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Styresak 006-2018 Forståelse av fullmakter i forbindelse med fasebytter 
i prosjektene 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT tar saken til orientering 

Sammendrag 

Administrasjonen trenger avklaring knyttet til fullmakter i forbindelse med fasebytter i 
prosjektene og administrerende direktør inviterer styret til å diskutere fullmakter i forbindelse 
med fasebytter i prosjekter. 

Saksfremlegg 

HN IKT benytter et prosjektrammeverk basert på Prince 2 og Prosjektvegviseren. Dette 
rammeverket deler prosjekter inn i faste faser, hvor hver faseovergang kontrolleres og 
godkjennes gjennom et beslutningspunkt. Beslutningspunktet er både en godkjenning av 
arbeidet i forrige fase, og en aksept for å etablere prosjektets neste fase. Initiering og 
avslutning av prosjekter er egne beslutningspunkt. Prosjektene må be om, og dokumentere, 
finansiering for hver fase.  

Prosjektene vil normalt være vedtatt i årlig investeringsplan og overordnet 
prosjektrapportering inngår i virksomhetsrapporten til hvert styremøte. 

Det knytter seg uklarhet til hvem som kan ta beslutning om godkjenning av forrige- og aksept 
for etablering av neste fase i prosjektene. 

Administrerende direktørs fullmakter styres gjennom gjeldende fullmaktsmatrise. På det 
nåværende tidspunkt er direktørens myndighet for anskaffelser og avtaleforvaltning begrenset 
oppad til 5 MNOK. Samtidig inngår større prosjekter i HN IKTs prosjektportefølje i et årlig 
prosjekt- og investeringsbudsjett, og overordnede økonomiske rammer for disse prosjektene 
er allerede vedtatt av styret.  

Fullmaktsmatrisen tar i ikke stilling til direktørens myndighet i forbindelse med prosjekter 
som allerede er vedtatt gjennom årlig prosjekt og investeringsbudsjett og det er uklarhet 
knyttet til om direktørens myndighet gjelder for hele-, deler av-, eller hver fase av et prosjekt.  
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Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktøren ønsker å diskutere disse forholdene med styret for å vurdere 
hvorvidt det er behov for å spesifisere fullmaktsmatrisen ytterligere i en eventuell senere sak. 

 

Tromsø, 25. januar 2018 

 

 

Oddbjørn Schei 
Administrerende direktør  
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