
 

 

 

Møtedato: 25. mars 2020    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2020/408-1   Ann Elisabeth Rødvei/Karin Paulke Bodø, 13.3.2020 

 

Styresak 33-2020 Instruks for adm. direktør - revidering 

 
 
Formål/bakgrunn 
Av helseforetakslovens § 29 fremgår det at Styret skal føre tilsyn med daglig leder og kan 
fastsette instruks for denne.  
 
Instruksen til adm. direktør i Helse Nord RHF ble vedtatt i styresak 5-2002 Instruks for 
administrerende direktør Helse Nord RHF (styremøte 22. januar 2002), noe endret i 
styresak 58-2004 Administrerende direktørs fullmakter - prokura og rett til å tegne firma 
(styremøte 24. august 2004), og sist revidert i styresak 72-2006 Instruks for adm. 
direktør - revidering (styremøte 11. oktober 2006). 
 
Etter at ny adm. direktør har tiltrådd stillingen 13. januar 2020, er det naturlig å se 
nærmere på adm. direktørs instruks og oppdatere denne.  
 
Endringer i instruksen 
Utkast til ny instruks er utarbeidet. Teksten er lagt inn i ny mal - uten referanse til 
tidligere instruks eller endringer av denne.  
 
I arbeidet er det sett hen til adm. direktørs instruks i Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest 
RHF, både i innhold og prosess.  
 
Utkast til instruks som nå legges frem for styret i Helse Nord RHF skiller seg fra tidligere 
instruks på følgende punkter:   
- Punkt 4.7 Informasjon og samfunnskontakt - endret til: Åpenhet og informasjon i nytt 

punkt 4.9, og har fått et avsnitt om politisk/mediamessig omtale 
- Punkt 4.8, 4.9 og 4.10 (HMS, personalansvar og fullmakter) - endret til: Punktene er 

slått sammen i nytt punkt 4.10 Personal og organisasjon. 
- Punkt 3 Administrerende direktørs myndighet - Opplistingen av hva myndigheten 

ikke omfatter, er tatt ut av instruksen. Dette følger eksplisitt av loven. 
- 4.1 Kontroll - endret til 4.1 Regnskap. Noe tekst er overflødig, og er ivaretatt andre 

steder. 
- 5 Resultatkrav og evaluering av adm. dir. - følgende endring: Opplistingen av hvilke 

elementer som skal evalueres, er fjernet. Dette følger av instruksen i seg selv, og kan 
variere med hvilke saker som er satt på styrets agenda. 

 
Endringene er ikke særlig store materielt sett, men tekst som er overflødig er stort sett 
fjernet, som f. eks. at adm. direktør har personalansvar og kan delegere dette. Det ligger i 
stillingsfullmakten. Samme begrunnelse gjelder for å redusere teksten rundt fullmakter.  
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Utkast til instruks har fått to nye punkter:  
1. Punkt 4.2 Virksomhetsstyring  
2. Punkt 4.12 Samfunnsansvar og etikk som en instruks for adm. direktør bør inkludere.  
 
Punkt 4.13 Påtalefullmakt er opprettholdt, selv om hovedregelen nå er offentlig påtale 
for alle straffbare forhold. Fornærmedes ønske om påtale kan likevel få betydning for 
om saker med strafferamme to år eller mindre blir etterforsket. Det kan gjelde saker, der 
adm. direktør kan ønske påtale når f. eks. sak om bedrageri med mindre beløp anmeldes. 
Siden Helse Nord RHF driver for offentlige midler, vil allmennpreventive hensyn tilsi at 
også slike saker blir etterforsket og påtalt.  
 
I utkast til instruks for adm. direktør er også språket modernisert noe.  
 
Vedlagt oversendes utkast til instruks for adm. direktør i Helse Nord RHF til styrets 
behandling. Til sammenligning legges også ved nåværende instruks, sist oppdatert 
11. oktober 2006. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Fremlagte instruks for administrerende direktør vedtas (ev. med de endringer som 
kommer frem under behandling av saken). 
 
