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Fullmaktsmatrise  
 
Definisjoner: 
Nivå 1: Administrerende direktør 
Nivå 2: Avdelingsdirektører, direktør Helse Nord IKT, leder SKDE 
Nivå 3: Seksjonsledere  
STL: Ledere av stabsfunksjoner inkl. internrevisjon  
 
BDF: Budsjettdisponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) innenfor tildelt budsjett. Når 
matrisen legger fullmakt til BDF, menes det aktuelle nivå (1, 2, STL eller 3) som er tildelt 
et gitt budsjett/ansvar. Alle fullmakter forutsetter budsjettmessig dekning. 
 
Kontrakt: Gjensidig forpliktende avtale, dvs vi har (i alle fall til en viss grad) forpliktet 
oss til å kjøpe noe som leverandøren har plikt til å levere, til fastsatte betingelser.   
 
Rammeavtale: Avtale med en eller flere leverandører som ikke er forpliktende før 
tildeling av kontrakt (avrop). Gjennomføres som forespørsel til en eller flere 
(minikonkurranse).  
 
Avtale: Fellesbegrep. Dekker både rammeavtale og kontrakt. 
 
 

Fullmakt Beskrivelse Rammer Myndighetsnivå 
Overordnede 
fullmakter 

   

Inngå vesentlige 
avtaler, utenfor 
anskaffelsesområdet 

Avtaler av prinsipiell, politisk 
karakter/angå omdømme. Eks: 
avtaler om samarbeid, strategi, 
oppgavefordeling mellom 
RHF og HF, etc 

 Nivå 1 

Inngå rettslig forlik Rettslig forlik med økonomisk 
konsekvens   

Representasjon ved 
advokat 

Styrets leder, 
kan delegeres til 
nivå 1 

Inngå utenomrettslig 
forlik 

Utenomrettslig forlik med 
økonomisk konsekvens  

Styret må orienteres 
om vesentlige saker. 
Juridisk skal involveres   

Nivå 1: Innenfor 
egen ramme 
Nivå 2 og STL: 
1.000.000 
Nivå 3: 500.000 

Godkjenne utbetaling 
av erstatning i 
kontraktsforhold 

Fullmakten gjelder innenfor 
eget budsjett, og er angitt i 
maksimalt beløp pr tilfelle 

Saken skal være 
vurdert juridisk. Nivå 1 
skal orienteres skriftlig 

Nivå 1: Innenfor 
eget budsjett 
Nivå 2 og STL: 
1.000.000 
Nivå 3: 500.000 

        
Beslutte å ta ut 
stevning/anke 

 Utformes av juridisk 
 

Styrets leder, 
kan delegeres til 
nivå 1 

Anmelde straffbare 
forhold/begjære påtale 

 Utarbeides av juridisk 
Styret informeres 

Nivå 1  

   Nivå 1 

1 
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Etablere felles regionale 
prosjekt og regionale 
faglige fora 
Økonomi    
Opprette, endre eller 
slette bankkonti 

  Regnskapssjef/ 
administrator 

Låneopptak i Norges 
Bank 

  Nivå 1 

Avgjøre hvem som skal 
ha utbetalingsfullmakt 
på bankkonti 

  Nivå 1 

Fordele 
budsjettrammer   

Intern fordeling av 
styrevedtatte budsjettrammer 
til avdelinger/stabsavdelinger 
 
Intern fordeling til seksjoner 

 Nivå 1 
 
 
 
Nivå 2 

Disponere budsjett Fullmakt til å benytte 
budsjettmidler innenfor eget 
ansvarsområde og gitte 
rammer, og i samsvar med 
anskaffelsesregelverket 
dersom kjøp omfattes av dette  
 
 

 BDF 

Alkoholservering Inntil 2 glass vin/øl ved 
eksterne besøk/ved 
kurs/opplæring 
 
Brennevin 

 BDF 
 
 
 
Nivå 1 

Økonomiske avtaler 
unntatt 
personalområdet 

   

Signere driftsavtaler  
 
Beslutte anskaffelse og 
prosjektdirektiv for 
flerårige avtaler om 
kjøp av helsetjenester 
med private 
institusjoner   

 Anskaffelse gjennomføres i 
samsvar med prosjektdirektiv 

Styret orienteres i 
samsvar med vedtatte 
retningslinjer ved kjøp 
av helsetjenester 

Nivå 1 

Beslutte og signere 
avtaler med varighet ut 
over 4 år  

Anskaffelse gjennomføres i 
samsvar med prosjektdirektiv 

Styret orienteres i 
strategiske saker 

Nivå 1 

Beslutte anskaffelses- 
eller avropsprosess i 
andre tilfeller (unntatt 
kjøp av 
advokattjenester) 
 

Fullmakten gjelder innenfor 
eget budsjett, og er angitt i 
maksimalt beløp i avtalens 
levetid (maks 4 år) 
 
 

Gjelder ikke flerårige 
avtaler om kjøp av 
helsetjenester 

Nivå 1: Innenfor 
eget budsjett 
 
Nivå 2og STL: 
5.000.000 
 

Kjøp av 
advokattjenester 

Advokatbistand til 
kvalitetssikring eller 
tvistesaker 

 STL jus 

2 
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Signere tildelt kontrakt   Fullmakten er angitt i 

maksimalt beløp i 
avtaleperioden (4 år)   

