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Endring siden forrige versjon  
Endret mal og tittel 

Hensikt  
Sikre at det foreligger en fullmaktsstruktur i sykehuset som er kjent for medarbeidere. 

Målgruppe 
Medarbeidere i Sykehuset Østfold (SØ)  

Fremgangsmåte  
Delegering av attestasjon- og anvisningsmyndighet er beskrevet i egne prosedyrer som ligger vedlagt. 
 
Fullmaktsstrukturen i SØ er beskrevet i tabellen under: 
 

Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering 
Signatur Signatur er en fullmakt til å opptre 

og underskrive på enhetens vegne i 
forretningsforhold. Signaturretten 
er i utgangspunktet ikke underlagt 
de begrensninger som er fastsatt 
for prokura.  
 
Begrensninger i signaturretten kan 
ikke registreres i 
Foretaksregisteret. 
 
 
 

 Styrets leder (NN) 
Foretakets administrerende  
direktør (Just Ebbesen) 
 
Signatur hver for seg 

 Signaturretten skal 
registreres i 
Foretaksregisteret. 

 Signaturretten kan 
meddeles navngitte 
personer eller innehavere 
av stillinger. 

 Er det flere som er tildelt 
signaturrett skal det 
presiseres om dette er 
alene eller i fellesskap. 

 Lov om helseforetak 
fastsetter at 
signaturretten tilligger 
styret, men kan delegeres 
daglig leder.  

 

Prokura Prokuristen har i utgangspunktet 
kompetanse til å binde selskapet i 
alt som har med virksomhetens 
drift å gjøre.  
  

Prokuristen kan ikke 
overdra eller behefte 
foretakets faste 
eiendom,  
 
Personen kan heller 
ikke opptre på vegne av 
foretaket i søksmål. 
 

Marianne Wik 
Irene Dahl Andersen 
 
Prokura hver for seg. 

 Prokura kan gis til adm. 
direktør og benyttes 
enkeltvis. Tillegg kan gis 
etter styrets vedtak. 

 Prokura skal registreres i 
foretaksregisteret. 

 
 

Budsjett-
disponerings - 
myndighet 

Budsjettdisponeringsmyndighet 
innebærer myndighet til å 
bestemme hva budsjettmidler skal 
brukes til.  
 
Budsjettdisponeringsmyndigheten 
er oversteget dersom en 
disposisjon eller tidligere 
disposisjoner vil kunne medføre 
fremtidige budsjettoverskridelser. 
 
 

Eget budsjett Budsjettansvarlig 
iht. godkjent 
ansvarskontoplan 
 

 Kan delegeres fra 
     adm. direktør  
 

Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering 
Bestillingsrett Utøvelse av bestillingsrett omfatter 

i hovedsak følgende handlinger: 

 kontroll med at det er 
budsjettmidler til dekning av 
bestillingen 

 kontroll med at regler for kjøp av 
varer og tjenester i staten 
overholdes 

 Driftsrelaterte 
   kostnader 

 Medisiner 

 Medisinsk forbruk 

 Budsjettansvarlig Iht 
inngåtte avtaler 

 
 

 Kan videredelegeres av  
    adm. dir 

Innkjøp/avtaler som 
inngås under grensen 
for protokollføring pt  
kr 100.000 

 Budsjett ansvarlig 
 

 Kan videredelegeres av  
   adm. dir. 
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 gjennomgang og kontroll av 
eventuelle utkast til avtaler med 
henblikk på pris, kvalitet, 
leveringsbestemmelser, 
sanksjoner ved for sen betaling, 
mangelfull levering eller 
manglende levering 

 underskriving av eventuelle 
avtaledokument 

 Alle anskaffelser over kr 500.000 
skal varsles HSØ for vurdering av 
regional/nasjonal samkjøring og 
felles kunngjøring 

 
 

Innkjøp/avtaler som 
inngås på beløp under 
kr 500.000 eller avtaler 
av inntil 1 års varighet 

 Direktører og 
   avdelingssjefer 
 
Kvalitetssikres av innkjøp og 
logistikksjef hvis over kr 
250.000 

 Kan videredelegeres av  
   adm. dir. 

Innkjøp over kr 500.000 
og/eller avtaler over 1 
års varighet 
 
Særskilte beløpsgrenser 
innen budsjettåret på 
gjeldende avtaler 
- Direktør FM og 
Direktør IKT 2.000.000 
- Eiendomssjef 
  1.000.000 

 Adm. direktør 
 
Kvalitetssikres av innkjøp og 
logistikksjef 

 Kan videredelegeres av  
    adm. dir. 

Attestasjon Attestasjon er kontroll av at 
regnskapsbilaget er i samsvar med 
de underliggende forhold.  
 
