjer og ansvarsforhold ivaretas ved at den som delegerer 
en fullmakt alltid kan trekke den tilbake. 
 
Fullmaktene i matrisen forutsettes kjent av alle ansatte som er berørt av den. Kvaliteten 
på matrisen skal sikres gjennom løpende vedlikehold. Dette inkluderer arkivering av 
historikk, slik at det i ettertid er mulig å gjenfinne hvem som hadde en bestemt fullmakt 
når. 

1.1 Delegasjon internt i Finnmarkssykehuset. 

Begrensninger for videredelegasjoner følger av dokumentet Fullmakter til 
administrerende direktør 
 
Figur 1 

Styret i Finnmarkssykehuset  
Niva 1  Direktør 
Nivå 2 Klinikksjef/stabsleder 
Nivå 3 Avdelingsleder 
Nivå 4 Enhetsleder 

 
Styret er øverste organ i Finnmarkssykehuset med det alminnelige ansvar for 
forvaltning av helseforetaket. Overfor styret er administrerende direktør bindeleddet til 
foretakets administrasjon (daglige ledelse), og har et direkte ansvar for at den er 
organisert slik at den fungerer hensiktsmessig. Herunder at helseforetaket har en 
formålstjenlig og helhetlig fullmaktsstruktur. Fullmaktene er gitt ledere individuelt 
gjennom driftsavtale og i administrerende direktørs delegasjon i Finnmarkssykehuset. 
 
Fullmaktene følger budsjettansvarsområde. Ingen kan fatte beslutninger som innvirket 
på andre områder enn de en selv har ansvaret for. Er saken av klinikkovergripende art, 
bør beslutningen fattes av klinikksjef. Saker av helseforetaksovergripende art besluttes 
av administrerende direktør. Administrerende direktør har som daglig leder det øverste 
ansvaret, men den daglige ledelsen i Finnmarkssykehuset er den samlede innsatsen fra 
alle ledere. 
 
Administrerende direktør står fritt til å tilbakekalle og gi instrukser om utøvelsen både 
generelt og i enkeltsaker, og til å omgjøre beslutninger i linjen. Fullmaktene kan 
delegeres videre nedover i linjen (fig. 1) når det er nødvendig, forsvarlig og det støtter i 
en effektiv myndighetsutøvelse i Finnmarkssykehuset, men ikke til et lavere nivå enn 
det som er definert som laveste myndighetsnivå i fullmaktsmatrisen. Den som har en 
delegert fullmakt til en annen, beholder full instruksjonsrett og har et selvstendig ansvar 
for at fullmakten utøves i tråd med både delegasjon og fullmaktsmatrisen. 
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1.2 Formål 

Finnmarkssykehuset administrerende direktør delegerer i dette dokumentet fullmakter 
nedover i linjen for å sikre best mulig underbygde beslutninger der enkeltsaker oppstår. 
Dokumentet viser hvilke generelle fullmakter som er delegert ut. Den viser også laveste 
mulige myndighetsnivå for videredelegasjon. Det betyr at alle nivå over laveste mulige 
myndighetsnivå fortsatt har fullmakten. 

1.3 Avgrensning 

Fullmaktene i dette dokumentet gjelder det administrative nivået, primært saker av 
økonomisk betydning i vid forstand. Saker som faller utenfor er dermed blant annet: 

 Saker på styrenivå 
 Helsefag og helseadministrasjon 
 Utdanning 
 Forskning 
 Informasjonshåndtering, herunder forhold til presse/media 
 Tilgang til it-systemer 
 

Dette fullmakts reglementet gjelder ikke for større utbyggingsprosjekter som er i regi av 
foretaket, hvor foretaket er eier og byggherre. Det er et egen fullmakts reglement for 
store utbyggingsprosjekter i foretaket.    

1.4 Definisjoner og begrepsbruk 

Fullmakt 
Rett/myndighet/legitimasjon/kompetanse gitt til en person (fullmektig) til å handle på 
vegne av og forplikte Finnmarkssykehuset. Legitimasjon utad vil kunne være større enn 
retten internt. Det betyr at dersom fullmektigen går ut over sin rett, vil 
Finnmarkssykehuset kunne være forpliktet. Saken følges da opp som et internt 
anliggende mellom fullmaktsgiver (den som delegerer) og fullmektig (den som får tildelt 
myndighet). 
 
Delegasjon 
Overdragelse av myndighet. Fullmaktsgiver beholder samtidig selv myndigheten/det 
overordnede ansvaret og har instruksjonsrett om hvordan denne skal utøves av 
fullmektig. Delegasjon kan trekkes tilbake. All delegasjon i Finnmarkssykehuset skal 
være begrunnet, forsvarlig og dokumenterbar/mulig å ettergå. 
 
Videredelegasjon 
Retten en fullmektig har til å delegere myndighet videre. Videredelegasjon fritar ikke for 
ansvar. 
 
