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STYRESAK 76-2009  OPPFØLGING AV  
 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/2008:  
 FULLMAKTSSTRUKTUREN I HF-ENE,  
 JF. STYRESAK 67-2008 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken gis det en orientering om status knyttet til oppfølging av internrevisjonsrapport 
13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-ene. 
 
Bakgrunn 
Styret behandlet denne internrevisjonsrapporten i styresak 67-2008 og fattet følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 13/08: ”Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen - 

oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 
fulgt opp i helseforetakene.  
 

• Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 
samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan for eksempel synes 
naturlig å se på om begrepsbruk, stillingsbetegnelser osv bør harmoniseres ikke bare 
innenfor hvert foretak, men i hele foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status i de problemstillinger 

som tas opp i rapporten. 
 
I styremøte, den 22. Juni 2009 orienterte adm. direktør muntlig om at tilbakemeldingen jf. 
punkt 3 i styrets vedtak ble utsatt over sommeren. 
 
Vurdering 
Rapporten og oppfølging i foretakene og regionalt er tatt opp på møte med foretakenes 
økonomisjefer i februar 2009.  
 
Når det gjelder oppfølgingen i de enkelte foretakene vises det til vedlagte brev. 
 
Når det gjelder vedtakets punkt om samarbeid om fellesløsninger for hele foretaksgruppen har 
det siden 2008 blant annet blitt gjennomført følgende: 

 
i. Standardisering av budsjettprosess 
ii. Mal for tiltaksrapportering 
iii. Retningslinjer for risikostyring (styresak 31-2009) 
iv. Styrking av controllerfunksjonen (styresak 32-2009) 



 
 
Når det gjelder punktet om at det bør vurderes om begrepsbruk og stillingsbetegnelser skal 
harmoniseres ikke bare innad i helseforetakene, men i hele foretaksgruppen har det foreløpig 
ikke blitt satt i verk et regionalt arbeid. Det er slik at det er frihet for foretakene til selv å 
definere begreper og stillingsbetegnelser som henger sammen med den interne 
organiseringen.  Disse ulikhetene skaper igjen noen utfordringer knyttet til arbeid med å 
utarbeide felles retningslinjer og beskrivelser. Samtidig er det viktig at foretakene selv har 
økonomiske rutiner som er kjente i foretaket og som blir praktisert konsekvent. Nytten av å 
standardisere begrepene og stillingsbetegnelser ytterligere vil være naturlig å vurdere behovet 
for i forbindelse med implementering av regional fellesløsning for HR-/lønnssystem. 
 
Konklusjon 
Økonomisk styring og interne kontrollrutiner henger tett sammen og Helse Nord RHF vil 
fortsatt ha fokus på dette området. Det vises for øvrig også til styresak 79-2009/3 om nytt HR-
system hvor det blant annet vil bli vurdert i hvilken grad ytterligere regionale fellesløsninger 
skal implementeres. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-ene 
til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra Helgelandssykehuset HF av 28.8.2009 
 Brev fra Nordlandssykehuset HF av 28.8.2009 
 Notat fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.8.2009  
 Brev fra Helse Finnmark HF av 1.9.2009 
 
Utrykte vedlegg: Internrevisjonsrapport 13/2008 
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Oppfølging av internrevisjonsrapport 13/2008 - fullmaktsstrukturen  

Viser til brev av 7.7.2009 ang oppfølging av internrevisjonsrapport 13/2008 om fullmaktsstruktur og 
styrets vedtak i sak 67/2008. 
 
Jamfør ovennevnte rapport vurderer internrevisjonen det slik at fullmaktsstrukturen i 
Nordlandssykehuset legger godt til rette for budsjettansvarliges styring av kostnadene på det området 
de har ansvar for. I Nordlandssykehuset er det i all hovedsak ledere med budsjettansvar som kan 
forplikte foretaket gjennom attestasjon. Imidlertid er det i enkelte tilfeller slik at andre enn 
budsjettansvarlig kan utløse kostnader. I hovedsak er dette knyttet til rekvirering av ekstravakt 
utenfor ordinær arbeidstid, og enkelte materiellposter. Det er imidlertid innenfor flere av 
ansvarsområdene allerede etablert rutiner som skal sikre forsvarlig adferd mht nødvendig utløsning 
av kostnader når attestasjonsansvarlig ikke er tilstede. 
 
