
1 
 

 

 

Vedlegg 2 

 
Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF 
 
 
1. Formål med instruksen 
 
Denne instruksen beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler 
ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen bygger på lov om helseforetak og 
vedtektene for Helse Stavanger HF. 
 
 
2. Overordnet rolleavklaring 
 
Styret fastsetter strategier og rammer for Helse Stavanger HF. Administrerende direktør sin 
rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner på lang og kort sikt i samsvar 
med styret sine beslutninger og instrukser, samt å følge disse opp, jfr. § 37 i 
helseforetaksloven. 
 
Styret ansetter administrerende direktør, fastsetter lønnen og andre ansettelsesvilkår. Styret 
skal føre tilsyn med administrerende direktør sitt arbeid. Styret gjør vedtak om oppsigelse 
eller avskjed av administrerende direktør, jfr. § 36 i helseforetaksloven. 
 
Administrerende direktør deltar på styremøtene med mindre særlige grunner tilsier noe annet. 
Administrerende direktør har tale- og forslagsrett i styremøtet. 
 
 
3. Administrerende direktør sin myndighet 
 
Administrerende direktør utøver den daglige ledelsen av Helse Stavanger HF, og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter 
forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør 
plikter å fremlegge saker av slik art for styret. Dersom det vil medføre vesentlig ulempe for 
foretakets virksomhet å avvente vedtak i styret, kan daglig leder avgjøre slike saker. Styret må 
i slike tilfelle bli orientert om saken så snart som mulig.  
 
Den nærmere avgrensingen av myndigheten til administrerende direktør i forhold til styret, 
kan fastsettes i egen fullmaktsmatrise. 
 
Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som faller inn under hans 
myndighet, jfr. helseforetaksloven § 39. Dette innebærer at daglig leder representerer 
foretaket utad i saker som hører inn under den daglige ledelsen i foretaket. 
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4. Administrerende direktør sine oppgaver 
 
 
4.1. Overordnede føringer 
 
Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Stavanger HF utfører sine hovedoppgaver 
slik det fremgår av vedtektene, foretaksprotokoller, styringsdokumenter, overordnet 
foretaksplan for Helse Vest og strategidokument vedtatt av styret i Helse Stavanger HF. 
 
Administrerende direktør har ansvar for at regionale oppgaver, mål og strategier som følger 
av dokumentene nevnt ovenfor blir kommunisert og etterlevd i helseforetaket sin 
organisasjon. 
 
Det er administrerende direktør sitt ansvar å sørge for at helseforetaket sin egen visjon, 
verdigrunnlag, mål og strategier blir kommunisert og etterlevd i organisasjonen. 
 
4.2. Hovedoppgaver 
 
Administrerende direktør sine hovedoppgaver følger naturlig av rollen som daglig leder av 
Helse Stavanger HF.  Nedenfor følger oversikt over hovedoppgaver som inngår i ansvaret til 
administrerende direktør. 
 
 4.2.1. Strategisk planlegging, samordning av oppgaver og budsjettering 
Administrerende direktør skal innen rammene fastsatt av styret sørge for at det i 
helseforetaket gjennomføres langsiktig strategisk planlegging, samordning av oppgaver og 
budsjettering. Dette arbeidet skal utføres i samsvar med de rammer for samarbeid og 
samhandling i regionen som er trukket opp av Helse Vest RHF, jfr. § 5 i vedtektene. 
 
4.2.2. Regnskap 
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er 
ordnet på en betryggende måte, jfr. helseforetaksloven § 37,siste ledd. 
 
4.2.3. Rapportering 
a) Informasjon til styret 
Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling. Minst hver 4. måned (tertial) skal administrerende direktør gi styret skriftlig 
rapport om situasjonen i Helse Stavanger HF, jfr. § 38 i helseforetaksloven. Rapporten skal 
inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et spesielt fokus på 
helsefaglig kvalitet og innhold samt effektivitet. Det må særlig redegjøres for foretakets 
stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjett. 
 
På hvert styremøte skal det orienteres om selskapet sin økonomiske og driftsmessige 
situasjon. Styret har til enhver tid rett til å kreve at administrerende direktør gir styret 
informasjon både av generell art og i saker av særskilt interesse. Tilsvarende har 
administrerende direktør ansvar for å holde styret informert om vesentlige forhold så vel 
internt som eksternt. 
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b) Årsmelding og årsregnskap 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsmelding og årsregnskap til styret. 
Administrerende direktør har ansvaret for at årsmelding og årsregnskap blir sendt 
foretaksregisteret. 
 
c) Rapportering til Helse Vest RHF 
Administrerende direktør har ansvar for å forberede rapportering til Helse Vest RHF slik som 
styret er pålagt etter § 13 i vedtektene for Helse Stavanger HF. Dette omfatter årlig melding 
og kvartalsvis rapportering i samsvar med de krav som fremgår av § 13 i vedtektene. 
 