Signaturrett 
Styreleder og administrerende direktør i Finnmarkssykehuset har rette til å tegne 
foretaket (firmategningsrett). Styremøte i Finnmarkssykehuset HF bestemmer hvem 
som har signaturrett i foretaket. Signaturretten kan ikke delegeres videre. Den skal være 
registret i Foretaksregistret. 
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Prokura 
Begrenset signaturrett. Den som har en prokura fullmakt (prokuristen) kan ikke selge 
eller pantsette fast eiendom eller opptre på foretakets vegne i søksmål, uten at det er et 
styrevedtak på prokuristens navn. Prokura kan ikke videre delegeres. 
 
Budsjettdelegert myndighet (BDM) 
Den som har ansvar for budsjett innenfor gitt område, vil tilsvarende ha 
budsjettdisponeringsmyndighet for dette området. Den som har 
budsjettdisponeringsmyndigheten, bør også ha de fullmaktene som påvirker evnen til å 
overholde budsjettet. Det bør derfor være sammenfall mellom 
budsjettdisponeringsmyndigheten, anvisnings- og bestillerfullmakter og (eventuelt) 
personalansvar. 
 
Habilitet 
For å være habil må det ikke være noen omstendigheter i saken som er egnet til å svekke 
tilliten til den som deltar i saksbehandlingen. Ingen skal kunne påvirke sakens 
behandling der vedkommende selv eller noen som står denne nær kan ha interesse av 
utfallet. 
 
Attestasjon 
En fullmakt til å bestille varer, og godkjenne varemottak av varen. 
 
Anvisning 
En fullmakt til å godkjenne innkjøp av varer, og til å anvise fakturaen. 
 
Fritekstkjøp/Formular 
Kjøp av varer og tjenester som ikke er lagt inn som artikkel i innkjøpssystemet. 
 
Daglig leder 
Begrepet brukes i lov om helseforetak. Daglig leder er tilsatt av styret, jamfør lov om 
helseforetak §36. Daglig leder i Finnmarkssykehuset HF kalles administrerende 
direktør. 
 
Mislighet 
Handlinger som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig fordel for seg selv, 
virksomheten mv. eller andre. Misligheter skilles fra feil ved at den underliggende 
handlingen er tilsiktet (Riksrevisjon, utledet av RS240). 

2.0  Fullmaktsområder 
Administrerende direktørs fullmakter kan delegeres til det nivå som har best 
forutsetninger for å løse oppgaven. Dette gjelder i den grad loven eller 
Finnmarkssykehuset sine instruksjoner ikke er til hinder for det. Det skal også være 
samsvar mellom ansvar og delegert myndighet. Ingen kan fatte beslutninger på områder 
vedkommende ikke har ansvar for. I tillegg kommer følgende begrensning: Ingen kan 
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delegere videre myndighet i en sak av politisk- eller prinsipiell karakter og/eller som 
kan ha betydning for Finnmarssykehusets omdømme, uten først å avklare med 
administrerende direktør. 
 
Fullmakter i dette dokumentet er delt inn i områdene: 

 Overordnede juridiske fullmakter 
 Økonomiske fullmakter 
 Innkjøpsfullmakter 
 Personal og Organisasjon 

 
Viktig å huske på: 

 For å sikre habilitet og redusere muligheten for mislighold skal alle transaksjoner 
relatert til en ansatt attesteres av vedkommendes overordnede. Dette gjelder 
eksempelvis reisekostnader, kurs, timelister, ferieuttak og andre registreringer i 
GAT. 

 Delegerte fullmakter er knyttet til det enkelte budsjettår. 
 Den enkelte fullmaktshaver må ha et klart ansvar for å forsikre seg om at man 

ikke går utover gitte fullmakter. En fullmaktshaver som er i tvil skal avklare med 
sin overordnede. 

 Fullmaktshaver skal handle til beste for Finnmarkssykehuset uten motiver om 
egen eller andres private vinning. 

2.1 Overordnede juridiske 

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset har fullmakt til å opptre på vegne av 
hele foretaket i saker som hører til driften. 
 
Overordnede juridiske fullmakter i Finnmarkssykehuset er: 
Signaturrett; prokura; Inngå driftsavtale med RHF; Inngå vesentlige avtaler innenfor 
rammen av den daglige ledelse; Retts- og prosessfullmakter; Inngår utenomrettslige 
forlik med vesentlig økonomisk konsekvens for Finnmarkssykehuset; Beslutte 
erstatning og oppreisning i og utenfor et kontraktsforhold; Politianmelde straffbare 
forhold og begjære offentlig påtale/dom i sivile krav. 
 
Vesentlig avtale 
Avtale av stor politisk interesse, som kan få/får betydelig politisk og mediemessig 
oppmerksomhet; Typisk en avtale av prinsipiell, politisk karakter som angår 
Finnmarkssykehusets omdømme, for eksempel overordnet samarbeid, strategier, 
oppgavefordeling mellom flere HF og flerårige avtaler. 
 
