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Styresak 145-2013 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 

representanter til styret i Helse Nord RHF 

 
 
Formål 
Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av Forskrift til helseforetakslovens 
bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og 
helseforetaks styrer (FOR-2007-12-21-1608). Forskriftens §§ 6, 7 og 8, 1. til 4. ledd 
regulerer valgbarhet og oppnevning av valgstyre: 
 
§ 6. Stemmerett  
Alle som er ansatt i det eller de aktuelle foretakene på valgdagen, jf. § 5 første og annet 
ledd, har stemmerett. 
 
§ 7. Valgbarhet  
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ha stemmerett etter § 6 og ha vært ansatt i foretaket sammenhengende i 
minst ett år før valgdagen. I forbindelse med omdanning av foretak er det tilstrekkelig at 
vedkommende har vært ansatt i ett av de foretakene som omfattes av omdanningen i 
minst ett år før valgdagen. 
 
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ikke være i konkurskarantene jf. konkursloven § 142 og § 143. 
Vedkommende kan ikke ha verv som ansattrepresentant i flere regionale helseforetaks 
eller helseforetaks styrende organer samtidig. 
 
§ 8. Valgstyre  
Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, 
hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en 
representant hver i valgstyret. 
 
Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder ved en midlertidig 
avtalebasert ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Dersom slik representasjon 
ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av foretakets daglige leder, eller den 
vedkommende gir fullmakt, sammen med de ansattes tillitsvalgte. 
 
Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes 
representanter som har stemmerett. Foretakets ledelse skal dog ha anledning til å 
oppnevne en representant i valgstyret. 
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Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes 
snarest. 
 
Styret i Helse Nord RHF oppnevner valgstyret for valg av ansatterepresentanter til 
styret i RHF-et, mens styrene i underliggende helseforetak skal oppnevne valgstyre for 
valg av ansatterepresentanter til sine styrer. 
 
I henhold til helseforetaksloven § 24 er tjenestetiden for styrene to år. I vedtektene er 
det mulig å regulere kortere eller lengre funksjonstid. 
 
Vurdering 
Det ble gjennomført valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF våren 
2012. Det ble ikke gjennomført avstemning, siden det kun kom inn én fellesliste som 
valgstyret godkjente, jf. protokollen fra valgstyrets møte, den 15. mai 2012. 
 
Det vil ta minimum to måneder å gjennomføre et valg, og det trenges en velfungerende 
struktur for å gjennomføre et godkjent valg. Derfor vil det være fornuftig å starte 
planleggingen av neste valg tidlig.  
 
Sak om oppnevning av nytt valgstyre forelegges derfor styret i Helse Nord RHF i god tid 
før neste valg. 
 
De formelle rammebetingelsene for gjennomføringen av valget krever en god struktur 
av valgets organisering og en nøye overvåkning av valget gjennom valgstyret. Erfaringer 
fra tidligere valg bør derfor videreføres i det nye valgstyret i den grad det er mulig. 
 
Ordning med vararepresentanter for ansatterepresentanter i valgstyret foreslås 
videreført, i tilfelle medlemmene får habilitetsproblemer under valgstyrets 
saksbehandling.  
 
Valgstyret i 2012 besto av følgende medlemmer: 
 
1. Ansatterepresentanter: 

o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Torstein Foss, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Vararepresentanter: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø   
o Randi Steinli Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad  

 
3. Representant fra RHF-administrasjonen: 

o Knut Langeland, kst. faggruppeleder HR/org 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble i 
samarbeidsmøte, den 12. november 2013 informert om at valgstyre for valg av ansattes 
representanter til styret i Helse Nord RHF vil bli oppnevnt i styremøte, den 18. 
desember 2013, jf. sak 133-2013. KTV/KVO ble bedt om å oppnevne aktuelle 
kandidater senest til dette styremøtet.  
 
Samtidig ble KTV/KVO minnet om at de ansatte må kreve sin rett til representasjon i 
styret i Helse Nord RHF innen fristen. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for 
Helse Nord RHF: 
o NN  
o NN 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o NN  
o NN  

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

o Knut Langeland, HR-sjef 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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