Nordlandssykehuset har i løpet av våren forberedt etablering av ny klinikkorganisering fra 1. 
september 2009, der revisjon av fullmaktsstruktur er en del av prosessen. I påvente av endelig 
konklusjon vedr stabsorganisering valgte vi å skyve revisjon av fullmaktsstruktur til høsten 2009. 
Anbefalingene fra internrevisjonen vil bli søkt innarbeidet i revidert fullmaktsstruktur. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Gro Ankill 
Økonomisjef 

 
 
 
 
 

 
 
Kopi: Direktør Eivind Solheim 
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Sak:  Fullmaktsstrukturen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF   
Til: Helse Nord RHF    
Fra:  Universitetssykehuset Nord-Norge HF v/Thomas Krogh og Jorunn Lægland  
  
 
Sammendrag  
UNN HF har som et ledd i omorganiseringen foretatt nødvendige endringer i sitt fullmaktsregister. 
Samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt er et prinsipp som skal følges i høyest mulig grad. 
Antall personer med attestasjonsfullmakt for enten fakturasystemet Basware eller lønns- og 
personalsystemet GAT er redusert til 257, mens 366 har fått tildelt en kontrollfunksjon av faktura/bilag.  
 
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF foretok i 2008 utredninger av ”Håndtering av fullmaktsstrukturen i helseforetakene” og 
kom med noen anmerkninger til hvordan praksisen har vært ved de forskjellige helseforetakene. UNN HF 
gjennomgikk i samme periode en omorganisering hvor det ble etablert en ny klinikkstruktur med et nytt 
ledelsesnivå. Det var av den grunn nødvendig å utarbeide en ny fullmaktsstruktur som ville passe den nye 
organisasjonsmodellen med intensjon om også å imøtekomme anmerkningene gitt UNN HF i 
Internrevisjonsrapport 09/08.  
 
 
Svar på anmerkninger 
Det er spesielt to momenter som internrevisjonen har påpekt og som den nye fullmaktsstrukturen har 
forsøkt å håndtere på en best mulig måte.  
 

1) Det høye antallet ansatte som er registrert med attestasjonsfullmakt 
2) Manglende samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt 

 
Ad. 1 Antall ansatte med attestasjonsfullmakt 
Det har vært et høyt antall med attestasjonsfullmakt ved UNN HF. Ved utgangen av 2008 var ca. 860 
personer tildelt en slik fullmakt. Det er viktig å presisere at dette var fullmakter både for fakturasystemet 
Basware og lønns- og personalsystemet GAT, og at ca. 150 av disse gjaldt eksternfinansierte prosjekter 
og ansatte ved Nasjonalt senter for telemedisin.  
 
Full gjennomgang av fullmaktsregisteret ble gjennomført rundt årsskiftet 2008/2009. Senter for økonomi 
og analyse har nå, basert på innmeldingene fra enhetene, et ajourført fullmaktsregisteret som sikrer 
kontroll med helseforetakets attestasjonsfullmakter for systemene Basware og GAT. Tabell 1 viser at 
antall fullmakter pr. 31. mai i år var redusert til 257 ansatte, mens ytterligere 366 ansatte har fått tildelt en 
fullmakt til å kontrollere fakturaer og bilag. En tilleggsdimensjon i det nye registeret er forbedrede 
sorteringskriterier. Det kommer tydelig fram om en person kun har fullmakt i et av systemene. Dette var 
ikke på samme måte på plass i det forrige fullmaktsregisteret og vanskeliggjorde muligheten for god 
informasjon om antall fullmakter pr. system. 
 