Rett- og prosessfullmakter 
Fullmakt til å ta ut stevning/anke, såkalt partsfullmakt, og/eller inngå rettslig forlik. Et 
forlik inngått i retten vil ha en rettslig virkning tilsvarende en rettskraftig dom, det betyr 
at saken er endelig avgjort. Styret har delegert retts- og prosessfullmakter til 
administrerende direktør i instruks av desember 2011. Fullmakten må forstås innenfor 
prosesslovgivningens grenser og øvrige grenser for administrerende direktørs 
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fullmakter. Det betyr at retts- og prosessfullmakter delegeres av administrerende 
direktør for de saker som kan regnes som daglig ledelse og drift, med unntak av saker av 
uvanlig art eller stor betydning. Saker som gjelder retts- og prosessfullmakter forelegges 
Personal v/jurist for å sikre ivaretakelse av rettslige og prosessuelle forhold, ikke minst 
sikre at absolutte frister overholdes. 
 
Politianmeldelse av straffbare forhold 
En politianmeldelse er å gi politimyndigheten melding om et mulig straffbart forhold. 
Den administrerende direktør i Finnmarkssykehuset som har fullmakt til å anmelde 
straffbare forhold begått mot helseforetaket. Av hensyn til oversikt over formelt 
korrekte anmeldelser kan fullmakten videre delegeres til Personal og organisasjon 
v/jurist. Saken forberedes i den aktuelle avdeling. 
 
Utenomrettslige forlik og lignende 
Forlik som er enighet som er oppnådd mellom partene i en tvist. Et utenrettslig forlik vil 
normalt være som en regulær avtale mellom partene. Fullmakt for å inngå 
utenomrettslige forlik, godkjenne utbetaling av erstatning i et kontraktsforhold og 
utbetale erstatning eller oppreisning utenom kontraktsforhold ligger i utgangspunktet 
hos administrerende direktør. Ofte skyldes krav om slike utbetalinger uheldige forhold. 
Det må gjøres til dels kompliserte, juridiske vurderinger av om Finnmarkssykehuset a) 
er rettslig forpliktet, og/eller om b) andre forhold gjør at utbetaling bør/ikke bør 
gjennomføres. Det bør være mest mulig lik praktisering i Finnmarkssykehuset og 
Personal og organisasjon v/jurist bør konsulteres ved et mulig utenomrettslig forlik. I 
mindre vesentlige saken kan myndigheten til å inngå utenomrettslige forlik delegeres i 
linjen. 

2.2 Økonomifullmakter 

Det er administrerende direktør i Finnmarkssykehuset som har fullmakt til å fastsette 
detaljert årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak, mens det å disponere budsjett er lagt 
til med de budsjettdelegert myndighet (BDM). Fullmakt til å omdisponere budsjett er 
lagt til klinikksjef med avgrensing til overførsel mellom lønn- og driftsmidler som skal 
godkjennes av økonomisjef. 
 
Leiekontrakter klassifiseres som operasjonelle eller finansielle avhengig av om det er 
leverandøren eller Finnmarkssykehuset som bærer risikoen. Alle leiekontrakter skal 
derfor vurderes for klassifisering før kontraktsinngåelse av økonomiavdelingen i 
Finnmarkssykehuset. Finansielle leieavtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF 
uavhengig av beløp. Klinikksjef har fullmakt til å inngå avtale for leie av arealer og utstyr 
som følger budsjettåret. Leiekontrakter utover budsjettåret skal signeres av 
administrerende direktør eller økonomisjef. Fullmakt til å undertegne særregnskap for 
bruk av øremerkede midler mottatt fra utenforstående, i hovedsak fra departementet, er 
lagt til regnskapssjefen i Finnmarkssykehuset. 
 
Det å motta pengegaver/donasjoner kan være problematisk for foretaket. Gaver av 
vesentlig størrelse og som kan ha innvirkning på foretakets vedtatte strategier eller 
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prioriteringer, skal forelegges styret før gaven kan aksepteres. Det gjelder også om 
gaven genererer vesentlige kostnader ut over budsjettåret. Andre vesentlige gaver som 
det knyttes bindinger til skal vurderes av administrerende direktør. Mindre vesentlige 
gaver vurderes av nivå 2. (klinikksjef) 

2.3 Innkjøpsfullmakter 

Innkjøp av varer og tjenester skal følge bestemmelsen beskrevet nedenfor. Det er 
særskilte retningslinjer og fullmakter for investeringer. Det presiseres at fullmaktene 
bare gjelder innkjøp som berører Finnmarkssykehuset. Dersom det er innkjøp som 
gjelder alle eller flere helseforetak i Helse Nord RHF, er det Helse Nord RHF som har 
fullmakt. Generelt gjelder også følgende: 
 

 Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, samt andre gjeldende lover og 
regler. 

 Ethvert innkjøp skal være relevant og nødvendig for driften. Det skal kontrolleres 
at det er dekning for kostnaden i tildelt budsjett og at den er økonomisk 
forsvarlig, herunder basert på en vurdering av om det foreligger en resultatrisiko 
for året. 

 Ved inngåelse av kontrakter over kr. 100.000,- norske kroner skal saken 
forelegges innkjøpsavdelingen som vurderer behov for avtale for 
Finnmarkssykehuset.  