 
Bodø, den 13. mars 2020 
 
 
Renate Larsen 
styreleder 
 
 
Trykte vedlegg: Instruks for adm. direktør, utkast 
 Instruks for adm. direktør - sist oppdatert 11. oktober 2006 
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1. Formål med instruksen    

Instruksen bygger på helseforetaksloven, eiers styringsdokument og vedtekter for Helse 

Nord RHF, og omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.   

2. Overordnet rolleavklaring 

Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Helse Nord RHF. Administrerende 

direktør skal utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets 

beslutninger, og følge opp disse. 

 

Administrerende direktør tilsettes av styret, som fastsetter administrerende direktørs 

lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige 

administrerende direktør. 

 

Administrerende direktør møter i styret, eventuelt med stedfortreder. Administrerende 

direktør har tale- og forslagsrett jf. helseforetaksloven § 26.  

3. Administrerende direktørs myndighet 

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Nord RHF i samsvar 

med retningslinjer og pålegg styret gir. Administrerende direktør skal også føre løpende 

tilsyn med helseforetak som Helse Nord RHF eier, og påse at virksomheten der er i 

samsvar med vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret. 

 

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art 

eller av stor betydning. Saker av slik natur skal forelegges styret. Administrerende 

direktør kan kun avgjøre slike saker etter delegasjon fra styret eller når styrets 

beslutning ikke kan vente uten å føre til vesentlig ulempe for foretakets virksomhet. I 

slikt tilfelle skal styrets leder informeres umiddelbart.  

4. Administrerende direktørs oppgaver 

Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Nord RHFs oppgaver utføres i tråd 

med foretakets vedtekter og andre styringsdokumenter, innenfor vedtatt budsjett.   

 

Administrerende direktør skal aktivt bidra til å sikre at helsefaglig innhold og kvalitet i 

Helse Nord RHF samt medisinsk og helsefaglig innhold og kvalitet i helseforetak eiet av 

Helse Nord RHF videreutvikles. 

 
Forøvrig har administrerende direktør de oppgaver som naturlig følger av 
helseforetaksloven § 37. 
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4.1 Regnskap 
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen 

skjer på en betryggende måte. 

4.2 Virksomhetsstyring 
Administrerende direktør skal sørge for å etablere hensiktsmessige og effektive 

styrings-, risiko og internkontrollsystemer, og følge opp internkontrollen som 

ledelsesverktøy for å sikre målrettet og effektiv drift, pålitelig styringsinformasjon og 

overholdelse av lover, regler og selvpålagte krav. 

4.3 Informasjon til styret 
Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret.  

 

Administrerende direktør skal informere om foretakets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling. Administrerende direktør skal rapportere om fremdrift i planer og 

informere om eventuelle avvik. Minst hver 4. måned skal administrerende direktør 

skriftlig rapportere om situasjonen i Helse Nord RHF og helseforetak eiet av Helse Nord 

RHF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder 

fokus på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet. Det skal særlig redegjøres for 

foretakenes stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter.  

 

Administrerende direktør skal holde styret informert om vesentlige forhold internt og 

eksternt.  Administrerende direktør skal redegjøre både for saker av generell art og i 

saker av særskilt interesse når styret ber om det. 

4.4 Rapportering 

4.4.1 Årlig melding til departementet 

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen styret i Helse 

Nord RHF plikter å levere departementet, i samsvar med helseforetaksloven § 34.   

4.4.2  Årsberetning og årsregnskap 

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til 

styret. Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap sendes 

til foretaksregisteret. 

4.5 Saksforberedelse – styremøter 
Styrets leder er formelt ansvarlig for at saker styrebehandles. Saksliste settes opp av 

administrerende direktør i samråd med styrets leder. Administrerende direktør forestår 

saksforberedelser i samråd med styrets leder. Alle saker skal forberedes og presenteres 

på slik måte at styret har tilfredsstillende grunnlag for å behandle og å treffe beslutning i 

saken. Administrerende direktør kaller inn til styremøte i samråd med styrets leder. 
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Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. 