Ad. 2 Manglende sammenheng mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt 
UNN har valgt å legge kontroll av budsjettmessig dekning inn som en del av kontrollene ved attestasjon 
av kostnader og ikke ved anvisning slik man ofte ser i andre fullmaktsstrukturer. Dette er naturlig 
ettersom anvisning her skjer ved en seksjon som ikke har budsjettansvar for de aktuelle kostnadene. Ved å 
legge anviserrollen sentralt oppnås det en annen type kvalitetskontroll. Det sikrer lik behandling i hele 
helseforetaket, overholdelse av lovkrav, retningslinjer og avtaler og kan kompensere for noe manglende 
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økonomikompetanse ute i linjen. Videre gir det økonomirådgiverne i seksjon for budsjett og analyse god 
innsikt i hva som skjer i organisasjonen, noe som er nyttig ved budsjettoppfølging mot avdelingene.  
 
Prinsippet om størst mulig samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt skal tilstrebes, men 
praktiske løsninger må finnes for å gjøre hverdagen enklere. Dette uten at det går ut over ledernes 
oversikt over bruken av sine budsjettmidler. Ledelsen ved UNN HF vedtok derfor den 10. februar i år å 
skille mellom attestasjonsfullmakt og fakturakontroll. De med attestasjonsfullmakt skal være personer 
med budsjettansvar eller med spesiell delegering fra disse. 
 
Fullmaktsstrukturen inneholder seks nivåer hvor administrerende direktør, med det overordnede 
budsjettansvaret er gitt nivå 0. De andre nivåene er: 
 
Nivå 1 = Klinikk-/Senter-/Stabsledere 
Nivå 2 = Avdelingsledere 
Nivå 3 = Seksjonsledere 
Nivå 4 = Prosjektansvarlige 
Nivå 5 = Kontrollfunksjon 
 
Det er kun personer betegnet med Nivå 1-4 som har fått tildelt attestasjonsfullmakt, dvs. seksjonsledere 
og ledelsesnivåene over, samt prosjektansvarelige. Personer uten budsjettansvar er lagt under Nivå 5 og 
har ingen attestasjonsfullmakt, kun en kontrolloppgave av faktura/bilag. Tabell 1 viser hvordan 
fullmaktene etter en slik gruppering vil se ut. Fullmaktene er fordelt pr. enhet og pr. nivå.  
 
 
Tabell 1 Antall fullmakter UNN HF – Basware og GAT  

Klinikk/Senter/Stab Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Totalt 
10 - Akutt og prehosp. 1 16 8 4 31 60 
11 - Longyearbyen   1  6 7 
12 - Kir., kreft- og KK 1 4 5 9 36 55 
13 - Hjerte og lungeklinikken 1 4  1 15 21 
14 - Nevro- og ortopedklinikken 1 5 5  30 41 
15 - Medisinsk klinikk 1 3 7 15 27 53 
16 - Rehabiliteringsklinikken 1 5 3 5 14 28 
17 - Barne- og ungdomsklinikken 1 4 6 7 10 28 
20 - Allmennpsyk. Klinikk 1 6 9 4 38 58 
21 - Rus og spes.psyk.klinikk 1 8 13 5 25 52 
30 - Diagnostisk klinikk 1 5 16 4 40 66 
40 - Samhandling og telemed. 1 2 1 8 2 14 
45 - Drift og eiendom 1 3 9 4 54 71 
52 - Adm. Serviceenhet 1 1 1 3 3 9 
54 - Forskn.fag.kv.uv. 1   5 1 7 
56 - Kommunikasjonsstab 1    1 2 
58 - HR og organisasjonsutv. 1 2 1  11 15 
60 - Økonomi og analyse 1 1 1 3 12 18 
62 - Fellesinnt./-kostnader   1 7 10 18 

