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Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. 

helseforetaksloven § 21 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1). 

 
 
Formål/sammendrag 
I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende 
styremedlemmer i helseforetakene i Helse Nord ble valgt i foretaksmøte, den 28. mars 
2014. 
 
I styremøte, den 3. februar 2016 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 6-2016 Valg 
av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg. Styret 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et 

forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• Inger Lise Strøm  
• Sven Are Jenssen 
• Kari B. Sandnes 

 
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. 

 
Styret i Helse Nord RHF diskuterte blant annet følgende kriterier for sammensetning av 
HF-styrene – i uprioritert rekkefølge: 
• styrets samlete kompetanse 
• primærlege 
• samisk representasjon 
• styreerfaring 
• økonomisk kompetanse 
• kompetanse i god virksomhetsstyring 
• representant oppnevnt av adm. direktør i Helse Nord RHF 
• forskning 
• Ordførere i vertskommuner for sykehus bør prinsipielt ikke være styremedlem.  
 
Styrets arbeidsutvalg har avholdt flere telefonmøter for å diskutere HF-styrenes 
sammensetning og aktuelle kandidater. 
 



Bakgrunn/fakta 
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 styrer i helseforetakene for perioden 2014-2016 i 
styremøte, den 27. mars 2014, jf. styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. 
helseforetaksloven § 21. Styrene i helseforetakene ble deretter oppnevnt i foretaksmøte, 
den 28. mars 2014. 
 
Prinsipper for sammensetning av styrene 
I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 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. 
 
KS1, fylkeskommunene i Nord-Norge, Sametinget og NHO2 i Nord-Norge er, som 
tidligere, invitert til å foreslå kandidater. De ble orientert om denne endringen fra 
Regjeringen, jf. ovennevnte brev fra HOD av 19. november 2013, og frist for innsending 
av forslag var satt til 1. januar 2016. 
 
Antall medlemmer i styrene 
I dag har styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF åtte eiervalgte medlemmer. 
Styrene i Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
har seks eiervalgte medlemmer. De fire sykehusforetakene har fire ansattevalgte 
medlemmer i styrene. Styret i Sykehusapotek Nord HF har fem eiervalgte og to 
ansattevalgte medlemmer. 
 

1 KS: Kommunenes sentralforbund 
2 NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon 



Minimum to og maksimalt 1/3 av styremedlemmene kan være ansattevalgte, jf. 
Helseforetakslovens bestemmelser. I helseforetak med mer enn 200 ansatte skal det 
velges et styremedlem og vararepresentant i tillegg til minimumsrepresentasjonen. 
 
Habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven 
Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 12. januar 2016, 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.  
 
Det foreslås å videreføre samme presisering også ved oppnevning av styrer i 
helseforetakene i vår region. 
 
Leder av styrets valgkomite nestleder Inger Lise Strøm legger frem endelig forslag til 
HF-styrenes sammensetning i forbindelse med behandling av saken. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
A. For perioden 7. april 2016 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018 foreslår 

styret at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene: 
 

1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 

2. Finnmarkssykehuset HF 
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 
3. Nordlandssykehuset HF 

 
o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 

 
Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 

4. Sykehusapotek Nord HF 
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 



5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 
B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 7. april 2016. 
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
 
 
Bodø, den 18. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Foreslåtte kandidater, oversikt 
 
  



Foreslått kandidater til styrene – forslagsstiller i parentes 
 
Helgelandssykehuset HF  
• Christine Trones, Hemnes (Indre Helgeland Regionråd) 
• Jan Ove Styve, Sandnessjøen (KS Nordland) 
• Aina Viola Melstein, Brønnøysund (KS Nordland) 
• Sonja Djønne, Mo i Rana (NHO Nordland) 
• Paul Birger Torgnes, Brønnøysund (NHO Nordland) 
 
Finnmarkssykehuset HF 
• Ulf Syversen, Nordkapp (Finnmark fylkeskommune) 
• Beate Pettersen (Finnmark fylkeskommune) 
• Kristin Rajala, Tana (KS Finnmark) 
• Kristin Jensen, Alta (KS Finnmark) 
• Jan Terje Nedrejord, Karasjok (Sametinget) 
• Ann Torill Eriksen Balto, Karasjok (Sametinget) 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Anne Dalheim, Oteren (Sametinget) 
• Roger Pedersen, Bjerkvik (Sametinget) 
• Helga Marie Bjerke, Tromsø (Troms fylkeskommune) 
• Tom Erik Forså, Brøstadbotn (Troms fylkeskommune) 
• Nils Ole Foshaug, Målselv (KS Troms) 
• Merete Hessen, Kvæfjord (KS Troms) 
• Bjørn Bremer, Narvik (Narvik kommune) 
• Kristin M. Leiros (Narvik kommune) 
 
Nordlandssykehuset HF 
• Astrid Bjørgaas, Svolvær (KS Nordland) 
• Ørjan Robertsen, Hadsel (KS Nordland) 
• Ragnhild Lien, Drag (Sametinget) 
• Lars Theodor Kintel, Drag (Sametinget) 
• Rolf Kåre Jensen, Bodø (NHO Nordland) 
• Kjersti Stormo, Bodø (NHO Nordland) 
 
 
 
 
 
 
 