4.3. Saksforberedelse 
 
4.3.1. Styremøter 
Styreleder har det formelle ansvaret for styrebehandlingen av sakene. Saksliste settes opp av 
styreleder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forbereder sakene 
til styremøtet i samråd med styreleder. Administrerende direktør foretar innkalling til 
styremøtene i samråd med styreleder. 
Administrerende direktør kan kreve at styret blir sammenkalt. 
Styreprotokollen skal føres i tråd med offentlighetsloven og kraven til meroffentlighet. 
 
4.4. Føretaksmøtet 
 
Administrerende direktør plikter å møte i foretaksmøtet og har rett til å uttale seg i møtet. Ved 
lovlig forfall møter stedfortreder. 
 
4.5. Lederfora 
 
Administrerende direktør skal delta i det etablerte lederfora (direktørmøtet) i Helse Vest. 
 
Administrerende direktør skal sørge for at helseforetaket er representert i andre lederfora i 
Helse Vest. 
 
Administrerende direktør har ansvar for at det etableres effektive lederfora og driver gode 
lederutviklingsprosesser i helseforetaket. Administrerende direktør skal ha egen ledergruppe i 
Helse Stavanger HF. 
 
4.6. Samarbeidsprosjekter i Helse Vest 
 
Administrerende direktør skal sørge for at helseforetaket deltar i regionale 
samarbeidsprosjekter som Helse Vest RHF tar initiativ til. Dette omfatter også nasjonale eller 
interregionale prosjekter som Helse Vest RHF ber om at helseforetaket deltar i. 
 
4.7. Samarbeid med andre 
 
Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og 
veiledning overfor kommunene både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et 
helhetlig helsetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere og 
i forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder. 
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Administrerende direktør skal medvirke til at det etableres samarbeid med kommunene i 
helseregionen om utvikling av samhandlingsreformen og målsettingen om at pasienter og 
brukere får et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester i samsvar med lov om helse- og 
omsorgstjenester. 
 
Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universitet 
og høgskoler i samsvar med egen instruks om samarbeid med helseforetakene. 
 
Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og 
brukerorganisasjoner sikre brukermedvirkning i samsvar med § 35 i helseforetaksloven og 
vedtektene. 
 
 
4.8. Kommunikasjon og åpenhet 
 
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles system, rutiner og holdninger som 
tilrettelegger for åpenhet og innsyn og er egnet til å bygge tillit til og styrke omdømmet til 
virksomheten. I dette arbeidet skal lov om offentlighet og kraven til meroffentlighet legges til 
grunn. 
 
 
4.9. Personal og organisasjon 
 
Administrerende direktør har ansvaret for at Helse Stavanger HF er rett organisert og har en 
samlet kompetanse som sikrer at oppgavene blir ivaretatt på en god måte. 
 
Administrerende direktør har ansvaret for at etableres fullmaktstruktur som sikrer at det er 
klarhet rundt fullmaktsforholdene i virksomheten. 
 
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles system, rutiner og holdninger som 
sikrer at kravene til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt og at det blir tilrettelagt for et sunt 
og godt arbeidsmiljø. 
 
4.10. Samfunnsansvar og etikk 
 
I staten sin eierpolitikk er det formulert forventninger om samfunnsansvar innenfor 4 
hovedområder knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forebygging mot 
korrupsjon samt klima og miljø. Administrerende direktør har ansvar for hvordan den samlede 
virksomheten påvirker disse områdene både gjennom kjøp av varer og tjenester og som 
direkte effekt av egen virksomhet og må derfor sørge for at det er etablert gode rutiner og 
retningslinjer for å ivareta dette ansvaret. 
 
Det er uttrykt klar forventning til at statlig eide virksomheter har etablert etiske retningslinjer 
som en del av samfunnsansvaret sitt. Helseforetakene forvalter sentrale velferdsgoder i 
samfunnet og det er viktig at ledelse og ansatte har tillit i offentligheten. Administrerende 
direktør har ansvar for at virksomheten har etablert etiske retningslinjer som er kjent og som 
alle ansatte forholder seg til. 
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5.  Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør 
 
Styret skal en gang årlig gjennomføre evaluering av administrerende direktør. Styret kan 
fastsette årlige resultatkrav til administrerende direktør. Styreleder skal hvert år ha en 
ledersamtale med administrerende direktør. 
 
  
 
 
 
 