4.6 Foretaksmøtet 
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede, og har rett til 

å uttale seg i foretaksmøtet.   

4.7 Representasjon 
Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige 

ledelse. 

4.8 Lederforum 
Administrerende direktør har ansvar for at et forum for samarbeid og utvikling mellom 

direktørene for helseforetakene og administrasjonen i Helse Nord RHF er etablert. 

Forumet skal være et rådgivende organ. Administrerende direktør har et overordnet 

ansvar for at foretaksgruppen har gode lederutviklingsprosesser.   

4.9 Åpenhet og informasjon 
Administrerende direktør har ansvar for at det finnes system, rutiner og holdninger som 

legger til rette for åpenhet og innsyn i virksomheten. 

 

Styret og Helse- og omsorgsdepartementet skal informeres om saker som kan bli 

gjenstand for stor politisk og/eller mediamessig omtale. 

4.10  Personal og organisasjon 
Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere Helse Nord RHF riktig, med en 

kompetanse som gjør at de samlede oppgaver blir utført med tilstrekkelig kvalitet.  

 

Administrerende direktør skal sørge for å ha organisasjonskart som klargjør roller og 

ansvar for medarbeiderne, og ansvars og fullmaktstruktur som sikrer klare 

ansvarsforhold. 

 

Administrerende direktør har ansvar for at systemer, rutiner og holdninger som ivaretar 

kravene til helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, herunder i pasientbehandlingen 

utvikles, i tillegg til kultur for å registrere og håndtere avvik.  

4.11  Samarbeid med andre 
Administrerende direktør skal aktivt legge til rette for samarbeid i regionen, for samlet å 

oppnå en hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal 

også bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak og helseforetak eiet av disse.   

 

Administrerende direktør skal tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette 

bidrar til å fremme Helse Nord RHFs formål, og i et helhetlig perspektiv bidrar til en 

hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal følge opp 

Styremøte i Helse Nord RHF
25MAR2020 - innkalling og saksdokumenter

side 26



 

6 
 

pliktene Helse Nord RHF har i forhold til private aktører, gjennom lovverk, instrukser og 

andre styringsdokumenter, samt særskilte avtaler. 

 

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og 

veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, for å sikre pasientene et 

helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale 

samarbeidspartnere, og andre aktuelle statlige ansvarsområder.  

 

Administrerende direktør skal bidra til at nødvendig samarbeid med universitetet og 

høgskoler er etablert, for å ivareta Helse Nord RHFs til enhver gjeldende forpliktelser.     

 

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og 

brukerorganisasjoner legge til rette for å sikre medvirkning som beskrevet i 

helseforetakslovens § 35, vedtekter og andre styrende dokumenter.   

 

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med organisasjonene og 

vernetjenesten sikre medvirkning i samsvar med lov og avtaleverk.   

4.12  Samfunnsansvar og etikk 
Administrerende direktør er ansvarlig for å etablere gode rutiner og retningslinjer for å 

ivareta Statens eierskapspolitikk innenfor 4 hovedområder; menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter, forebygging mot korrupsjon samt klima og miljø. Effekten av 

Helse Nord RHFs virksomhet, herunder kjøp av varer og tjenester skal skje i tråd med 

disse. 

 

Administrerende direktør skal etablere rutiner for å sikre at foretakets etiske 

retningslinjer følges. 

4.13  Påtalefullmakt 
Administrerende direktør er gitt påtalefullmakt, jf styresak nr. 85-2005. 

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør 

Styret vil evaluere administrerende direktørs resultater årlig. Styrets leder skal årlig ha 

medarbeidersamtale med administrerende direktør. 
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1. Formål med instruksen 

 

Denne instruksen beskriver rammer for administrerende direktørs arbeid og omhandler dennes 

ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen er hjemlet i helseforetakslovens § 29, og er 

i det vesentlige basert på vedtekter for Helse Nord RHF, eiers styringsdokumenter, styrets 

vedtak og helseforetaksloven.   