 
Fullmakt til å starte en innkjøpsprosess (1) og signere kontrakt (9) med leverandør skal 
i tillegg til innkjøpsavdelingen ligge til avdelingsledernivå. Fullmakter til 
saksbehandlingen (2-8) av innkjøpsprosessen er tillagt innkjøpsavdelingen i 
Finnmarkssykehuset, grunnet fagkompetansen som kreves for å gjennomføre en 
innkjøpsprosess etter lov om forskrift og offentlige anskaffelser. 
 
Fullmakt for å godkjenne hvem som kan gjøre fritekstkjøp(formular) i innkjøpssystemet 
Clockwork kan som laveste myndighetsnivå ligge på enhetsledernivå. Fullmakten skal 
behovsprøves av innkjøpsavdelingen. 
 
Fullmakt til å godkjenne og signere for avtaleinngåelse av bedrifts-/kredittkort tillegger 
økonomisjef. Det er avdelingsledere som sender forespørsel om kort til økonomisjef. 

2.4 Personal og Organisasjon 

Ledernes fullmakter på Personal og Organisasjon er omfattende og sentrale for en 
effektiv ledelse og styring av Finnmarkssykehuset. Med arbeidsgiver-ansvaret utøver 
lederne også arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivers styringsrett innebærer at lederne 
organiserer driften, leder de ansatte, fordeler og kontroller arbeidet. Men andre ord 
bestemmer hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. Arbeidsgiver beslutter hvem som 
skal ansettes for å utføre oppgavene i enheten og gjør beslutninger ved avslutning av 
ansattes arbeidsforhold. Fullmaktene på Personal og Organisasjon avspeiler 
arbeidsgiveransvaret og styringsretten. 
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I tillegg til den generelle lederfullmakten vil det være nødvendig med tidsavgrenset 
engangsfullmakt en såkalt stedfortrederfullmakt, eksempelvis i forbindelse med 
ferieavviklingen og/eller sykdomsperioder. Om lederen på enheten har en formell 
stedfortreder er denne stedfortreder ved leders fravær. Stedfortreder må være 
dokumentert. 
 
Det laveste mulige myndighetsnivå er BDM (budsjett delegertmyndighetsnivå) som er 
nivå under enhetsleder. Det vil være enhetens kompleksitet, geografiske beliggenhet og 
antall årsverk som er avgjørende for om det er opprettet en BDM. Avdelingsleder skal 
beslutte om det skal opprettes BDM i avdelingen.  
 
På noen områder er HR/Personal og Organisasjon- fullmaktene mer sentralisert. Der er 
særlig for nyansettelser, lønnsforhandlinger, bierverv og avslutning av arbeidsforhold 
hvor helhetlig styring, ensartet praksis og forutsigbarhet for de ansatte er viktig. 
Personal og organisasjon har fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger i foretaket. 
 
Opprettelse av nye stillinger skal godkjennes av administrerende direktør og fullmakten 
til å godkjenne nye legestillinger tilligger administrerende direktør. Søknad om nye 
legestillinger skal fremmes av klinikksjef. Ved fastsettelse av lønn utover gjeldene 
tariffavtale eller sammenlignbare stillinger, har klinikkleder konsultasjonsplikt med HR 
- sjefen. Fullmakt for å godkjenne bierverv ligger hos klinikksjef. 
 
Ved advarsler ligger avgjørelsen hos Klinikksjef som har konsultasjonsplikt med leder i 
Personalavdelingen. Ved mer alvorlige beslutninger som suspensjon og avskjed ligger 
avgjørelsen hos HR - sjef. 

3.0  Administrasjon av Fullmaktene 
Endringer i fullmaktsmatrisen vedtas av administrerende direktør i helseforetakets 
ledermøte. Fullmaktsmatrisen er administrerende direktørs instruks for ledelse i 
Finnmarkssykehuset. Justeringer og enkeltendringer vedtas fortløpende når behovet 
oppstår. 
 
Økonomi og analyse er eier at dette dokumentet og koordinerer arbeidet med 
oppdateringen. 

4.0  Overholdelse av fullmaktene 
Fullmaktene er forpliktende. Overholdelse følges opp både via en automatisert 
systemkontroll og gjennom manuelle kontroller/revisjoner. Overtredelse av fullmakt vil 
kunne få arbeidsrettslige følger. Den som går utover sine fullmakter vil urettmessig 
kunne forplikte Finnmarkssykehuset utad, på tvers av ledelsens ønsker og foretakets 
policy (legitimasjonsfullmakt). En slik avtale vil kunne medføre erstatningsansvar for 
Finnmarkssykehuset. Den som uaktsomt har medvirket til dette, vil kunne bli stilt 
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økonomisk til ansvar (om avtalen heves eller avtalen medfører forpliktelser av uheldig 
art for Finnmarkssykehuset). 
 
Ansatte som mistenker/avdekker brudd på en fullmakt skal melde fra til leder på nivået 
over mulig overtreder og til økonomisjef. Disse vurderer videre saksgang herunder 
hvem som skal informeres. Dette kan for eksempel være Personal og 
Organisasjonsavdelingen v/jurist og/eller administrerende direktør. 
 
Ved alvorlige et brudd der reaksjon kan forventes, tas dette opp med vedkommende i 
skriftlig form som en advarsel i tråd med foretakets rutiner. Laveste myndighetsnivå for 
å gi advarsel er Klinikkleder.  
 