Totalt 17 69 87 84 366 623 
 
 
Nivåkodene vil kunne brukes til å skaffe til veie oversikter over antall med fullmakter på forskjellige 
ledelsesnivå i organisasjonen, og kan også benyttes som kontrollfunksjon for å sikre at ikke en 
underordnet vil måtte attestere for anskaffelser en overordnet har foretatt. Noe som er uheldig sett fra et 
kontrollperspektiv og påpekt spesielt av Internrevisjonen. 
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Senter for økonomi og analyse vil utføre årlig kvalitetskontroll av fullmaktsregisteret. Det kan skje ved at 
enhetene blir bedt om å gjennomgå tilsendt liste av gjeldende fullmakter og navngi hvem som fortsatt skal 
ha navnet sitt på listen. Det vil som før være mulig å tilføre nye attestasjonsfullmakter kontinuerlig og 
eventuelt også være tidsspesifikk (fra dato – til dato) i forbindelse med ferieperioder, men ved den årlige 
revisjonen skal det være en bedre kontroll for å slippe og få den store oppsamlingen av fullmakter som 
tidligere har vært et problem.
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Helse Nord RHF 
 
8038 Bodø       Hammerfest 1. september 2009 
 
 
 
 
 
Helse Finnmark viser til brev av 2.6.09 om rapportering i fht internrevsjonsrapport 11/08. 
 
Viser til internrevisjonsrapport nr 11/08 Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF datert den 
2. juni 2008 og vil komme med følgende svar til punkt 3 oppsummering og anbefalinger. 
 
Ved Helse Finnmark HF er kontroll av budsjettmessig dekning lagt til attestant, dermed er det 
viktig at det er samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt. Slikt samsvar foreligger 
imidlertid ikke alltid, ettersom attestasjonsrett også er delegert til ansatte uten budsjettansvar i 
foretaket. 
  
Helse Finnmark har gjennomført en omorganisering pr. 15. juni 2009. Dette innebærer at 
budsjettansvar og attestasjonsrett nå samsvarer. Det er utarbeidet "prosedyre for delegering av 
fullmakt for Helse Finnmark" som iverksettes 1.oktober 2009.  
  
For mange viktige anskaffelser er den budsjettansvarlige med i bestillingsprosessen og har 
innflytelse på denne, men dette er ikke alltid tilfelle.  
  
Jfr. svaret ovenfor. 
  
Som påpekt i pkt. 2.2 kan ikke en hensiktsmessig fullmaktstruktur alene sikre den 
budsjettansvarlige styring med kostnadene på sitt ansvarsområde, men det bør tilstrebes en 
fullmaktstruktur som så langt det er praktisk mulig bidrar til slik styring. Inter revisjonen 
anbefaler derfor foretaket å innføre begrensninger i hvilke koststeder den enkelte kan attestere 
på, eventuelt også beløpsmessige begrensninger ved attestering, og å vurdere rutinene for 
delegering av attestasjonsfullmakt tl ansatte uten budsjettansvar nærmere. 
  
Det er utarbeidet "prosedyre for delegering av fullmakt for Helse Finnmark" som iverksettes 1. 
oktober 2009. Det er iverksatt et arbeid vedr. å vurdere attestasjonsbegrensning i BasWare som 
er foretakets elektroniske fakturabehandlingssystem. Beløpsgrense er foreløpig bare lagt på 
anvisningsfullmakten. 
  
Direktør for Helse Finnmark HF har vedtatt å sette i gang med evaluering av organiseringen av 
foretaket. Som et ledd i denne prosessen anbefaler internrevisjonen at det foretas en 
risikovurdering for å avklare om den valgte strukturen og øvrige rutiner og tiltak samlet sett gir 
de budsjettansvarlige reelle muligheter og gode forutsetninger for å styre kostnadene på sine 
ansvarsområder, eller om rutinene bør forbedres, eventuelt suppleres med nye tiltak. En slik 
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vurdering vil naturlig omfatte bl.a. gjeldende rutiner for budsjettoppfølging, retningslinjer for 
rekvirering av overtid og ekstravakter, ajourhold av fullmaktsregistre m.m. 
  
Se svar ovenfor. I økonomihåndboken som er under revidering vil rutine for budsjettoppfølging 
revideres. Budsjettoppfølging skjer i dag på avdelingsnivå med budsjettansvarlig leder. Det er 
utarbeidet retningslinjer for rekvirering av overtid og ekstravakter. Rutiner for ajourhold av 
fullmaktsregistre utarbeides i forbindelse med økonomihåndbok som er under revidering. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lill-Gunn Kivijervi 
Økonomisjef 
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