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Rollefordeling og fullmakter 

1. INNLEDNING 

Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier 
styringsansvaret som utøves gjennom eget styre for Sunnaas sykehus HF. 
 
Foretaket er organisert med administrerende direktør som ansvarlig ovenfor styret. Det er videre stabsavdelinger/stabsfunksjoner med direkte linje til 
direktør. Tilsvarende er det direkte linje fra klinikksjef, samhandlingssjef, avdelingssjef for Servicesenter og forskningsdirektør til direktør. 
 
Fullmaktstrukturen i foretaket er bygget på ”Fullmakter i Helse Sør-Øst” – retningslinjer fra 2008, ”Mislighet og Korrupsjon” – håndbok til bruk i 
spesialisthelsetjenesten fra 2014, ”Instruks for administrerende direktør i HSØ” og ”Rundskriv om lederansvaret i sykehus”(HOD 2013). 
 
 
Dette notatet beskriver rolle- og fullmaktsfordelingen mellom direktør, klinikksjef, samhandlingssjef, avdelingssjef for Servicesenter, 
forskningsdirektør og stabsfunksjoner 
 
Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.  
 
Helseforetaket er underlagt en rekke lover hvor spesielt lov om helseforetak, lov om spesialisthelsetjenesten, lov om helsepersonell, lov om pasient og 
brukerrettigheter, smittevernloven, brannvernloven, arbeidsmiljøloven, opplæringsloven m.fl. er sentrale. 
 

2. FORMÅL  

 Sunnaas sykehus HF skal til enhver tid prioritere ressursinnsatsen mot de resultatmål som er nedfelt i årlig avtale med Helse Sør - Øst RHF. 

 Sunnaas sykehus HF skal preges av rasjonell og effektiv drift med motiverte medarbeidere og høyt servicenivå. 

 Alle ansatte skal utføre sin jobb basert på lojalitet til overordnede og Sunnaas sykehus HF. 

http://sds-ph-01.sikt.sykehuspartner.no/sykehuspartner/skjema/vedlegg.nsf/unique/07a169d40910696cc1257ebd002cba1e/$file/fullmakter%20i%20helse%20sør-øst.pdf
http://sds-ph-01.sikt.sykehuspartner.no/sykehuspartner/skjema/vedlegg.nsf/unique/a9145bc556f2fdc4c1257ebd002d14bd/$file/håndbok%20misligheter%20og%20korrupsjon.pdf
http://sds-ph-01.sikt.sykehuspartner.no/sykehuspartner/skjema/vedlegg.nsf/unique/b4f87ddc218340e0c1257ebd002d2e96/$file/instruks%20for%20administrerende%20direktør%202014-2016.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-2013/id728043/
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 Ansatte skal forholde seg til nærmeste overordnede, og har ansvar og forpliktelser i henhold til arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse. Klinikksjef, 
samhandlingssjef, avdelingssjef for Servicesenter, forskningsdirektør og stabsfunksjoner står til ansvar overfor direktøren som igjen står til 
ansvar overfor styret. 

 

3. ANSVAR OG MYNDIGHET 

Beslutningsfullmakten skal alltid vurderes mot riktig og hensiktsmessig nivå. Det må sikres riktig balanse mellom tildelt ansvar, kompetanse og 
nødvendige fullmakter. 
 
Kontroll av delegert myndighet for økonomiområdet og anskaffelsesområdet gjennomføres løpende.  
Kontroll av delegert myndighet for personalområdet gjøres i linjen. 
 
Enhver som tar beslutning skal: 

 være sikker på at de har beslutningsfullmakt 

 kommunisere beslutningen til relevante avdelinger /enheter i sykehuset 

4.  UTØVELSE AV ROLLE OG FULLMAKTSFORHOLD 

Rollefordeling er basert på at oppgavene skal løses på laveste mulige nivå i organisasjonen, ut ifra hensynet til effektivitet, service og kvalitet. 
 
Fullmaktsstrukturen skal være utformet slik at fullmakter til å ansette eller opprette stillinger skal ligge på høyere eller samme nivå som tildelt 
budsjettansvar. Tilsvarende skal gjelde for bruk av innleid arbeidskraft (eks. vikarbyrå) og godkjenning av overtid. 
 
