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Saksframlegg 
 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 25. mai 2022 

 
 
SAK NR 051-2022 
 
 
FULLMAKTER 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar til orientering fullmaktsstruktur for Sykehuspartner HF  
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Sykehuspartner HF å:  

I straffesaker:  

 Anmelde straffbare forhold, begjære offentlig påtale for straffbar handling, samt 

begjære pådømt sivile krav, jf. straffeprosessloven § 62a jf § 81 a etter straffeloven 

av 2005. Tilsvarende gjelder for straffbar handling som er begått før ikrafttredelse 

av straffeloven av 2005, og som følgelig behandles etter straffelov av 1902. 

 Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende rettsmidler (erklære anke 

og begjære ny behandling av sivile krav)  

I sivile saker:  

 Opptre som lovlig stedfortreder.  

 Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.  

 Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder erklære anke)  

 

3. Styret ber om å bli orientert i påfølgende styremøte, når fullmakten er utøvd.  

4. Styret gir signaturrett for Sykehuspartner HF til styrets leder alene og daglig leder alene. 

 
 
Skøyen, 18. mai 2022 
 
 
Anne Thea Hval  
administrerende direktør (konst.) 
 
 
Vedlegg: Fullmaktsstruktur Sykehuspartner HF (datert 3. mai 2022) 
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1. Hva saken gjelder 

 
I saken gis en orientering om interne fullmakter i Sykehuspartner HF, det foreslås at kompetansen til 
å utføre rettslige handlinger på vegne av foretaket delegeres fra styret til administrerende direktør, 
og det foreslås endring av signaturfullmakt for Sykehuspartner HF.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Fullmaktsstruktur Sykehuspartner HF 
Fullmaktsstruktur for Sykehuspartner HF ble sist oppdatert 30. juni 2020. Det er gjort en 
gjennomgang av fullmaktsstrukturen som har gitt enkelte justeringer. Ny fullmaktsstruktur, datert 3. 
mai 2022, følger vedlagt (vedlegg 1) til orientering. Endringene er markert med gult. Forslag til 
endring som følge av forslag nedenfor om delegasjon av fullmakt til å utføre rettslige handlinger og 
forslaget om endring i signaturrett er synliggjort i dokumentet. Hvis behov vil fullmaktsstrukturen bli 
oppdatert i tråd med styrets endelige vedtak. 
 
2.2 Delegasjon av fullmakt til å utføre rettslige handlinger 
Administrerende direktør har I henhold til helseforetakslovens § 37 fullmakter innenfor rammene for 

daglig ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Dette inngår også i instruks 

for administrerende direktør i Sykehuspartner HF, punkt 4.  

Kompetansen til å utføre rettslige handlinger på vegne av Sykehuspartner HF er ikke definert. I 

utgangspunktet vurderes kompetansen å inngå i definisjonen av daglig ledelse, men det vurderes 

som hensiktsmessig å tydeliggjøre dette. Det presiseres at omfanget av saker er lite. 

Den generelle bestemmelsen i punkt 3 i instruks for administrerende direktør gjelder også for denne 

type saker. Det heter: 

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller 

av stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret.  

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF delegerte tilsvarende fullmakt som foreslås i denne saken til 

administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF i sak 037-2018 presisering av administrerende direktørs 

fullmakter innenfor «daglig ledelse» og delegering av rettslige fullmakter til administrerende direktør.  

 

Fullmakter ved straffesaker  

Straffeloven av 2005 bygger på prinsippet om offentlig påtale med mindre annet er bestemt i lov. I 

tilfeller der lovgivningen krever at den fornærmede må begjære påtale, vil det være styret som har 

denne fullmakten med mindre det er delegert til administrerende direktør. Dersom påtalebegjæring 

fra fornærmede mangler når dette kreves for offentlig påtale, vil saken avvises etter 

straffeprosessloven og det tas bare etterforskingsskritt som ikke kan utsettes.  