 

2. Overordnet rolleavklaring 

 

Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Helse Nord RHF. Administrerende direktørs 

rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets 

beslutninger og instrukser, samt å følge disse opp. 

 

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn 

og andre ansettelsesvilkår. Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret 

treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør. 

 

3. Administrerende direktørs myndighet 

 

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Nord RHF og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Administrerende direktør i Helse Nord RHF skal 

også føre løpende tilsyn med helseforetak som Helse Nord RHF eier og skal påse at 

virksomheten der er i samsvar med Helse Nord RHF sine vedtekter og vedtak truffet av 

foretaksmøtet og styret. 

 

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av 

stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret. 

 

Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke: 

 

 Pantsettelse eller avhending av fast eiendom 

 Salg av sykehusvirksomhet 

 Opptak av lån uten styrets godkjennelse  

 Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30 

 Vesentlige investeringer (og vedlikehold) 

 Prosesshandleevne (søksmålskompetanse) i sivile saker, uten etter fullmakt fra styret 

 

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene. 

 

4. Administrerende direktørs oppgaver  

 

Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Nord RHF utfører sine hovedoppgaver i 

tråd med gjeldende vedtekter, styringsdokumenter, protokoller fra foretaksmøter og eiers 

øvrige rammer. 

 

Administrerende direktør skal, innenfor de til enhver tid vedtatte budsjetter, aktivt bidra til å 

sikre videreutvikling av helsefaglig innhold og kvalitet i Helse Nord RHF og helseforetak eiet 

av Helse Nord RHF. 
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Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven § 37, om at 

administrerende direktør forestår den daglige ledelse av Helse Nord RHF. Følgende oppgaver 

inngår i administrerende direktørs ansvarsområde: 

 

4.1 Kontroll 

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen skjer 

på en betryggende måte. 

 

Med dette menes også at administrerende direktør er ansvarlig for å etablere og følge opp at 

det foreligger et internt kontroll-rammeverk som sikrer at: 

 

 alle inntekter tilfaller rettmessig og rettidig foretaket 

 kun relevante utgifter og kostnader belastes og betales av foretaket 

 alle eiendeler er sikret og korrekt vurdert 

 investeringer prioriteres og vurderes opp mot foretakets mål 

 foretakets finansielle og likviditetsmessige styring søkes optimalisert 

 

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer 

som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. 

 

4.2 Rapportering 

4.2.1 Informasjon til styret 

Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret.  

 

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling. Administrerende direktør skal rapportere til styret vedrørende fremdrift i 

planer og informere om eventuelle avvik. Minst hver 4. måned skal administrerende direktør 

gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse Nord RHF og helseforetak eiet av Helse Nord 

RHF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et 

spesielt fokus på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet. Det skal særlig redegjøres for 

foretakenes stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter.  

 

Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som 

gjøres av ledelsen innenfor daglig ledelse. 

 

Styret har rett til enhver tid å kreve at administrerende direktør gir styret en generell 

redegjørelse og i saker av særskilt interesse. 

 

Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til 

samme tid. 

 

Administrerende direktør har ansvar for å holde styret informert om vesentlige forhold internt 

og eksternt. 

 

4.2.2 Årlig melding til departementet 

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årlig melding til departementet som styret i 

Helse Nord RHF plikter å levere departementet i henhold til helseforetaksloven § 34 og Helse 

Nord RHF’s vedtekter § 15. 

 

Kommentert [RAE1]: Er ivaretatt av nytt kapittel om 

virksomhetsstyring 
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4.2.3 Årsberetning og årsregnskap 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. 

Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til 

foretaksregisteret.  