Sunnaas sykehus HF har følgende beslutningsområder: 

 Administrerende direktør, nivå 1 

 Klinikksjef, forskningsdirektør, samhandlingssjef, avdelingssjef Servicesenter, ledere av stabsenheter, nivå 2 

 Avdelingsleder klinikk og enhetsleder ikke klinikk, nivå 3 
 

 
 
Alle ledere på Sunnaas sykehus HF skal inngå lederavtale med nærmeste overordnede slik at det sikres gjennomgående lederavtaler fra nivå 1 til nivå 3. 
Lederavtalene skal gjennomgås og evalueres årlig i forbindelse med årlig medarbeidersamltale. 
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Nærmeste leder skal årlig gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte som de har personalansvar for. 
 
 
4.1 Administrerende direktør  
Administrerende direktør ivaretar overordnede beslutninger, strategier og prinsipielle forhold. Direktøren skal styre, men ikke detaljstyre. Direktøren 
kan omgjøre enhver avgjørelse fattet av underliggende nivå som ikke er regulert av lov/inngåtte avtaler. Tilsvarende har direktøren rett og i enkelte 
tilfeller plikt til å instruere underordnet nivå. 
 
Administrerende direktør innstiller i saker til styret og har ansvar for iverksetting og oppfølging av beslutninger fattet av styret.  
 
Administrerende direktør står ansvarlig overfor styret når det gjelder inngåtte avtaler nedfelt i form av resultatkrav til Sunnaas sykehus HF. 
 
Det skal inngås samarbeidsavtale mellom administrerende direktør, og alle som ligger i direkte linje eller rapporterer direkte til administrerende 
direktør. Samarbeidsavtalen skal avklare den enkeltes rolle, ansvar og resultatmål. 
 
Administrerende direktør skal gjennomføre medarbeidersamtaler med alle som ligger i direkte linje til administrerende direktør. Inngåtte 
samarbeidsavtaler skal være sentrale i disse samtalene. 
 
Administrerende direktør kan oppnevne arbeids- og prosjektgrupper for tidsbegrensede oppdrag.  

 
Foretaksledelsen er administrerende direktørs rådgivende organ. Administrerende direktør avgjør til enhver tid hvem som skal inngå i ledergruppen 
(FTL). 
 
Klinikksjef er administrerende direktørs stedfortreder og har delegerte fullmakter fra administrerende direktør i hht. årlig samarbeidsavtale. 
 
4.2 Klinikksjef 
Klinikksjef har drifts- personal- og resultatansvar for klinikkens virksomhetsområde. Der det vurderes hensiktsmessig og forsvarlig kan det delegeres 
til underordnede.  
 
 4.2.1 Avdelingsledere i klinikk 

Avdelingsleder rapporterer til klinikksjef, og har fått delegert drifts- personal- og resultatansvar for avdelingens virksomhetsområde. Der det 
vurderes hensiktsmessig og forsvarlig kan det delegeres videre til underordnede.  
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4.2.2 Stab i klinikk 
Følgende stabsfunksjoner/ enheter i klinikk rapporterer direkte til klinikksjef 

 Klinikkoverlege 

 Legepool med natteam 

 Kompetanseenheten 

 Ressursenheten 
 
 
4.3 Forskningsdirektør  
Har drifts-, personal- og resultatansvar for forskningsavdelingens virksomhetsområde. Der det vurderes hensiktsmessig og forsvarlig kan det delegeres 
til underordnede.  
Har drifts-, personal- og resultatansvar for TRS – kompetansesenter for sjeldne diagnoser sine virksomhetsområder. Dette er delegert til: 
 
 4.3.1 Senterleder TRS 
 Senterleder rapporterer til forskningsdirektør og har delegert ansvar i hht. årlige lederavtaler 
 
4.4 Avdelingssjef for Servicesenter 
Har drift-, personal og resultatansvar for serviceavdelingens virksomhetsområde. Der det vurderes hensiktsmessig og forsvarlig kan det delegeres til 
underordnede.  
 4.5.1 Stabsfunksjoner i Servicesenter 

 Administrasjonskonsulent  

 Eiendomssjef 

 Miljøleder 

 Innkjøpssjef 

 Kvalitetskoordinator 
  
 
 
4.5 Samhandlingssjef 
Har drifts-, personal- og resultatansvar for samhandlingsavdelingens virksomhetsområder 
 4.5.1 Enhetsledere 
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 Enhetsledere rapporterer til Samhandlingssjef og har delegert ansvar i hht. årlige lederavtaler 
 
4.6 Stab 
Følgende stabsfunksjoner er etablert og rapporterer direkte til direktør:  
 

 Fagdirektør  

 Økonomidirektør  

 HR     -direktør 

 Kommunikasjonsdirektør 

 Innovasjonssjef 
 
 

 
Administrerende direktør avgjør til enhver tid hvilke funksjoner som skal være representert i foretaksledelsen 
 
Rolle- og fullmaktsnotatet skal revideres årlig etter 2. tertial.  
 
