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Styresak B 67 / 2016 

 

Fullmakt til anmeldelse av straffbare handlinger i Sit 
 

I konsernstyremøte 17. oktober 2003 ble styresak B 80,  prosedyre for behandling av straffbare 

forhold i Sit vedtatt, prosedyre vedlegges. Styret kan gi fullmakt til personer innenfor deres eget 

myndighetsområde. I tilfelle en anmeldelse resulterer i en rettsak, vil en anmeldelse uten 

tilstrekkelig fullmakt bli avvist i rettsaken. 

Pga endringer fra opprinnelig liste over personer i Sit som har fullmakt til å anmelde straffbare 

handlinger lages det nye fullmakter slik at vi får en samlet oppdatert liste. 

 

Kjell Erik Ronæss er sluttet i Sit og er erstattet av Espen Holm 

Else Naustdal har gått inn i en annen stilling i Sit og er erstattet av Kjersti Marie Lauritzen 

 For Sit Kafe og bokhandel, gis fullmakt til direktør for campustjenester Espen Holm 

 For Sit sammen med adm dir Knut Solberg, gis fullmakt til direktør for 

forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen 

 

Den 1. oktober 2015 trådte den nye straffeloven i kraft. Det er gjort noen endringer om 

anmeldelse av straffbare forhold, se vedlagte notat fra Virke. 

 

I henhold til aksjeloven må hele styre skrive under på fullmaktsskjemaet, som skal innleveres 

sammen med oppdatert firmaattest ved anmeldelser. 

 

Oppdatert oversikt vedlegges. 

 

Saksbehandler:  Bente Soknes 

 

Tilrådning:  
Konsernstyret vedtar at Espen Holm og Kjersti Marie Lauritzen får fullmakt til å begjære offentlig 

påtale og framsette erstatningskrav på vegne av sine myndighetsområder i Sit i alle saker som 

omfattes av straffelovens kapitel 27, 28, 29 og 30. 

 

Trondheim, 1. september 2016 

 

Knut Solberg 

 

Vedlegg 1: Notat fra Virke 

Vedlegg 2: Prosedyre for behandlig av straffbare forhold i Sit 

Vedlegg 3: Liste over selskapenes personer med fullmakt til å anmelde straffbare handlinger 

Vedlegg 3: Fullmakt til Espen Holm og Kjersti Marie Lauritzen 


