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Rutiner ved politianmeldelse  
 
Sammendrag: 
Styret skal i følge rutine informeres om alle påtalebegjæringer som gjelder lovbrudd mot SØ. 
Praksis viser at denne ordningen har vært uhensiktsmessig, dessuten er påtalebegjæring fra 
fornærmede som et formelt vilkår for straffeforfølgning av nærmere bestemte forhold opphevet. 
Tidligere vedtak foreslås derfor endret. 
 
   

Forslag til vedtak:  
 
Rutine for politianmeldelse, hvor styret rutinemessig skal orienteres om alle politianmeldelser, 
endres. Det overlates til administrerende direktør å avgjøre om en sak er av slik alvorlighet at 
styret skal orienteres. 
 
 
Kalnes, den 01.06.2016 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
  
  



  

Sykehuset Østfold   
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Administrerende direktør anbefaler å endre rutinen om at styret rutinemessig skal orienteres om 
alle politianmeldelser, og at det overlates til administrerende direktør å avgjøre om en sak er av 
slik alvorlighet og karakter at styret skal orienteres. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Under sak 59-12 Delegasjon av påtalefullmakt til administrerende direktør, fattet styret følgende 
vedtak: 
 
1. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger som er 

begått. 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av fremtidige straffbare handlinger 

som underslag, tyveri, utpressing, bedrageri, utroskap, korrupsjon, skadeverk og ærekrenkelser. 
3. Styret ber om å bli orientert om de tilfellene hvor påtalefullmakten benyttes. 
 
I følge styrets vedtak, punkt tre, og etablert rutine for politianmeldelse, skal styret informeres om 
alle påtalebegjæringer som gjelder lovbrudd mot SØ. Dette skal skje ved at styresekretær mottar 
kopi av påtalebegjæringen, dvs. politianmeldelsen hvor påtalebegjæringen fremkommer.  
 
Til orientering kan det opplyses at påtalebegjæring fra fornærmede som et formelt vilkår for 
straffeforfølgning av nærmere bestemte forhold er opphevet ved ikrafttredelse av ny straffelov 
1.10.2015. Alle lovbrudd er heretter undergitt ubetinget offentlig påtale. Dette betyr at styrets 
tidligere vedtak, hvor påtalekompetanse ble delegert til administrerende direktør, ikke lenger 
innebærer noen realitet. Politianmeldelse, dvs. at politiet gjøres kjent med et eventuelt straffbart 
forhold, kan skje fra administrerende direktør uten særskilt delegasjon fra styret.   
 
Sykehusets prosedyre er endret i tråd med dette. 
 
I rutinen for politianmeldelse bestemmes det at styret skal informeres om alle påtalebegjæringer 
som gjelder lovbrudd mot SØ. Bakgrunnen for dette er styrets behov for å være kjent med 
alvorlige saker hvor sykehuset har status som fornærmet. Praksis viser at styret ikke er orientert 
om alle politianmeldelser/påtalebegjæringer. Dette er et brudd på etablerte rutiner. Sakene styret 
ikke er blitt orientert om vurderes imidlertid som av liten eller ingen interesse for styrets arbeid.   
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør ønsker å endre prosedyren, slik at styret kun skal orienteres om alvorlige 
saker som anmeldes av sykehuset. Flertallet av sakene handler om mindre alvorlige forhold som 
f.eks. naskerier, mindre tyverier, innbrudd, ødeleggelser og hærverk. Slike forhold har ikke en slik 
alvorlig karakter at det er nødvendig å holde styret orientert. Det bør overlates til administrerende 
direktør å bestemme hvilke straffbare forhold styret skal orienteres om.  
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