Sunnaas sykehus HF, 1. september 2015 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
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Tabell 2 
Overordnede fullmakter 

   

Områder Beskrivelse av området Vurdering  Fullmaktsnivå 

Prokura 
 

Fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alt 
som hører til driften av det, men har ikke uten 
utrykkelig gitt fullmakt rett til å selge/pantsette 
fast eiendom eller opptre på dets vegne i 
søksmål.  

Kan gis hver for seg eller i 
fellesskap. 

Nivå 1 

Inngå driftsavtale med RHF Fullmakt til å inngå driftsavtale  Nivå 1 

Inngå vesentlige avtaler, som inngår i 
den daglige ledelsen, av økonomisk 
art, utenom anskaffelsesområdet 
 

Kan være av prinsipiell, politisk karakter/angå 
helseforetakets omdømme. For eksempel 
avtaler om samarbeid, strategi, 
oppgavefordeling mellom flere HF, flerårige 
avtaler 

Innenfor generell fullmakt  
 
Nivå 1 

Inngå utenomrettslig forlik 
 

Fullmakt til å inngå utenomrettslig forlik med 
økonomisk konsekvens for helseforetaket  

Styret skal orienteres om alle 
vesentlige saker 

 
Nivå 1 

Inngå rettslig forlik 
 

Fullmakt til å inngå rettslig forlik med 
økonomisk konsekvens for helseforetaket. 

Styret skal orienteres om alle 
vesentlige saker 

 
Nivå 1 

Godkjenne utbetaling av erstatning i 
et kontraktsforhold 

Fullmakt til å godkjenne utbetaling av erstatning 
i tråd med kontraktsforpliktelser 

Innenfor generell fullmakt  
Nivå 1 

Utbetale erstatning/erstatning 
utenfor kontraktsforhold 

Fullmakt til å godkjenne utbetaling av 
erstatning, uten at dette har utgangspunkt i 
kontrakt 

Innenfor generell fullmakt  
Nivå 1 

Ta ut stevning/anke Fullmakt til å ta ut stevning på helseforetakets 
vegne og eventuelt anke 

Styret skal informeres om alle 
stevninger av prinsipiell, 
omdømmemessig eller annen 
vesentlig karakter. 

 
 
Nivå 1 

Anmelde straffbare forhold Fullmakt til å anmelde straffbare forhold begått 
mot helseforetaket eller dets ansatte 

Styret skal informeres om alle 
anmeldelser 

 
Nivå 1 

Begjære påtale Fullmakt til å begjære påtale på vegne av 
foretaket 

Styret skal informeres om alle 
begjæringer om påtale 

 
Nivå 1 
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Prosessfullmakt 
 

Opptre som part/lovlig stedfortreder i en 
rettslig prosess 

Fullmakt kan delegeres fra adm. 
direktør i konkrete saker. 
Delegering skal skje skriftlig. 
Delegert fullmakt kan ikke 
videredelegeres. 

 
Nivå 1 

Oppstart salg av varer og tjenester 
innenfor eksisterende virksomhet 

Fullmakt til å beslutte oppstart salg av ulike 
varer, tjenester og rettigheter 

 
Nivå 1: 500 000  

 
Nivå 1 

Økonomiområdet    

 
Salg (og utrangering) av utstyr 

Fullmakt til å beslutte salg eller utrangering av 
utstyr, og til å fastsette pris ved salg. Fullmakten 
må utøves innenfor fastsatt reglement for 
kassasjon. Det forutsettes at det finnes, eller at 
det blir utarbeidet slikt reglement for det 
enkelte helseforetak, basert på statens 
kassasjonsreglement.  

Markedsverdi (antatt): 
Nivå 1: 10 000.000 
Nivå 2:      100.000 

Nivå 2 

Opprette, endre eller slette bankkonti Fullmakt til å opprette bankkonti hos foretakets 
bankforbindelse.  