Avvik skal følges opp og rapporteres i avvikssystemet Docmap. 

4.1 Generelle fullmakter med beløpsgrenser 

 
Nivå Benevnelse Kostnadssteder/ 

Prosjekt 
Beløpsgrense Rapporter til 

1 Administrerende direktør Alle Innenfor vedtatt budsjett 
til Finnmarkssykehuset 

Styret 

2  Klinikksjef/Stabsledere Egne Innenfor vedtatt budsjett 
til klinikk/stab 

Administrerende 
direktør 

3 Avdelingsleder Egne Kr. 300.000,- Klinikk på eget 
område 

4 Enhetsleder Egne Kr. 100.000,- (kun 
attestasjon) 

Avdelingsleder på 
eget område 

S1 Økonomisjef Alle Innenfor vedtatt budsjett 
til Finnmarkssykehuset 

Administrerende 
direktør 

BDM Budsjettdisponeringsfullmakt Eget Inntil kr. 100.000,- (kun 
attestasjon) 

Leder på eget område 

 

4.2 Overordnede juridiske fullmakter 

 
Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Laveste 

myndighetsnivå 
Begrunnet 
avvik fra 
Helse Nord 
RHF. 

Signatur 
(Finnmarks-
sykehuset HF) 

Fullmakt til å opptre på og 
underskrive på vegne av 
foretaket i forretningsforhold 

Hver for seg. 
 
Signaturretten må 
delegeres fra foretakets 
styre. 
 
Fullmakt må være 
registrert med navn i 
foretaksregistret 
(Brønnøysundregistrene) 

Administrerende 
direktør  

Hensiktsmessi
g og effektiv 
drift. 
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Prokura 
(Finnmarks-
sykehuset HF) 

Fullmakt til å opptre på og å 
underskrive på vegne av 
foretaket i forretningsforhold 

Prokuraretten må 
delegeres fra foretakets 
styre. 
 
Fullmakten må være 
registrert med navn i 
foretaksregistret eller 
være navngitt i styresak 

Økonomisjef  Hensiktsmessi
g og effektiv 
drift. 

Inngå avtalen 
Oppdrag og 
bestilling med 
det regionale 
helseforetaket 

Fullmakt til å inngå avtalen 
Oppdrag og bestilling i 
foretaksmøtet mellom 
Finnmarkssyke-huset HF og 
Helse Nord RHF 

 Administrerende 
direktør  

 

Inngå vesentlige 
avtaler, som 
inngår i den 
daglige ledelsen, 
av økonomisk 
art, utenom 
innkjøpsområde 

Kan være av prinsipiell, 
politisk karakter og angå 
helseforetakets omdømme. 
Eksempelvis 
samarbeidsavtaler, strategi, 
oppgavefordeling mellom 
helseforetak og flerårige 
avtaler 

Styret skal orienteres om 
alle vesentlige saker 
 
 
Mindre vesentlig saker 

Administrerende 
direktør  
 
 
Personal v/jurist 

Hensiktsmessi
g drift 

Forlik Fullmakt til å inngå forlik i 
saker av økonomisk og annen 
karakter. Fullmakter gjelder 
både rettslige og 
utenomrettslige forlik 

Vesentlige saker. Styret 
skal orienteres 
 
Mindre vesentlige saker 

Administrerende 
direktør  
 
Personal v/jurist 

Hensiktsmessi
g drift 

Godkjenne 
utbetaling av 
erstatning i og 
utenfor et 
kontraktsforhold 

Fullmakt til å god-kjenne 
utbetaling i samsvar med 
kontraktsforpliktelser 
 
Fullmakt til å god-kjenne 
utbetaling av erstatning, uten 
at dette har utgangs-punkt i 
kontrakt 

 
 
Styret skal orienteres om 
alle vesentlige saker 

 
 
Klinikksjef/stabs
sjef 

 

Ta ut 
stevning/anke 

Fullmakt til å ta ut stevning på 
helseforetakets vegne og 
eventuell anke. 

Styret skal informeres 
om alle stevninger av 
prinsipiell, omdømme-
messig eller annen 
vesentlig karakter 

Administrerende 
direktør 

 

Politianmelde 
straffbare forhold 

Fullmakt til å anmelde 
straffbare forhold mot 
helseforetaket eller dets 
ansatte 

En sak bør forberedes i 
berørt avdeling 
 
Styret skal informeres 
om vesentlige saker 

Personal v/jurist  

Begjære påtale Fullmakt til å begjære påtale 
på vegne av foretaket 

Begjære påtale i 
vesentlige saker. 
 
