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SAK NR 035-2012
DELEGERING AV RETTSLIGE FULLMAKTER TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Forslag til vedtak:
Styret gir administrerende direktør fullmakt til følgende på vegne av Helse Sør-Øst RHF:
I straffesaker:


å anmelde, begjære offentlig påtale og begjære pådømt sivile krav for fremtidige
straffbare handlinger av nærmere angitt slag;



å anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder anke og begjære fornyet
behandling av sivile krav).

I sivile saker:


å reise sak, herunder forliksklage og søksmål;



å anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder anke).

Hamar, 16. mai 2012

Bente Mikkelsen
administrerende direktør
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1.

Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Helse Sør-Øst RHF er en relativt stor virksomhet som også inkluderer Sykehuspartner.
Det tilrås at kompetansen til å utføre enkelte rettslige handlinger på vegne av foretaket delegeres fra styret
og til administrerende direktør.
Dette av hensyn til lettere å kunne sikre overholdelse av lovfastsatte frister, som kan være relativt korte og
hvor fristoversittelse kan føre til tap av rettigheter og krav, for eksempel ankefristen. Foretaket vil heller
ikke kunne anmelde et straffbart forhold eller begjære offentlig påtale uten at dette gjøres av selskapets
styre. Videre tilsier enkelte sakers art at saken ikke bør styrebehandles. Det vil for eksempel være tilfelle
for tyveri av pc-utstyr, hvor beløpets størrelse heller ikke er vesentlig..
Det er heller ikke uvanlig at slike fullmakter av praktiske og hensiktsmessighetshensyn delegeres til
administrerende direktør.
Administrerende direktør tilrår således at adgangen til å anmelde straffbare forhold, til å begjære offentlig
påtale i straffesaker og til å begjære pådømt og fremmet sivile krav på vegne av Helse Sør-Øst RHF,
delegeres fra styret til administrerende direktør, (som også er tildelt signaturrett). Delegasjonen omfatter
videre retten til å anke rettslige avgjørelser (beslutninger, kjennelser og dommer) og å begjære fornyet
behandling av sivile krav.
Det tilrås videre at styret for sivile saker bemyndiger administrerende direktør til å reise sak, herunder
forliksklage og søksmål og å anke rettslige avgjørelser (beslutninger, kjennelser og dommer) på vegne av
Helse Sør-Øst RHF.
Det anbefales at fullmakten også omfatter at stedfortrederen i kraft av å fungere i administrerende
direktørs stilling, kan utøve myndighet etter fullmakten (i administrerende direktørs fravær). Det tilføyes
at fullmakten bare kan utøves av en person om gangen, og at det bare er den som fungerer i
administrerende direktørs sted, - samtidig som administrerende direktør ikke fungerer selv, som omfattes
av fullmakten.

2.

Faktabeskrivelse

Saker om straff
Fullmakt til å anmelde straffbare forhold og å begjære offentlig påtale i straffesaker, samt begjære pådømt sivile
krav.
Etter straffeloven påtales enkelte straffbare handlinger ikke av det offentlige med mindre det
foreligger begjæring fra fornærmede eller almene hensyn krever det. Straffeloven § 79 første ledd,
bestemmer at påtale skal fremsettes av styret hvor fornærmede er et selskap (juridisk person).
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Denne påtaleretten kan ved fullmakt delegeres til et styremedlem, daglig leder eller den som er
meddelt prokura. Det er hensiktmessig at fullmakten også omfatter retten til å anmelde
straffbare forhold som foretaket kan bli utsatt for.
Fullmakten kan videre omfatte retten til å begjære at påtalemyndigheten skal fremme et
sivilrettslig krav, for eksempel erstatning eller oppreisning i samme sak. En slik fullmakt bør
omfatte at en stedfortreder kan utøve myndighet etter fullmakten når denne fungerer som daglig
leder.
Det er et formalkrav at fullmakten må gjelde fremtidige straffbare handlinger av ”et nærmere
angitt slag”. Fullmakten er derfor utformet til å omfatte de straffbare handlinger som kan være
aktuelle. Dette er spesifisert i Vedlegg 1.
Fullmakt til å anvende rettsmidler (anke og begjære fornyet behandling av sivile krav).
Etter straffeprosessloven § 84a tilligger partsrettighetene i en straffesak hvor et foretak er siktet,
den personen som foretaket utpeker. Lovens ordning er således at styret i foretaket kan utpeke
administrerende direktør eller dennes stedfortreder når stedfortrederen fungerer i
administrerende direktørs sted.
Sivile saker
Fullmakt til å opptre som lovlig stedfortreder, herunder å reise søksmål og å anvende
rettsmidler (anke) mot
rettslige avgjørelser.
Prosessdyktighet eller prosessuell handleevne er evnene til å selv opptre i rettssak og utøve
partsrettigheter personlig eller ved hjelp av prosessfullmektig, jf tvisteloven § 2-2. For foretak må
disse rettighetene i en prosess utøves av en stedfortreder, som ivaretar alle partens rettigheter og
plikter, jf tvisteloven § 2-3 første ledd, første punktum. En part kan bare ha en stedfortreder om
gangen jf bestemmelsens første ledd annet punktum.
For et foretak er det styret som er lovlig stedfortreder, jf tvisteloven § 2-5 første ledd og
domstolloven § 191. Kompetansen som lovlig stedfortreder kan delegeres til en annen person
som er tilsatt i vedkommende rettssubjekt eller som er tilknyttet den delen av virksomheten
søksmålet gjelder. Fullmakt kan således delegeres til administrerende direktør. Fullmakten må
gjelde en konkret sak eller en eller flere nærmere angitt sakstyper. Dette angis i vedlegg 1.
Fullmakten omfatter også at en stedfortreder kan utøve denne myndigheten når denne fungerer i
administrerende direktørs sted.

3.

Konklusjon

Straffesaker
Administrerende direktør tilrår at fullmakt til å anmelde straffbare forhold, begjære offentlig
påtale i straffesaker, samt pådømt sivile krav, delegeres fra styret i Helse Sør-Øst RHF og til
administrerende direktør. Det tilrås videre at retten til å anvende rettsmidler (anke og å begjære
fornyet behandling av sivile krav) delegeres fra styret i Helse Sør-Øst RHF og til administrerende
direktør.
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Administrerende direktør skal orientere styret om alle vesentlige saker.
Fullmakten omfatter også at en stedfortreder kan utøve myndighet når denne fungerer i
administrerende direktørs sted. Fullmakten kan bare utøves av en person om gangen.
Sivile saker
Administrerende direktør tilrår at fullmakt til å reise sak, (herunder forliksklage og søksmål) og til
å anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder anke) delegeres fra styret i Helse SørØst RHF og til administrerende direktør.
Administrerende direktør skal orientere styret om alle vesentlige saker.
Fullmakten omfatter også at en stedfortreder kan utøve myndighet når denne fungerer i
administrerende direktørs sted. Fullmakten kan bare utøves av en person om gangen.

Trykte vedlegg:
 Utkast til fullmakt i saker om straffbare forhold og sivile saker
 Fullmakter AD
Utrykte vedlegg
 Ingen
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