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Sak 38-2021 – Revisjon fullmaktsmatrise

Formål:
Å vedta endringer i gjeldende fullmaktdokument/fullmaktreglement for Betanien sykehus AS.

Sakssammendrag:
Det vises til sak 15.4-2020 der styret ble informert om fullmaktdokument for Betanien sykehus AS. I vedtaket 
ba styret om en årlig fremleggelse av et revidert fullmaktdokument tilpasset myndighetsutøvelse for 
måloppnåelse nytt år.

Det ble ikke foretatt en revidering av dokumentet i 2020.

Fullmaktdokumentet består av totalt syv kapitler, hvor av fullmaktmatrisene står i kapittel 7. Denne saken 
omhandler revisjon av matrisene for områdene personal, økonomi og innkjøp/anskaffelser. Under er noen 
av de endringer som er foreslått beskrevet:

Fullmakter personalområdet
 Fjernet nivå 4
 Enkelte presiseringer/omskrivinger av fullmaktens innhold og omfang/begrensninger 
 Noen endringer på hvilket nivå som har fullmakten 
 Slått sammen enkelte punkter
 Nytt punkt vedrørende forhandling på særskilt grunnlag

Fullmakter økonomiområdet
 Fjernet nivå 4
 Fjernet punkter vedrørende salg og pantsetting av fast eiendom
 Noen endringer presiseringer av hvem som er nivå 2
 Endringer fra økonomidirektør SBB til økonomisjef Betanien sykehus

Fullmakter innkjøp/anskaffelser
 Presisering av nivå 4 som bestiller
 Forenklet matrisen kraftig
 Begrensninger/omfang legges på beløp og ikke type anskaffelse

Medbestemmelse:
Saken er av interesse for alle deler av organisasjonen, både ansatte og ledere. Men er ikke drøftingspliktig 
med tillitsvalgte. Innspill til revidering av fullmaktmatrisene er mottatt av alle ledere i sykehuset.
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Verdier:
Gjennom arbeid med fullmakter vil organisasjonen kunne vurdere om at det til enhver tid jobbes i tråd med 
verdiene; omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og kvalitetsbevisst i alt vi gjør.

Forslag til vedtak:
1. Styret i Betanien sykehus vedtar de fremlagte reviderte fullmaktmatrisene.
2. Styret ber om at fullmaktdokument for Betanien sykehus AS oppdateres med de reviderte 

fullmaktmatrisene 

Vedlegg:
1. Reviderte fullmaktsmatriser 
2. Styresak 15.4-2020 – Fullmakter i Betanien sykehus AS etter omorganisering av Stiftelsen Betanien 

Bergen.
3. Fullmaktdokument Betanien sykehus AS

Saksbehandler: Jostein Tarlebø, økonomisjef
Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør
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