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Styresak 142-2016/5 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse 

Nord RHF, oppfølging av styresak 128-2016 
Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene ettersendes. 

 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 128-2016 Eventuelt, sak B ad. 
fullmaktsstrukturen i Helse Nord i styremøte 26. oktober 2016. Styret fattet følgende 
vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak med 
informasjon om beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord. 
 
I denne styresaken legges frem informasjon om beslutnings- og fullmaktsstrukturen i 
Helse Nord RHF.  
 
Formålet er å orientere styret om nåværende fullmaktsstruktur og vedtatte 
arbeidsdeling mellom styret og adm. direktør, både for egne og felles eide helseforetak.  
 
Utgangspunkt for fullmaktene er Helse Nord RHFs vedtekter fastsatt ved kongelig 
resolusjon 31. august 2001, hvor det heter at Den daglige ledelsen av Helse Nord RHF 
utøves av den styret ansetter, dvs. adm. direktør. Se vedlegg 1. 
 
Styrets instruks 
Styrets instruks ble sist oppdatert i styresak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord 
RHF, revidering (styremøte 27. september 2012). Styret i Helse Nord RHF har ansvar for 
den totale driftssituasjonen i Helse Nord og skal sørge for å få fremlagt nødvendig 
informasjon for å kunne ta de nødvendige beslutninger for å sikre forsvarlig drift og 
rapportering til eier, jf. vedlegg 2.  
 
Adm. direktørs instruks 
Styret vedtok instruks for adm. direktør i styresak 5-2002, senere endret i styresak 58-
2004 og styresak 72-2006 (se vedlegg 3). Adm. direktørs myndighet går frem av kap. 3: 
 
Adm. dir. forestår den daglige ledelsen av HN RHF og skal følge de retningslinjer og pålegg 
som styrt har gitt. Adm. dir. i HN RHF skal også løpende føre tilsyn med helseforetak som 
HN RHF eier og skal påse at virksomheten der er i samsvar med HN 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. Adm. dir. plikter å forelegge saker av slik natur for styret. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 56



Adm. 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 
 
Kapittel 4 omhandler adm. direktørs oppgaver. Her heter det bl.a. Adm. direktør skal, 
innenfor de til enhver tid vedtatte budsjetter, aktivt bidra til å sikre videreutvikling av 
helsefaglig innhold og kvalitet i HN RHF og helseforetak eiet av HN RHF. 
 
Kapittel 4.2.1 omhandler adm. direktørs informasjon til styret.  
Kapittel 4.10 omhandler fullmakter.  
 
Fullmakter 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har rett til å tegne Helse Nord RHFs firma, og han er 
meddelt individuell prokura, jf. styresak 58-2004 Administrerende direktørs fullmakter – 
prokura og rett til å tegne firma (styremøte 31. august 2004). 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har, innenfor daglig drift, delegert interne fullmakter i 
Helse Nord RHF, sist behandlet i ledermøte 14. juni 2016. Se vedlegg 4.  
 
Adm. direktører i alle fire regionale helseforetak har fullmakter gitt av de regionale 
styrene, innenfor de til enhver tid vedtatte budsjetter som gir handlingsrom for å 
ivareta adm. direktørs oppgaver innenfor daglig ledelse og drift av RHF-ene og 
foretaksgruppen. Disse fullmaktene vil naturlig nok være noe forskjellig med bakgrunn i 
regionenes ulike organisering og struktur. 
 
Nasjonalt system for innføring av nye metoder 
De fire regionale helseforetakene skal samarbeide om og legge til rette for gode 
beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i spesialisthelstjenseten. Disse 
beslutningene skal fattes ved konsensus i møte mellom de adm. direktører i de fire 
regionale helseforetakene. Eksplisitt fullmakt ble gitt i styresak 33-2014 Etablering av 
nasjonalt system for innføring av nye metoder – de regionale helseforetakenes rolle og 
ansvar i styremøte 27. mars 2014 (se vedlegg 5). 
 
Konsernbestemmelser for investeringer 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for 
investeringer - oppdatering i styremøte 25. november 2016. Oppdaterte 
konsernbestemmelser for investeringer ble vedtatt, se vedlegg 6. Her fremgår krav til 
styrebehandling i helseforetak, og hvilke beslutninger som skal løftes til styret i Helse Nord 
RHF:  
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Enkeltprosjekter: 
• med samlet investeringssum 20 mill. kr. eller mer 
• som i stor grad påvirker pasienttilbudet (f. eks. flytting av tilbud eller et nytt tilbud) 
• som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller har 

driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
• som medfører større endring i oppgavefordeling mellom geografiske enheter i 

samme helseforetak 
• som medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i foretaksgruppen. 
 
Investeringer opp til 50 mill. kroner i helseforetak kan godkjennes av adm. direktør. For 
prosjekter i RHF-regi gjelder tilsvarende krav til styrebehandling som i HF. Prosjekter 
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.  
 
Felles eide selskaper 
Omfanget av felles eide selskaper har økt. Styrene i alle regionale helseforetak har 
derfor behandlet felles styresak om styring av de regionale helseforetakenes felles eide 
selskaper, jf. styresak 121-2015 (styremøte 25. november 2015), vedtakets punkt 4 og 
5 (se vedlegg 7a og 7b).    
 
Regionale fagplaner, strategidokumenter og funksjonsfordeling m. m. 
Regionale fagplaner, strategidokumenter, regionale policyer m. m. behandles av styret i 
Helse Nord RHF etter en grundig prosess i foretaksgruppen, herunder medbestemmelse 
(tillitsvalgte og vernetjenesten) og brukermedvirkning. Prosessen og tidsplanen 
tilpasses prosjektets omfang og betydning, men ivaretar alltid 
medvirkningsperspektivet.  
 
Funksjonsfordeling innen medisinske fagområder diskuteres og besluttes på lavest 
mulig nivå i foretaksgruppen. Dersom fagmiljøene ikke enes om funksjonsfordelingen 
eller denne har store konsekvenser for foretaksgruppen som helhet o. l. løftes 
problemstillingene opp på RHF-nivå, og etter en grundig prosess med involvering av 
både interne og eksterne interessenter, medbestemmelse og brukermedvirkning 
behandles forslag til funksjonsfordeling av styret i Helse Nord RHF. Her velges gjerne 
flertrinnsbehandling for å gi styret mulighet til innspill og føringer underveis. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Adm. direktør vurderer de foreliggende instrukser og fullmakter som dekkende for en 
forsvarlig og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom styret og adm. direktør i Helse Nord 
RHF.  
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Vedlegg: 
 
1. Vedtekter for Helse Nord RHF  
2. Instruks - Styret i Helse Nord RHF 
3. Instruks - Adm. direktør i Helse Nord RHF 
4. Fullmaktsmatrise Helse Nord RHF  
5. Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder – de 

regionale helseforetakenes rolle og ansvar 
6. Styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - oppdatering 
7. Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper 

(med endelig vedtak)  
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-november-2016



