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Foretaksmøtesak 15-2019 Valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 

2019-2022, jf. helseforetaksloven § 21 

 
 
I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende 
styremedlemmer ble valgt i foretaksmøte, den 15. mars 2018, jf. foretaksmøtesak 8-
2018. 
 
Det vises til styresak 115-2019 Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg 
Finnmarkssykehuset HF 2018-2020 og valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 2019-2022, 
jf. helseforetaksloven § 21 som vil bli behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, 
den 30. oktober 2019. 
 
Det vises videre til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 16. januar 2018, behandling av 
sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21. Foretaksmøtet presiserte i 
forbindelse med denne saken følgende: 
 
Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i 
forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være 
inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det 
aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen. 
 
Forslag til styrets sammensetning vil bli lagt frem i foretaksmøtet. 
 
Med forbehold om styrets vedtak i styresak 115-2018 inviteres foretaksmøtet i Helse 
Nord IKT HF til å fatte følgende vedtak: 
 
1. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 

oppnevnes styret i helseforetaket som følger: 
 

• Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 
2. Foretaksmøtet velger NN som styreleder og NN som nestleder. 
 
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.  
 
Bodø, den 23. oktober 2019 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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