  
Nivå 1 

Avgjøre hvem som skal ha 
utbetalingsfullmakt på bankkonti 

Fullmakt til å avgjøre hvem som skal ha 
utbetalingsfullmakt på bankkonti 

Alltid to i felleskap  Nivå 1 - 
Delegert til 
økonomidirektør 

Innlevere tilbud (ved salg) Fullmakt til å innlevere tilbud der helseforetaket 
konkurrerer om å være leverandør  

  
Nivå 2 
 

Avskrive fordringer Fullmakt til å avskrive uerholdelige fordringer. 
Kan først gjøres etter at ordinære purre- og 
inkassorutiner er fulgt og har vært formålsløst. 

Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: 100.000 
 

 
Nivå 2 

Godkjenne særskilt oppdrag Fullmakt til å godkjenne oppstart av særskilte 
prosjekter, der det følger med særskilte midler, 
men som også medfører kapasitetsutnyttelse 
utenfor primæroppgaver for enheten. 

Nivå 1: 10 000 000 
Nivå 2:      500.000 
 
 

 
Nivå 2 

Godkjenne regnskap for øremerkede 
midler  

Fullmakt til å undertegne særregnskap for bruk 
av øremerkede midler mottatt fra 
utenforstående (i hovedsak departement) 

 
Nivå 1: Alle 
Nivå 2: 5 000 000 

 
 
Nivå 2 
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Vedta budsjett Fullmakt til å fastsette detaljert årsbudsjett ut 
fra styrets budsjettvedtak. Budsjettet skal settes 
opp etter fastsatt mal. 

  
Nivå 1 

Omdisponere budsjett Fullmakt til å endre vedtatt budsjett innenfor 
gitt ansvarsområde. 

Spesielle begrensninger i 
forhold til: 

 Omdisponering til 
investeringsformål 

 Ordinær drift og lønnskonti 

 Mellom prosjekter 

 
 
Nivå 2 

Motta pengegaver/donasjoner Fullmakt til å motta gaver på vegne av 
Helseforetaket i henhold til etiske retningslinjer. 
Fullmakten gjelder kun i de tilfeller det ikke er 
bindinger tilknyttet gaven.  

Nivå 1: 50 000 000 
Nivå 2:      100 000 
Nivå 3         50.000 
 

 
Nivå 3 

Anskaffelsesområdet    

Starte en anskaffelsesprosess Fullmakt til å beslutte at man skal starte en 
anskaffelsesprosess. Omfatter oppstart av 
anskaffelsesprosess både med sikte på å etablere 
rammeavtale og enkeltstående kjøp 

Innenfor budsjettåret: 
Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: 100.000  
Avdelingssjef Service: 500 000 
Nivå 3:    50.000  
Utover budsjettåret: 
Nivå 1: 10 000 000 

 
Nivå 3 
 
 
 
Nivå 1 
 

Velge anskaffelsesprosedyre Fullmakt til å velge anskaffelsesform innenfor 
lovbestemte krav (spesielt lov om offentlige 
anskaffelser, m/forskrifter) 

Nivå 1: innenfor budsjett 
Nivå 2: 100 000  
Avdelingssjef Service: 500 000 
Nivå 3:   50.000 
 

 
Nivå 3 

Godkjenne tilbudsforespørsler som 
skal sendes markedet 

Fullmakt til å godkjenne tilbudsforespørsel som 
sendes til markedet, enten dette er til enkelte 
tilbydere eller til offentlig 

Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: Innenfor budsjett 
Nivå 3 Innenfor budsjett 

 
Nivå 3 

Beslutte å avvise tilbud Fullmakt til å avgjøre avvisning av tilbud med 
henvisning til bestemmelser i lov om offentlige 
anskaffelser m/forskrifter.  

 
Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: 100.000  

 
Nivå 2 
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Avdelingssjef Service: 500 000 

Foreta valg av hvem man skal 
forhandle med 

Fullmakt til å avgjøre hvem man skal forhandle 
med når valgt anskaffelsesprosedyre er 
konkurranse med forhandlinger og det er 
bestemt at man skal forhandle med færre 
tilbydere enn de som har levert godkjente tilbud 

Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: Innenfor budsjett 
 

 
Nivå 2 

Gjennomføre forhandlinger Fullmakt til å opptre på vegne av RHF/HF i 
forhandlinger når valgt anskaffelsesprosedyre 

Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: Innenfor budsjett 
 

 
Nivå 2 

Beslutte å avlyse konkurranse Fullmakt til å stanse en konkurranse etter at 
man har gått ut i markedet for å innhente tilbud 

Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: 100.000 
Avdelingssjef Service: 500 000 
 
 

 
Nivå 2 

Avgjøre leverandørvalg Fullmakt til å beslutte hvilken leverandør man 
skal tegne kontrakt med etter gjennomført 
konkurranse i henhold til lovmessige krav 
(spesielt lov om offentlige anskaffelser 
m/forskrifter) 

Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: 100.000 innenfor budsjett 
Avdelingssjef Service: 500 000 
 
 

 
Nivå 2 

Signere kontrakt Fullmakt til å signere kontrakt etter 
gjennomført konkurranse i henhold til 
lovmessige krav (spesielt om lov om offentlige 
anskaffelser, m/forskrifter)  

Innenfor budsjettåret: 
Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: 100.000  
Avdelingssjef Service: 500 000 
Utenfor budsjettåret: 
Nivå 1: 10.000.000 

 
Nivå 2 
 
 
 
Nivå 1 

Utarbeide bestilling, der det finnes 
rammeavtale 

Fullmakt til å utarbeide bestillinger i de tilfeller 
det finnes rammeavtale. 
Tilsvarer å attestere kostnader. 

 Utnevnes av 
BDM 

Godkjenne bestilling, der det finnes 
rammeavtale 

Fullmakt til å godkjenne bestillinger i de tilfeller 
det finnes rammeavtale. 
Tilsvarer å anvise kostnader. 

Nivå 1: Innenfor budsjett 
Nivå 2: 100.000 innenfor budsjett 
Avdelingssjef Service: 500 000 
Nivå 3:    50.000 innenfor budsjett 

 
Nivå 3 

Godkjenne varemottak Fullmakt til å signere for kontroll av at mottatte  Utnevnes av 
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varer er i henhold til følgeseddel.  BDM eller i form 
av stilling 

Attestere Fullmakt til å signere for utført kontroll av at 
varen eller tjenesten er mottatt med riktig 
kvantum og kvalitet, med de priser og 
betingelser som er avtalt og vedrører 
virksomheten og det enkelte kostnadssted.  
På enkelte avtaler er det utpekt profesjonelle 
attestanter som f.eks Telenor og Sodexo. 
 

  
Utnevnes av 
BDM eller i form 
av stilling 

Anvise Fullmakt til å godkjenne at en kostnad skal 
utbetales. Ved anvisning skal det kontrolleres at 
det er dekning for kostnaden i budsjettet, er 
relevant for virksomheten og er økonomisk 
forsvarlig. Det skal videre kontrolleres at 
kostnaden er attestert av bemyndiget person. 
I elektroniske bestillingssystem vil mottatte 
fakturaer gå direkte til utbetaling dersom det er 
samsvar mellom bestilt, mottatt og fakturert. 
Kontroll tilsvarende anvisning vil da ligge hos 
den som godkjenner bestilling. 
 
Anvise/ godkjenne alle fakturaer 
Under kr. 100.000,- 
Anvise/ godkjenne alle fakturaer som er 
pålydende kr. 100.000,- eller mer.  
Alt over kr. 100.000 blir dobbeltkontrollert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegert til nivå 3 
 
Delegert fra adm. direktør til 
økonomidirektør 

BDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivå 3 
Nivå 1 

Utbetalingsfullmakt bank Fullmakt til å foreta utbetaling fra bank. Ansatte i økonomi- og 
analyseenheten. To sammen. 

I form av funksjon 
 

Bokføre Tilgang til å oppdatere 
Regnskapet.  
Månedlig avstemming 

Ansatte i økonomi – og 
analyseenheten 
 

I form av funksjon 
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Oppdatere leverandørregister Tilgang til å opprette, endre og slette 
leverandører i økonomisystemet 
(systemtilgang). 

Ansatte i økonomi – og 
analyseenheten. 
Kontroll utføres av annen person 
enn den som har opprettet. 