Den som attesterer skal bl.a.: 

 påse at regnskapsbilaget er 
påført opplysninger som er 
nødvendige for riktig betaling, 
postering og kontroll 

 påse at regnskapsbilaget er et 
originalbilag som viser hva 
posteringen gjelder, evt. med 
henvisning til relevant 
dokumentasjon 

 kontrollere 
betalingsdokumentasjon, evt. 
kontrakt eller rammeavtale med 
henblikk på pris og 
betalingsforpliktelse 

 kontrollere dokumentasjon for 
varemottak/tjenesteleveranse, 
kvantum og kvalitet, mot faktura 

 angi konteringsinformasjon, evt. 
kontrollere at forhåndspåført 
konteringsinformasjon er korrekt 

 

  Den som bestiller og mottar 
skal også attestere 

 Iht. signaturprøve 

Motta 
pengegaver/ 
donasjoner 

Fullmakt til å motta gaver på vegne 
av helseforetaket iht. etiske 
retningslinjer. Fullmakten gjelder i 
de tilfeller det ikke er bindinger 
knyttet til gaven 
 

 Adm.dir kr 50.000.000 

 Øvrige direktører og 
avd. sjefer kr 500.000 

 Innenfor fullmakt  Kan ikke videredelegeres 

Anvisning Den som anviser skal påse at det er 
budsjettmessig dekning for 
utbetalingen og at disposisjonen er 
økonomisk forsvarlig 
 
Den som anviser skal videre 
kontrollere at 
utbetalingsgrunnlaget er attestert 
på korrekt måte, jfr punkt om 
attestasjon 
 
 
Anvisning av et regnskapsbilag er 
godkjennelse for utbetaling. 
Anvisningsretten bortfaller dersom 
budsjettet er overskredet eller 
sannsynligvis vil kunne bli 
overskredet 
 
Den anvisningsberettigede kan ikke 
anvise godtgjørelser eller andre 
utbetalinger til seg selv, men disse 
skal sendes høyere 
anvisningsmyndighet for anvisning 
 
Reiseregninger for adm. dir. 

Eget budsjett Budsjett ansvarlige iht. 
godkjent ansvarskontoplan for 
innkjøp under kr 500.000 eller 
avtaler inntil 1 års varighet. 
 
Adm. dir. ved innkjøp over kr 
500.000 eller avtaler over  
1-års varighet. 
 
Særskilte beløpsgrenser innen 
budsjettåret på gjeldende 
avtaler. 
- Direktør FM og Direktør IKT 
  2.000.000 
- Eiendomssjef  
  1.000.000 
Prokura iht. til registrering. 

 Iht. signaturprøve 
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anvises av økonomidirektør eller 
prosjektdirektør 
 
Samme person skal ikke både 
attestere og anvise et 
regnskapsbilag 

Investerings-
fullmakt 

Rett til å disponere 
investeringsmidler 

Investeringer over kr 
5.000.000 skal 
godkjennes i eget styre.  
Investeringer over kr 
10.000.000 skal meldes 
og godkjennes av Helse 
Sør-Øst RHF (HSØ) 

Adm. dir.  Kan ikke videredelegeres 

Utbetalings- 
fullmakt 

Den som utbetaler skal kontrollere 
at anvisning for utbetaling er 
foretatt av person som har de 
nødvendige fullmakter. 

Fra konto i DNB 
 
 

Gjeldene økonomisystem iht. 
fullmakt eller 2 personer fra 
ledergruppen 
 

 Kan videredelegeres fra 
adm. direktør 

Salg og 
avhending 
 

Rett til å selge og avhende varige 
drifts- midler og immaterielle 
eiendeler. 
 

Rett til å selge og 
avhende varige drifts- 
midler og immaterielle 
eiendeler 

Adm. direktør 
 
 
 

 Kan ikke videredelegeres 
fra adm. direktør 

 
 

Prolongering 
av avtaler 

Fullmakt til å prolongere inngåtte 
avtaler. Godkjenne alle protokoller 
mht merkantile vurderinger for de 
innkjøp som gjøres av 
innkjøpsavdelingen. 
Anviser enkle rutineanskaffelser. 
Forplikter Sykehuset Østfold HF til 
å delta i fellesanskaffelser innen 
regionen og nasjonalt 
Attesterer på alle ansvarsområder 
hvor innkjøpsavdelingen 
kontrollerer faktura mot 
kontraktsbestemmelsen. 
 

 Innkjøp og logistikksjef  Kan ikke videredelegeres 
fra innkjøp og logistikksjef 

Ansettelser Ansettelse av adm. direktør 
Ansettelse av øvrige direktører 
Ansettelse av avdelingssjef 
 
Ansettelse av seksjonsleder 
Ansettelse av øvrige medarbeidere 

Vedtatt budsjett Styret 
Adm. dir 
Adm. dir / øvrige direktører 
 
Avdelingssjef innen 
somatikk/øvrige direktører 

 
 

Lønns-
fastsettelse i 
ledig stilling 

Fastsette lønn til ny 
stillingsinnehaver innenfor 
godkjent ramme 

Fullmakten er 
begrenset til det 
lønnsnivået 
forgjengeren hadde. 
Lønnsfastsettelse 
utover dette skal 
godkjennes av adm. dir.  

Alle med anvisningsfullmakt 
 
 
Adm.dir 

 
 

 

 Kan delegeres fra adm. dir 

 
Referanser 
F/7.0.1-14 Nye anskaffelser og oppfølging av eksisterende avtaler 
F/21.1-27 Anmoder - delegering 
F/21.1-28 Attestasjon - delegering 
F/21.1-29 Anvisningsmyndighet - delegering 
F/21.1.1-45 Skjema for delegering av fullmakt 
 

   

  
Vedlegg 
  
 
Slutt på Prosedyre 

 

http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok40032.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok36599.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok02470.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok02467.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok36600.docx
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