Styret skal informeres 
om alle 
påtalebegjæringer av 
vesentlig karakter  
 

Administrerende 
direktør  
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Mindre vesentlig saker 
 
 

Personal og 
organisasjon ved 
jurist 

Partsrepresentan
t 

Opptre som part/lovlig 
stedfortreder i en rettslig 
prosess 

 Klinikksjef/stabs
sjef 

 

 

4.3 Innkjøpsfullmakter 

 
Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang/-

begrensninger 
Laveste 
myndighetsnivå 

Begrunnet 
avvik fra Helse 
Nord RHF 

1. Starte en 
innkjøps-
prosess 

Fullmakt til å beslutte at man 
skal starte en innkjøpsprosess. 
Omfatter oppstart av 
innkjøpsprosess både med 
sikte på å etablere 
rammeavtale ved 
enkeltstående kjøp 

Innenfor budsjettåret 
gjelder generell 
fullmakt 
 
Når varen/tjenesten 
har antatte livsløps-
kostnader som 
overstiger kr. 100.000,- 
har leder konsulta-
sjonsplikt med 
Innkjøpsavdelingen. 
 
Praktisk gjennom-
føringsansvar for 
innkjøp over 100.000,- 
tilligger Innkjøps-
avdelingen. 
 
Utover budsjettåret 

 
 
 
 
Avdelingsleder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrerende 
direktør 

 

2. Velge 
innkjøps-
prosedyrer 

Fullmakt til å velge 
innkjøpsform innen 
lovbestemte krav (spesielt lov 
om offentlige anskaffelser 
med forskrifter) 

 Innkjøpssjef   

3. Godkjenne 
konkurranse-
grunnlag som 
skal senke 
markedet. 

Fullmakt til å godkjenne 
konkurranse-grunnlag som 
sendes til markedet, enten 
dette er til enkelte tilbydere 
eller til offentlig kunngjøring 
 

 Innkjøpssjef   

4. Beslutte å 
avvise tilbud 

Fullmakt til å gjøre avvisning 
av til bud med henvisning til 
bestemmelser i lov om 
offentlige anskaffelser med 
forskrifter 

 Innkjøpssjef   

5. Foreta valg 
om hvem 

Fullmakt til å avgjøre hvem 
man skal forhandle med når 

 Innkjøpssjef   
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mans skal 
forhandle 
med 

valgt innkjøps-prosedyre er 
konkurranse med forhand-
linger, og det er bestemt at 
man skal forhandle med færre 
tilbydere enn de som har 
levert godkjent tilbud. 

6. Gjennomføre 
forhandlinger 

Fullmakt til å opptre på vegen 
av foretaket i forhandlinger 
når innkjøpsprosedyren er 
konkurranse med 
forhandlinger 

 Innkjøpssjef   

7. Beslutte å 
avlyse 
konkurranse 

Fullmakt til å stanse en 
konkurranse etter at man har 
gått ut i markedet for å 
innhente tilbud. 

 Innkjøpssjef   

8. Avgjøre 
leverandør-
valg 

Fullmakt til å beslutte hvilken 
leverandør man skal tegne 
kontrakt med etter 
gjennomført konkurranse i 
henhold til lovmessige krav 
(spesielt lov om offentlige 
anskaffelser med forskrifter). 

 Økonomisjef   

9. Signere 
kontrakt 

Fullmakt til å signere kontrakt 
etter gjennomført 
konkurranse i henhold til 
lovmessige krav (spesielt lov 
om offentlige anskaffelser 
med forskrifter). 

Innenfor budsjettåret 
Generell fullmakt. 
 
Utover budsjettåret: 
Inntil kr. 5.000.000,- 

Avdelingsleder  
 
 
Administrerende 
direktør 

 

Foreta bestilling 
og/eller 
attestere faktura 

Fullmakt til å utarbeide 
bestillinger i de tilfeller hvor 
det finnes rammeavtale 

Kan delegeres til 
ansatte med 
nødvendig bestiller 
kompetanse i 
avdelingen (rekvirent) 

Enhetsleder  

Godkjenning 
bestilling 
og/eller anvise 
faktura 

Fullmakt til å godkjenne 
bestillinger i de tilfeller det 
finnes rammeavtale 

Innenfor generell 
fullmakt 

Avdelingsleder  

Godkjenne 
varemottak 

Fullmakt til å signere for 
kontroll av mottatte varer er i 
henhold til følgeseddel 

 Utnevnes av 
nivå 3 eller i 
form av stilling. 

 

Utbetaling bank Fullmakt til å foreta utbetaling 
fra bank 

Skal ikke kombineres 
med tilgang til å 
bokføre og oppdater 
leverandørregisteret 

Regnskapssjef   

Bokføre Tilgang til å oppdatere 
regnskapet/leverandørreskon
tro (systemtilgang) 

Skal ikke kombineres 
med utbetalingsfull-
makt i bank og tilgang 
til å oppdatere 
leverandørregistret 

Regnskapssjef   

Oppdatere 
leverandørregistr
ert 

Tilgang til å opprette, endre 
og slette leverandører i 

Skal ikke kombineres 
med utbetalingsfull-

Regnskapssjef   
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økonomisystemet 
(systemtilgang) 

makt bank og 
bokføringstilgang 

Kredittkort Fullmakt til å godkjenne og 
signere avtale om kredittkort 
på vegne av foretaket 

Avdelingsleder (Nivå 3) 
er forslagsstiller 

Administrerende 
direktør 

 

 

4.4 Økonomifullmakter 

 
Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Laveste mulig 

myndighetsnivå 
Begrunnet 
avvik fra Helse 
Nord RHF 

Salg og 
utrangering av 
utstyr 

Fullmakt til å beslutte salg 
eller utrangering av utstyr og 
fastsette pris ved slag. 

