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Deres ref Vår ref Dato 

2013/322 13/3531   .04.2014 
 

Vedrørende valg av styrer i helseforetakene - antall ansattevalgte styremedlemmer 
Vi viser til brev av 31. mars 2014 fra Helse Nord RHF med anmodning om at departementet 
uttaler seg om tolkningen av helseforetaksloven 23 om ansattes styrerepresentasjon i 
helseforetak. 

Bakgrunnen for henvendelsen er styrevedtak i Helse Nord RHF 27. mai d.å. hvor ”styret ber 
adm. direktør om å innhente en autoritativ uttalelse om hvor mange ansattevalgte 
representanter det skal være i helseforetakenes styre, når det er seks eiervalgte 
styremedlemmer”. 

Det er opplyst at helseforetakene med seks eiervalgte styremedlemmer har mer enn 200 
ansatte. Det er ikke inngått avtale om at de ansatte i stedet for et ekstra styremedlem skal 
velge to observatører og varamedlemmer. 

Helseforetaksloven § 23 om ansattes styrerepresentasjon i helseforetak lyder som følger: 

”I helseforetak som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at 
inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer, velges av og 
blant de ansatte. 

Har helseforetaket flere enn 200 ansatte, skal de ansatte velge ett styremedlem og 
varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av første ledd. Det kan inngås 
avtale mellom helseforetaket og fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte eller 
et flertall av de ansatte, om at de ansatte i stedet for dette styremedlemmet skal velge to 
observatører og varamedlemmer. 

Kongen kan gi forskrift om beregningen av antall ansatte, herunder om bruk av 
gjennomsnittstall. § 22 annet ledd gjelder tilsvarende”. 

Avgjørende for besvarelsen av spørsmålet fra Helse Nord RHF er forståelsen av de ansattes 
rett etter første ledd til å velge ”inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer”. 
Bestemmelsen forutsetter at det totale antall styremedlemmer er kjent før antall ansattevalgte 
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styremedlemmer beregnes. Dette fremgikk tidligere av foretakets vedtekter. Med 
utgangspunkt i vedtektene var det derfor mulig å regne seg tilbake til hvor mange 
eieroppnevnte medlemmer styret skulle ha. Nå er bare laveste og høyeste antall 
styremedlemmer angitt. Vedtektene bidrar derfor ikke til løsningen.  

Anvendelse av helseforetaksloven § 23 må imidlertid antas å skulle lede til samme resultat 
som om det totale antall styremedlemmer var angitt i vedtektene. Følgende tabell illustrerer 
fordelingen av styremedlemmer, avhengig av et tenkt antall totale styremedlemmer: 

Totalt antall 
medlemmer 

Ansattevalgte 
(en tredel + 1) 

Eieroppnevnte 

7 2+1 4 
8 2+1 5 
9 3+1 5 
10 3+1 6 
11 3+1 7 
12 4+1 7 
13 4+1 8 
Fremstillingen viser at det bare vil være ved totalt ti styremedlemmer at eier selv kan utnevne 
seks styremedlemmer. Ved 10 styremedlemmer vil de ansatte i følge § 23 første ledd ha rett til 
å velge tre styremedlemmer, i tillegg til ett ekstra medlem som nevnt i andre ledd.  

Departementet anser på denne bakgrunn at de ansatte i helseforetak i følge helseforetaksloven 
§ 23 vil ha rett til å velge fire styremedlemmer når eier har utnevnt seks styremedlemmer. 
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