I form av funksjon 

Personalområdet    

Beslutte å opprette ny stilling, 
herunder opprette 
engasjementstilling, inkludert 
lønnsramme/-spenn innenfor 
tilgjengelige budsjettmidler 

Fullmakt til å beslutte at det skal opprettes ny 
stilling, herunder opprette engasjementstilling 
og i samråd med HR – enheten fastsette 
lønnsramme-/spenn for den nye stillingen 

 Nivå 2 

Behandle lønnskrav, eller justere 
lønn utover gjeldende tariff innenfor 
tilgjengelige budsjettmidler 

Fullmakt til å innvilge ansatte lønn utover 
gjeldende tariff  
Fullmakt til å behandle ansattes lønnskrav 
utenom de årlige lønnsforhandlinger 

Nivå 2 etter rådføring med HR-
direktør 
Nivå 2, etter rådføring med HR- 
direktør 

Nivå 2 
 

Beslutte å besette eksisterende 
stilling, inkludert lønnsramme/-
spenn innenfor tilgjengelige 
budsjettmidler 

Fullmakt til å beslutte at ubesatt stilling skal 
lyses ut for ansettelse og i samråd med HR – 
enheten fastsette lønnsramme/-spenn for 
stillingen. 

 
Innenfor budsjett 

 
Nivå 3 

Beslutte å ta inn vikar, inkludert 
lønnsramme/-spenn innenfor 
tilgjengelige budsjettmidler 

Fullmakt til å beslutte at det skal tas inn vikar i 
stilling og i samråd med HR – enheten fastsette 
lønnsramme/-spenn for vikariatet 

 
Innenfor budsjett 

 
Nivå 3 

Beslutte tilsetting Fullmakt til å beslutte hvem som skal ansettes  Nivå 3 

Personalansvar, inkludert å kunne 
godkjenne lønns- og 
personalrelaterte 
kostnader innenfor tilgjengelige 
budsjettmidler 

Fullmakt til å ivareta personalansvar av 
ansatte. Fullmakten omfatter, men er ikke 
begrenset til fastsetting av 
arbeidsplaner/turnus  
 
Pålegging av overtid, innvilge avtalefestede 
permisjoner, 
godkjenne kurs og tilleggs-/etterutdanning 
Innenfor budsjett, inklusive følgekostnader 
 

  
Nivå 3 
 
 
 
 
Nivå 3 
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Fullmakt til å ivareta 
personalledelse vil også omfatte godkjenning 
av variabellønnslister for utbetaling (som time- 
/overtidslister/turnusplaner og reise- 
/bilgodtgjørelse). 

 
 
Nivå 3 
 
 
 
 
 
 

Godkjenne bierverv Fullmakt til å godkjenne bierverv. Ansettelser i deltidsstillinger kan 
medføre at ansatte har flere 
arbeidsgivere. Slik godkjenning 
avgjøres på nivå 3.                     
I tilfeller hvor annen arbeidsgiver 
driver konkurrerende virksomhet 
må bierverv avgjøres av Nivå 1 

Nivå 3 
 
 
 
Nivå 1 

 
Godkjenne individuelle 
arbeidstidsordninger 
 
Godkjenne individuelle 
lønnsendringer innenfor fastsatt 
ramme 

 
Fullmakt til, innenfor rammer/retningslinjer 
ved Helseforetaket, å godkjenne individuelle 
arbeidstidsordninger 
 
lønnsendringer i henhold til gjeldende tariff 
 
 

  
Nivå 3 
 
 
 
Nivå 3 

Godkjenne ferielister Fullmakt til å godkjenne ferielister i hht til 
gjeldende frister. 

 Nivå 3 

Suspendere ansatte Fullmakt til å beslutte at ansatte skal 
suspenderes fra sitt arbeid. 

  
Nivå 1 

Vedta oppsigelse/avskjed Fullmakt til å si opp ansatte på bakgrunn av 
uønskede hendelser 

  
Nivå 1 

Godkjenne sluttpakke ved oppsigelse Fullmakt til å godkjenne sluttpakke i forbindelse 
med at ansatte slutter 

Behandles av HR- funksjon  
Nivå 1 
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Vedta omplassering av ansatte Fullmakt til å beslutte omplassering av ansatte.  Innenfor avdeling mellom 
organisatoriske enheter  

Nivå 3 
Leder av berørte 
enheter 

Godkjenne pensjonsordninger Fullmakt til å innvilge spesielle 
pensjonsordninger for ansatte i forbindelse 
avslutning av arbeidsforhold 

 
Behandles av HR-funksjonen 

 
Nivå 1 

Omgjøring av stilling Fullmakt til å vedta omgjøring av eksisterende 
stilling. Omfatter både inndragning av stilling 
og endre eksisterende stilling. 

  
Nivå 2 

BDM = BudsjettDisponeringsMyndighet 
 