Alle 
 

Økonomisjef  

Innlevere tilbud 
ved salg av 
tjenester 

Fullmakt til å innlevere tilbud 
der helseforetaket 
konkurrerer om å være 
leverandør. 
 

 Klinikksjef/-
stabssjef 

 

Leiekontrakter for 
areal 
(Finnmarkssyke-
huset) 

Fullmakt til å inngå 
leiekontrakter på eiendom. 

Leiekontrakten må 
vurderes av 
økonomiavdelingen for 
å avgjøre om det er 
operasjonell eller 
finansiell leasing før 
kontraktsinngåelse 
 
Finansiell leasing skal 
godkjennes og Helse 
Nord RHF og 
undertegnes av 
signaturberettiget i 
Finnmarkssykehuset 
 
For flerårige avaler: se 
fullmakt for vesentlige 
avtaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klinikksjef/-
stabssjef 

 

Leiekontrakter for 
utstyr 
(Finnmarkssykehus
et) 

Fullmakter til å inngå 
leiekontrakter på utstyr 

Leiekontrakten må 
vurderes av 
økonomiavdelingen for 
å avgjøre om det 
operasjonell eller 
finansiell leasing før 
kontraktsinngåelse. 
 
Finansiell leasing skal 
godkjennes av Helse 
Nord RHF, og 
undertegnes av 
signaturberettiget eller 

Klinikksjef/-
stabssjef 
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registrert prokurist i 
Finnmarkssykehuset. 
 
For flereårige avtaler: 
se fullmakter for 
vesentlige avtaler. 

Opprette, endre 
eller slette 
bankkonti 

Fullmakt til å opprette, endre 
eller slette bankkonti hos 
foretakets bankforbindelse 

Regnskapssjefen er 
forslagsstiller 

Økonomisjef  Hensikts-
messig drift 

Avgjøre hvem som 
skal ha 
utbetalingsfullmak
t på bankkonti 

Fullmakt til å avgjøre hvem 
som skal utbetalingsfullmakt 
på bankkonti 

Konsultasjonsplikt med 
økonomisjef  

Regnskapssjef   

Avskrive 
fordringer 

Fullmakt til å avskrive 
uerholdelige fordringer  

Kan først gjøres etter 
at ordinære purre- og 
innkassorutiner er fulgt 
og har vært formålsløst  

Økonomisjef  

Godkjenne 
særskilte oppdrag 

Fullmakt til å god-kjenne 
oppstart av særskilte 
prosjekter, der det følger med 
særskilte midler, men som 
også medfører 
kapasitetsutnyttelse utenfor 
primær-oppgaver for enheten 

 Administre-
rende direktør: 
Kr. 5.000.000,- 
 
Nivå 2: Kr. 
1.000.0000,- 

 

Godkjenne 
regnskap for 
øremerkede 
midler 

Fullmakt til å undertegne 
særregnskap for bruk av 
øremerkede midler. 

 Økonomisjef  

Vedta budsjett Fullmakt til å fastsette 
detaljert årsbudsjett ut fra 
styrets budsjettvedtak 

Budsjettet skal settes 
opp etter fastsatt mal 

Administrerend
e direktør 

 

Disponere budsjett Fullmakt til å benytte 
budsjettmidler innenfor eget 
ansvarsområde og vedtatt 
budsjett 

 Enhetsleder  

Omdisponere 
budsjett 

Fullmakt til å endre vedtatt 
budsjett innenfor gitt 
ansvarsområde 

Omdisponere fra 
lønnsmidler til 
driftsmidler er 
avgrenset til 
økonomisjef  

Økonomisjef  

Motta 
pengegaver/donas
joner 

Fullmakt til å motta gaver på 
vegne av helseforetaket i 
henhold til etiske 
retningslinjer. Fullmakten 
gjelder kun i de tilfeller det 
ikke er bindinger knyttet til 
gaven. 

Gaver som genererer 
vesentlige kostnader 
utover budsjettåret 
og/eller som det 
knyttes vesentlige 
bindinger til, skal 
vurderes av 
administrerende 
direktør 
 
Gaver som er av 
vesentlig størrelse og 

Klinikksjef/-
stabssjef 
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som kan ha innvirkning 
på strategien i 
Finnmarkssykehuset 
skal vurderes av styre i 
Finnmarkssykehuset 

Disponere 
fellesøkonomiske 
ansvarssted 

Teknisk er eksempelvis 
pensjon, ISF, avskrivninger, 
gjestepasientkostnader 
somatikk, biologiske 
hjelpemidler som er lagt 
utenfor klinikkens budsjetter. 

