
 

Fullmaktmatrise for administrerende direktør, Helse Nord IKT HF 

1. Generell fullmakter 
 

Fullmakt Forutsetninger/Begrensninger Myndighetsnivå 
Inngå avtaler om salg av tjenester til 
Helse Nord RHF og underliggende HF 

 Adm.dir 

Inngå avtaler om salg av tjenester til 
øvrige virksomheter i 
spesialisthelsetjenesten 

 Adm.dir 

Godkjenne avtaler om salg av tjenester 
til aktører utenfor 
spesialisthelsetjenesten 

 Styret, gjennomføring 
kan delegeres til 
Adm.dir 

Inngå avtaler om kjøp av driftstjenester  Adm.dir 
Godkjenne avtaler av prinsipiell karakter 
utenfor anskaffelsesområdet.P0 F
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Styret 

Inngå avtaler av ikke-prinsipiell karakter 
utenfor anskaffelsesområdet.  

 Adm.dir 

Inngå rettslig forlik med og uten 
økonomisk konsekvens 

 
 

Styrets leder, kan 
delegeres til Adm.dir 

Inngå utenomrettslig forlik med og uten 
økonomisk konsekvens 

Styret må orienteres om vesentlige saker. 
Saken skal være vurdert juridisk 

Adm.dir 

Godkjenne utbetaling av erstatning i 
kontraktsforhold 

Saken skal være vurdert juridisk Adm.dir 

Beslutte å ta ut stevning/anke Utarbeides av juridisk 
 

Styrets leder, kan 
delegeres til Adm.dir 

Anmelde straffbare forhold/begjære 
påtale 

Utarbeides av juridisk  
Styret orienteres 

Adm.dir, kan ikke 
delegeres 

Alkoholservering   Adm.dir 

2. Fullmakter på økonomiområdet 
Fullmakt Forutsetninger/Begrensninger Myndighetsnivå 
Opprette, endre eller slette bankkonti  Adm.dir 

Låneopptak hos Helse Nord RHF  Adm.dir 

Avgjøre hvem som skal ha 
utbetalingsfullmakt på bankkonti 

 Adm.dir 

Fordele vedtatte budsjettrammer  
 

I henhold til styrets forutsetninger Adm.dir 

Budsjettdisponerings- og 
økonomifullmakter  

 Adm.dir 

3. Fullmakter for anskaffelser og avtaleforvaltning 
Fullmakt Forutsetninger Myndighetsnivå 
Beslutte anskaffelses- eller 
avropsprosess 

Styret orienteres i strategiske saker 
 

Adm.dir: inntil 
5.000.000,- inkl. mva.  
 

1 For eksempel avtaler om strategisk samarbeid. 
                                                                 



 

Styret: over 
5.000.000,- inkl. 
mva.P1F

2 
Gjennomføre anskaffelses - og 
avropsprosessen 

 Adm.dir 

Signere tildelt kontrakt, herunder også 
rammeavtaler   

Prosessen frem til avtaleinngåelse skal være 
håndtert av innkjøpsfaglig og juridisk 
kompetanse  

Adm.dir: inntil 
5.000.000 inkl. mva.  
 
Styrets leder: Over 
5.000.000,- inkl. mva. 
dersom styret har 
stilt krav om det ved 
godkjennelse av 
anskaffelses- eller 
avropsprosess samt 
godkjenning av 
reforhandling og 
tilleggskjøp. Dersom 
styret ikke har stilt 
krav om at styrets 
leder skal signere, 
signerer adm.dir.P2F
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Reforhandle og gjøre tilleggskjøp på 
inngåtte avtaler, herunder signere 
endringsbilag/endringsprotokoll 

Reforhandling og adgang/omfang ved 
tilleggskjøp skal være juridisk avklart   
 
 

Adm.dir: inntil 
5.000.000,- inkl. mva.  
 
Styret: over 
5.000.000,- inkl. mva. 

4. Fullmakter innen HR-området 
Fullmakt Forutsetninger Myndighetsnivå 
Opprette ny stilling, herunder prosjekt- 
og engasjement, fastsette 
Lønns- og arbeidsvilkår 

Vilkårene for å etablere prosjekt- og 
engasjementsstillinger skal vurderes juridisk   
 
Drøftingsplikt jf HA § 31. Lønnsforhold 
generelt er også drøftingssak jf HA § 30, og 
drøftingene kan omfatte fastsettelse av 
lønnsramme eller spenn 

Adm.dir 

Inndra eller omgjøre ledig stilling, 
herunder prosjekt og engasjement til 
faste stillinger 

Drøftingsplikt Adm.dir 

Beslutte utlysning og ansette i 
eksisterende, ledig stilling   

Behovet for å videreføre stillingen må 
vurderes i lys av HFets totale behov  
 

Adm.dir 

Beslutte å ta inn vikar ved midlertidig 
ledighet   

 Adm.dir 

2 Konsernbestemmelser investeringer punkt 4 og 6: Enkeltprosjekter med samlet investeringssum 20 mill. 
kroner eller mer skal godkjennes av Helse Nord RHF. Investeringer med samlet investeringssum på 50 mill. 
kroner eller mer skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF. Helse- og omsorgsdepartementet skal godkjenne 
investeringer over 1 mrd. kroner, samt behandle investeringer over 500 mill. kroner med hensyn til 
finansiering. 
3 Når styret innhenter godkjenning for investeringsbeslutning hos Helse Nord RHF, styret til Helse Nord RHF 
eller HOD, skal styret samtidig avklare signeringsfullmakt.   

                                                                 



 

Fullmakt Forutsetninger Myndighetsnivå 
Signere arbeidsavtale  Adm.dir 

Godkjenne utenlandsreiser   Adm.dir 

Godkjenne bierverv  Adm.dir 

Vedta suspensjon/oppsigelse/avskjed Saksforberedes av enhetsleder sammen med 
juridisk.  

Adm.dir.  
Kan ikke delegeres. 

Godkjenne sluttpakke Utformes sammen med juridisk Adm.dir 
Kan ikke delegeres. 

Vedta omplassering av ansatte  Rettslige vilkår vurderes av juridisk. Kan 
foreligge drøftingsplikt 

Adm.dir 
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