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 til å utøve partsrettighetene for siktede.  
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Fullmakter ved sivile saker  

Tvisteloven av 2005 trådte i kraft 1. januar 2008, samtidig som tvistemålsloven av 1915 ble opphevd, 

jf. tvisteloven § 37-1 om ikraftsetting og tilhørende forskrift. For et foretak er det styret som er lovlig 

stedfortreder. Dette ble tidligere kalt for partsrepresentant. Stedfortrederen «ivaretar alle partens 

rettigheter og plikter i rettssaken» for upersonlige rettssubjekter, jf. tvisteloven § 2-3 første ledd. 

Stedfortrederen for upersonlige rettssubjekter er «den person som kan motta forkynnelser på vegne 

av rettssubjektet», jf. tvisteloven § 2-5 første ledd, altså styret eller den som styret velger. 

Stedfortrederen «kan delegere» adgangen til å opptre som stedfortreder «til en annen person som er 

tilsatt i rettssubjektet eller tilknyttet denne delen av virksomheten som søksmålet gjelder», og slik 

delegering «kan gjøres for en enkelt sak eller for bestemte sakstyper og må skje skriftlig», jf. 

tvisteloven § 2-5 annet ledd.  

Styret kan delegere adgangen til å opptre som stedfortreder til administrerende direktør eller dennes 

stedfortreder ved administrerende direktørs fravær, som stående fullmakt gjeldende til enhver tid 

for alle saker uten noen oppsplitting. Fullmakten bør gjelde å foreta alle prosesshandlinger i enhver 

sak, herunder å reise og ta imot søksmål ved forliksklage og stevning, å erklære og ta imot anke over 

rettslige avgjørelser og å inngå forlik.  

 
Det foreslås videre at styret blir orientert i påfølgende møte, når fullmakten er utøvd. 
 
2.3 Signaturrett 
Ved etableringen av Sykehuspartner HF som eget helseforetak ga styret i Sykehuspartner HF i sak 
003-2014 signaturrett til daglig leder og styreleder i fellesskap.  
 
Helseforetaksloven § 39 åpner for at signaturretten kan delegeres, og for Helse Sør-Øst RHF og flere 
helseforetak i regionen har styreleder og daglig leder fullmakt hver for seg (alene). At signaturrett for 
Sykehuspartner HF er i fellesskap medfører en del praktiske utfordringer og kan gi forsinkelser. Det 
foreslås derfor en endring slik at styreleder og daglig leder har signaturrett alene. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Selv om antall saker er lite foreslås det en presisering av fullmakten til administrerende direktør i tråd 
med forslaget i saken. Forslaget følger tilsvarende vedtak i Helse Sør-Øst RHF. En tydelighet rundt 
dette vil sikre at Sykehuspartner HFs interesser blir ivaretatt, og fulgt opp på en hensiktsmessig måte. 
Som vist til i saken gjelder den generelle begrensningen om at administrerende direktør må forelegge 
saker av uvanlig art eller stor betydning for styret, også for denne type saker. Det foreslås også at 
styret blir informert i påfølgende møte når fullmakten er utøvd. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar orienteringen fullmaktsstruktur for Sykehuspartner 
HF, videre at styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Sykehuspartner HF å:  

I straffesaker:  

 Anmelde straffbare forhold, begjære offentlig påtale for straffbar handling, samt 

begjære pådømt sivile krav, jf. straffeprosessloven § 62a jf § 81 a etter straffeloven 

av 2005. Tilsvarende gjelder for straffbar handling som er begått før ikrafttredelse 

av straffeloven av 2005, og som følgelig behandles etter straffelov av 1902. 

 Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende rettsmidler (erklære anke 

og begjære ny behandling av sivile krav)  

I sivile saker:  

 Opptre som lovlig stedfortreder.  
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 Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.  

 Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder erklære anke)  

 

Det anbefales også at styret ber om å bli orientert i påfølgende styremøte, når fullmakten er utøvd. I 

tillegg anbefales det at styret gir signaturrett for Sykehuspartner HF til styrets leder alene og daglig 

leder alene. 

 