 Økonomisjef   

 

4.5 HR-fullmakter (Personal og Organisasjon) 

 
Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensing Laveste mulig 

myndighets-
nivå 

 

Beslutte å 
opprette ny 
stilling, herunder 
opprette 
engasjementstillin
g 

Fullmakt til å beslutte at det 
skal opprettes ny stilling, 
herunder engasjementsstilling 

Lønn fastsettes i 
henhold til gjeldende 
overenskomst eller 
sammenlignbare 
stillinger. Ved 
avvikende lønn fra 
ovennevnte har leder 
med fullmakt 
konsultasjon plikt med 
HR sjef. 
 
Nye faste stillinger: Alle 
nye faste stillinger skal 
avgjøres av 
administrerende 
direktør etter søknad 
på eget skjema.  
 

Klinikksjef/-
stabsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administre-
rende direktør  

 

Beslutte å besette 
eksisterende 
stilling 

Fullmakt til å beslutte at 
ubesatt stilling skal lyses ut 
for ansettelse 

Lønn fastsettes i hen-
hold til gjeldende over-
enskomst eller 
sammenlignbare 
stillinger. 
 
Ved avvikende lønns-
fastsettelse har leder 
konsultasjons plikt med 
HR sjef.  Endelig god-
kjenning av avvikende 
lønn skal fastsettes av 
nivå 2 
 

Avdelingsleder  
 
 
 
 
 
Klinikksjef/-
stabssjef 
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Beslutte innleie fra 
vikarbyrå 

Fullmakt til å beslutte innleie 
fra vikarbyrå  

Ved behov for innleie 
fra vikarbyrå skal dette 
godkjennes før 
iverksettelse. 
 

Avdelingsleder  

Beslutte å ta inn 
vikar 

Fullmakt til å beslutte at det 
skal tas inn vikar i stilling 

Lønn fastsettes i 
henhold til gjeldende 
overenskomst eller 
sammenlignbare 
stillinger 
 
Ved avvikende 
lønnsfastsettelse har 
leder konsultasjonsplikt 
med HR sjef. Endelig 
godkjenning av 
avvikende lønn skal 
fastsettes av klinikksjef. 
 

Enhetsleder  
 
 
 
 
 
Klinikksjef/-
stabssjef 

 

Lønnsforhandlinge
r 

Fullmakter til å gjennomføre 
lønnsforhandlinger i foretaket 

HR- Sjef kan delegere til 
forhandlingsledere. 
 

HR - sjef  

Beslutte hvem 
som skal ansettes 

Fullmakt til å beslutte hvem 
som skal ansettes. 
 

 Enhetsleder 
 

 

Omgjøring av 
stilling 

Fullmakt til å vedta omgjøring 
av stilling innenfor 
arbeidsgivers styringsrett. 
Omfatter både inndragning av 
stilling og å endre 
eksisterende stilling. 
 

 Avdelingsleder  

Personalansvar 
inkludert å kunne 
godkjenne lønn- 
og 
personalrelaterte 
kostnader 

Fullmakt til å ivareta 
personalansvar av ansatte. 
Fullmakten omfatter, men er 
ikke begrenset til, fastsetting 
av arbeidsplaner/turnus og 
ferielister, pålegging av 
overtid, innvilge avtalefestede 
permisjoner, godkjenne kurs 
og tilleggs-/etterutdanning 
innenfor budsjettåret.  
 
Fullmakt til å ivareta personal-
ledelse vil også omfatte 
godkjenning av variabellønns-
lister for utbetaling, lønn og 
reisekontor har her anvis-
ningsfullmakt (som time-
/overtidslister/-turnusplaner 
og reise/-bilgodtgjørelse)  
 

Enhetens kompleksitet, 
geografiske beliggenhet 
og antall årsverk er 
avgjørende om det kan 
opprettes en 
attestasjonsfullmakt. 
 
Nivå 3 skal beslutte om 
det skal opprettes en 
attestant i avdelingen.  
 

Enhetsleder  
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Godkjenne 
bierverv 

Fullmakt til å godkjenne 
bierverv 
 

 Klinikksjef/ 
Stabsleder 

 

Godkjenne ferie Fullmakt til å godkjenne ferie 
 

 Enhetsleder  

Advarsel (Finn-
marssykehuset) 

Fullmakt til å gi ansatte 
muntlig og skriftlig advarsel 
 

Konsultasjonsplikt med 
Leder 
Personalavdelingen.  

Avdelingsleder 
ovenfor i 
teksten står det 
klinikksjef 
 

 

Suspendere 
ansatte 

Fullmakt til å beslutte at 
ansatte skal suspenderes fra 
sitt arbeid 
 

 HR – sjef  

Vedta 
oppsigelse/avskjed 

Fullmakt til å si opp ansatte på 
bakgrunn av uønskede 
hendelser 
 

 HR – sjef  

Godkjenne 
sluttpakke ved 
oppsigelse 

Fullmakt til godkjenne 
sluttpakke i forbindelse med 
at ansatte slutter. 

Sluttpakker må 
avgjøres i samarbeid 
med nivå 
administrerende 
direktør  

HR – sjef  

Vedta 
omplassering av 
ansatte 

Fullmakt til å beslutte 
omplassering av ansatte 

Innenfor avdeling 
 
Innenfor klinikk 
 
På tvers av klinikk 

Avdelingsleder 
 
Klinikksjef 
 
HR sjef 
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