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Styresak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i  

Helse Nord 2012-2014, prosess 
 

 

Bakgrunn/oppsummering 

De nåværende styrene i helseforetakene i Helse Nord ble oppnevnt for en to-års periode i 

foretaksmøter med helseforetakene våren 2010.  

 

Kommuner, fylkeskommuner og Sametinget skal komme med forslag til kandidater til styrene 

blant nåværende eller tidligere politisk aktive. Vedlagt følger brev fra Helse- og 

omsorgsdepartementet i sakens anledning.  

 

Her foreslås en prosess hvor forslagsstillerne inviteres til å sende inn forslag innen 1. februar 

2012. Det skulle gi styret i Helse Nord RHF nødvendig tid for å forberede oppnevning av nye 

styrer til styremøtet i Helse Nord RHF, den 29. mars 2012. 

 

Styrenes rolle og sammensetning 

Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder som tilsettes av styret. Det er styret i 

Helse Nord RHF som oppnevner de eiervalgte representanter til styrene i helseforetakene. 

Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde og 

arbeidsoppgaver.  

 

Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske 

forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske 

rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets 

primære oppgave er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig 

ledelse i virksomheten. 

 

Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de 

oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene 

består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Når det 

gjelder ansattevalgte styremedlemmer, vises det til forskrift om de ansattes rett til 

representasjon, gitt med hjemmel i helseforetaksloven § 22 andre ledd og § 23 tredje ledd, 

som gir nærmere bestemmelser om valg av representanter for de ansatte.  

 

Fra 2006 ble det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle 

oppnevnes blant de foreslåtte folkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for 

helseforetakene omfatter både personer med nåværende og tidligere politiske verv. 

 



Sammensetning av styrene - kompetansebehov  

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av 

fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en 

kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står 

ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.  

I Helse Nord har det vært tradisjon for å sikre at det er en eieroppnevnt person med 

kommune-/fastlegebakgrunn i hvert helseforetaksstyre. 

 

De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, 

geografiske områder eller andre interessegrupper.  

 

Prosess  

Det skal oppnevnes nye styrer for perioden 2012-2014. Planen er at styret i Helse Nord RHF 

endelig kan behandle sak om oppnevning av styrer i helseforetakene i styremøte, den 29. mars 

2012, før oppnevning skjer i foretaksmøtet i det enkelte helseforetak umiddelbart etterpå.  

 

Kommunene, fylkeskommunene og Sametinget inviteres til å komme med forslag på tre til 

fire kandidater for hvert helseforetak innen 1. februar 2012.  

 

Styrets ”valgkomite” vil raskt etter dette tidspunkt få seg forelagt en oversikt over 

kandidatene. Styret i Helse Nord RHF vil så kunne ha en behandling av saken på det planlagte 

styremøte, den 29. februar 2012, før oppnevning kan skje, den 29 mars 2012.  

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

Styret viser til saksforelegget og godkjenner den foreslåtte prosessen for oppnevning av styrer 

i helseforetakene i Helse Nord. 

 

 

Bodø, den 11. november 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

Vedlegg:  Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHF-ene av 17. oktober 2011 

vedrørende oppnevning av nye styremedlemmer i helseforetakene 