 

4.3 Saksforberedelse 

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste fastsettes av 

styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår 

saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. Alle saker skal forberedes og 

fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. 

Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte. 

 

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. 

 

4.4 Foretaksmøtet 

Administrerende direktør plikter å være til stede i foretaksmøtet og har rett til å uttale seg i 

foretaksmøtet.  

 

4.5 Representasjon 

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.  

 

4.6 Lederforum 

Administrerende direktør har ansvar for at det etableres forum for samarbeid og utvikling 

mellom direktørene for helseforetakene og administrasjonen i Helse Nord RHF. Dette skal 

være et rådgivende organ. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives 

gode lederutviklingsprosesser innenfor foretaksgruppen.  

 

4.7 Informasjon og samfunnskontakt 

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og systemer 

for, kontakt med eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter som sikrer 

offentlig innsyn i de aktiviteter Helse Nord RHF har ansvar for. Det skal praktiseres 

meroffentlighet. 

 

4.8 Helse, miljø og sikkerhet 

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som 

ivaretar helse, miljø og sikkerhet innenfor både den operative virksomheten og under 

arbeidsutførelsen på pasienter – i tillegg til kultur for avviksregistrering og –håndtering. 

 

4.9 Personalansvar 

Administrerende direktør har ansvaret for at Helse Nord RHF er riktig organisert og har en 

kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte.  

 

Administrerende direktør har personalansvaret for de ansatte i Helse Nord RHF. Dette kan 

delegeres for lavere nivåer til seksjonssleder eller andre i henhold til fullmaktsmatrise. 
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4.10 Fullmakter 

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som 

sikrer at utøvelse av fullmakter, herunder delegering av disse, ikke overtredes. 

Administrerende direktør er den eneste som kan gi fullmakter, men dette kan også delegeres 

av administrerende direktør til ledere etter avtale eller i henhold til fullmaktsmatrise.  

 

4.11 Samarbeid med andre 

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i regionen, slik at det totalt 

sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal også 

bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak og helseforetak eiet av disse når dette er 

egnet til å fremme formålet til Helse Nord RHF.  

 

Administrerende direktør skal tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar 

til å fremme Helse Nord RHF’s formål, og i et helhetlig perspektiv bidrar til en 

hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal følge opp de 

plikter Helse Nord RHF har i forhold til private aktører, gjennom lovverk, instrukser og andre 

styringsdokumenter, samt særskilte avtaler. 

 

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og 

veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et 

helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale 

samarbeidspartnere, samt i forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder.  

 

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet 

og høgskoler, slik at Helse Nord RHF kan ivareta de forpliktelser som fremkommer av egen 

instruks til styret om dette forholdet.  

 

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og 

brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Helse Nord RHF sikrer den medvirkning som er 

beskrevet i helseforetakslovens § 35 og vedtektenes § 14. 

 

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med organisasjonene og 

vernetjenesten tilrettelegge for at Helse Nord RHF sikrer medvirkning for medarbeiderne i 

regionen, jf. Hovedavtalens bestemmelser. 

 

4.12 Påtalefullmakt 

Administrerende direktør er gitt påtalefullmakt, jf styresak nr. 85-2005. 

 

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  

 

Det vil bli etablert evalueringskriterier innen følgende områder: 

 

 Økonomi- og aktivitetsutvikling 

 Sikring av kvalitet på tjenestene 

 Pasient- og brukerperspektivet 

 Utvikling av samarbeid og bedriftskultur i foretaksgruppen 

 Ledelses- og kompetanseutvikling 

 Innovasjon og nytenkning - forbedringsprosesser 

 Forholdet til eksterne samarbeidspartnere som kommuner, fylkeskommuner, universitet 

og høgskoler og andre regioner 

 

Årlige resultatkrav for administrerende direktør vil bli utviklet på basis av plandokument for 

kommende år og ovennevnte kriterier. Administrerende direktør vil bli evaluert mot disse 

momentene.  
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