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Styresak 6-2014  Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 

    2014-2016, oppnevning av arbeidsutvalg 

 
 
Formål 
Valg av styrer i helseforetakene er planlagt behandlet i styremøte, den 27. mars 2014 
eller 29. april 2014 med påfølgende oppnevning i foretaksmøter med helseforetakene. 
Dato for foretaksmøter er foreløpig ikke fastsatt.  
 
Formålet med denne styresaken er å få oppnevnt et arbeidsutvalg som på vegne av 
styret og i samarbeid med RHF-administrasjonen utarbeider et forslag til HF-styrenes 
sammensetning. I tillegg legges til rette for at styret kan diskutere spørsmålet om 
reduksjon av antall styremedlemmer, antall ansattevalgte og kriterier for valg av 
styremedlemmer for kommende periode for å gi føringer til det arbeidet som 
arbeidsutvalget skal gjøre. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Å ha kompetente styrer i helseforetakene er en viktig forutsetning for god styring av 
helseforetakene. Dette gir kvalitet til de avgjørelser som styrene må fatte i en tid med 
stadige endringer og omstillinger, og det gir trygghet og stabilitet. Kompetente styrer vil 
også gi den nødvendige respekten for de vedtak som fattes av styrene i helseforetakene. 
 
Bakgrunn/sammendrag 
I Helseforetakslovens § 21 reguleres styrets sammensetning i helseforetakene, jf. 3. og 
4. ledd som følger: 
 
Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av §§ 22 og 23. I 
regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning 
til den regionen som foretaket hører under. Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av 
foretaksmøtet.  
 
Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet. Det kan bestemmes i 
vedtektene at styret velger leder og nestleder blant de styremedlemmene som 
foretaksmøtet har valgt.  
 
Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene for 4. mai 2012 til 
avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2014 i styremøte, den 3. mai 2012, jf. styresak 48-
2012 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21. Styrene i 
helseforetakene ble deretter oppnevnt i foretaksmøter, den 4. mai 2012.  
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I forbindelse med tidligere valg av styrer i helseforetakene har styret i Helse Nord RHF 
nedsatt et arbeidsutvalg bestående av to eiervalgte styremedlemmer og ett ansattevalgt 
styremedlem. Arbeidsutvalget har på vegne av styret og i samarbeid med RHF-
administrasjonen utarbeidet forslag til styrenes sammensetning.  
 
Endring i prinsippene for sammensetning av styrene  
I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene av 19. 
november 2013 heter det: 
 
Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene til de regionale helseforetakene skal oppnevnes blant politikere 
foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at 
helseforetakslovens minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer for 
helseforetak.  
 
Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil 
med disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset 
utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal 
også reduseres. 
 
Kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge og Sametinget er, som tidligere, invitert til 
å foreslå kandidater. De er orientert om denne endringen, og frist for forslag er satt til 1. 
februar 2014.  
 
Antall medlemmer i styrene 
I foretaksmøtet for Helse Nord RHF ble antall medlemmer i styret redusert. Det gjaldt 
både eier- og ansattevalgte.  
 
I dag har styret i Universitetssykehuset Nord-Norge åtte eiervalgte medlemmer. Styrene 
i Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har syv 
eiervalgte medlemmer. De fire sykehusforetakene har fire ansattevalgte medlemmer i 
styrene. Styret i Sykehusapotek Nord HF har fire eiervalgte og to ansattevalgte 
medlemmer.  
 
Minimum to og maksimalt 1/3 av styremedlemmene kan være ansattevalgte, jfr. 
Helseforetakslovens bestemmelser. I helseforetak med mer enn 200 ansatte skal det 
velges et styremedlem og vararepresentant i tillegg til minimumsrepresentasjonen.  
Endringer i representasjon av ansattevalgte kan skje, når nåværende valgperiode for 
disse går ut. Det er noe forskjellig tidspunkt på dette i helseforetakene.  
 
Tidsplan  
Styremøte 5. februar 2014: Oppnevning av arbeidsutvalg og første forberedende 
diskusjon 
Styremøte 26. februar 2014: Underveisdiskusjon i styret 
Styremøte 27. mars 2014, alternativt 29. april 2014: Oppnevning av nye styrer  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 
et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• NN 
• NN 
• NN 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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