Kontraktssignering skal 
vurderes juridisk, i 
forkant  
 

Nivå 1: Innenfor 
budsjett 
Nivå 2 og STL: 
5.000.000 
 

Signere lokale, 
regionale og nasjonale 
rammeavtaler   

Avtaler inngått av RHF, men 
som ikke er forpliktende før 
avrop (tildeling av kontrakter 
under rammeavtalen) 

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

Nivå 2  

Utstede fullmakt til å 
heve nasjonale 
rammeavtaler  
 
 

 Rettslig grunnlag må 
være avklart juridisk  
 
 
 

Nivå 2 

Heve regionale og 
lokale avtaler 

 Rettslig grunnlag må 
være avklart juridisk  
 
 

Samme nivå som 
har signert 
avtalen 

Gjennomføre 
anskaffelsesprosesser 

     Alle prosesser skal 
gjennomføres med 
innkjøpsfaglig bistand 
og beslutningspunkter 
skal kvalitetssikres av 
juridisk stab 

BDF/Innkjøp 

Reforhandle og gjøre 
tilleggskjøp på inngåtte 
avtaler og signere 
endringsbilag/endrings
protokoll  

 
Reforhandling, adgang til og 
omfang ved tilleggskjøp skal 
være juridisk avklart   

 
Hovedregel: Maksimalt 
inntil 10 % av samlet 
kontraktsverdi, og 
kontraktsgjenstanden 
må beholde sin 
opprinnelige karakter  
 
Tilleggskjøp skal 
forankres i avtalen og 
være juridisk godkjent 
 
  

Nivå 1: Innenfor 
budsjett 
Nivå 2 og STL: 
5.000.000 
 
BDF: 2.000.000  
 
 
 

Løse ut opsjon og 
signere opsjonsavtale 

  Nivå 2 

Rekruttere  
avtalespesialister     

Rekrutteringer og tildelinger 
følger plan for 
avtalespesialister vedtatt av 
styret. Juridisk rammeverk skal 
følges 

Fagavdelingen deltar    BDF 

Signere avtale om 
hjemmel med 
avtalespesialist 

  Nivå 2 

Personalområdet      
Etablere/signere 
tariffavtaler 

  Nivå 1/ 
forhandlings-
leder 

Opprette ny stilling, 
herunder prosjekt- og 
engasjement, fastsette 

Drøftingsplikt jf HA § 31. 
Lønnsforhold generelt er også 
drøftingssak jf HA § 30, og 

Vilkårene for å etablere  
prosjekt – og 

Nivå 1 
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lønnsramme/-spenn drøftingene kan omfatte 

fastsettelse av lønnsramme 
eller spenn  

engasjementsstillinger 
skal vurderes juridisk   

Omgjøre stillinger, 
herunder prosjekt og 
engasjement til faste 
stillinger 

Inndra eller omgjøre ledig 
stilling    

Saksforberedes av nivå 
2 og behandles i 
ledermøte  
 
Drøftingsplikt 

Nivå 1  

Beslutte utlysning og 
ansette i eksisterende, 
ledig stilling   

  
Behovet for å 
videreføre stillingen må 
vurderes i lys av 
RHFets totale behov  
 
Lønn avklares med nivå 
1   

Nærmeste nivå 
over BDF  
 
 
  

Beslutte å ta inn vikar 
ved midlertidig ledighet   

  
Lønn avklares med nivå 
1 
 
   

Nærmeste nivå 
over BDF 
 
  
 

Signere arbeidsavtale   Nærmeste nivå 
over BDF 

Gjennomføre 
rekruttering og innstille 
på hvem som skal 
ansettes   

Avgjøres ved beslutning om 
utlysning. Innstilling 
utarbeides av BDF og skal være 
skriftlig, med begrunnelse for 
valget  

  BDF 

Personalansvar, 
herunder godkjenne 
lønns- og 
personalrelaterte 
kostnader i samsvar 
med vedtatte 
retningslinjer 

Ivareta personalansvaret for 
enhetens ansatte  
 
 
 

Permisjoner, kurs og 
tilleggs-
/etterutdanninger skal 
avklares med nivå 2  

BDF  

Godkjenne 
utenlandsreiser 

 Utenfor Skandinavia 
 
Innenfor Skandinavia 

Nivå 1 
 
 
Nivå 2 og STL 

Godkjenne bierverv   Nivå 1 
Godkjenne ferielister BDF samordner ferieliste med 

øvrige enheter. Fullmakten 
omfatter ikke godkjenning av 
egen ferie 

 BDF  

Vedta 
suspensjon/oppsigelse/
avskjed 

 Saksforberedes av 
enhetsleder sammen 
med juridisk 

Nivå 1 

Godkjenne sluttpakke  Utformes sammen med 
juridisk 

Nivå 1 

Vedta omplassering av 
ansatte 

Rettslige vilkår vurderes av 
juridisk. Kan foreligge 
drøftingsplikt 

Innenfor 
avdeling/seksjon/Stab 
 
Mellom enheter 
Forankres i nivå 1 

Nivå 2 og STL 
 
 
Ledere av 
berørte enheter 
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