
 

 

 

Møtedato: 24. november 2021 
Arkivnr.:     Saksbeh.:     Dato:  
    Tina Eitran    20.11.201 

 

Styresak 159-2021 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 

2022-2024, jf. helseforetaksloven § 21 - 

oppnevning av styrets underutvalg 

 
 
Formål 
Valg av styrer i helseforetakene for perioden 2022-2024 er planlagt behandlet i 
styremøte i Helse Nord RHF 23. februar 2022 eller 24. mars 2022 med påfølgende 
oppnevning i foretaksmøter med helseforetakene.  
 
Formålet med denne styresaken er å få oppnevnt styrets underutvalg som på vegne av 
styret og i samarbeid med RHF-administrasjonen, utarbeider et forslag til HF-styrenes 
sammensetning.  
 
Dersom foretaksmøte 11. januar 2022 endrer styret i Helse Nord RHF som påvirker 
sammensetningen av underutvalget, foreslås nødvendige suppleringer til utvalget 
gjennomført i første styremøte etter foretaksmøtet. 
 
Bakgrunn/sammendrag 
Styrene er ansvarlig for den samlede virksomheten i helseforetakene. Kompetente 
styrer er en forutsetning for at Helse Nord RHF skal kunne oppfylle sitt «sørge-for»-
ansvar gjennom helseforetakenes virksomhet. En viktig del av dette er at 
helseforetakene ser sin virksomhet i et perspektiv som gagner hele regionen og 
nødvendigheten av et godt samspill med omgivelsene.  
 
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.  
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Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene for perioden 2020-2022 i 
styremøte 26. februar 2020, jf. styresak 30-2020 Valg av styrer i helseforetakene 2020-
2022, jf. helseforetaksloven § 21. Styrene i helseforetakene ble deretter oppnevnt i 
foretaksmøter, den 26. februar 2020.  
 
Senere er suppleringsvalg til styret i Nordlandssykehuset HF (høsten 2021) 
gjennomført, der styret ble supplert med en ny styreleder.  
 
Ved tidligere valg av styrer i helseforetakene har styret i Helse Nord RHF nedsatt et 
underutvalg med to eiervalgte styremedlemmer og ett ansattvalgt styremedlem. 
Underutvalget har på vegne av styret og i samarbeid med RHF-administrasjonen 
utarbeidet forslag til styrenes sammensetning.  
 
Kompetansekrav 
Det er av avgjørende betydning at HF-styrene settes sammen slik at styret i fellesskap 
kan utøve sin rolle. HF-styrene bør derfor samlet sett ha den kompetansen som styret i 
Helse Nord RHF anser som nødvendig for det enkelte styret. 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å diskutere kompetansekrav som skal stilles ved 
sammensetningen av de enkelte HF-styrene for perioden 2022-2024, f. eks.:  
– Tilknytning til/erfaring fra universitets- og høgskolesektoren  
– Helsefaglig kompetanse og kunnskap om/erfaring fra spesialist – og 

primærhelsetjeneste  
– Kompetanse innen IKT, økonomi og ledelse  
– Relevant forskningskompetanse/forskningserfaring 
– Forvaltnings- og samfunnsforståelse  
– Samisk bakgrunn og/eller kulturforståelse 
 
I tillegg kommer generelle krav om styrenes sammensetning som kjønnsbalanse, 
geografi, alder osv.  
 
Det må understrekes at styremedlemmene i rollen som styremedlem i et helseforetak i 
Helse Nord ikke skal representere geografiske områder, partier eller andre interesser.  
 
Kontinuitet og fornyelse vektlegges også i styresammensetningen. Ved siden av 
spesifikke kompetansekrav er komplementær kompetanse viktig der 
styremedlemmene utfyller hverandre. 
 
Annen informasjon 
Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og KS Nord-Norge er, som tidligere, 
invitert til å foreslå kandidater, jf. brev av 10. november 2021 - se vedlegg.  
 
Helse Nord RHF gjennomfører nå en spørreundersøkelse for styremedlemmer og adm. 
direktører i underliggende helseforetak i forkant av valg av nye HF-styrer for perioden 
2022-2024. Respondentene blir bedt om å svare på flere spørsmål på temaområdene 
HF-ets situasjon, styrets kompetanse/sammensetning/kapasitet, styrets kvalitet, 
styreledelsen, beslutningskvalitet, åpenhet, omdømme, forhold mellom styret og 

Styremøte i Helse Nord RHF
24. november 2021 - innkalling og saksdokumenter - ettersendelse

34



 

administrasjon, styrets rolle i HF-ets strategiarbeid og arbeid med risikostyring samt 
styrets forhold til eier (Helse Nord RHF).  
 
Spørreundersøkelsen er basert på Nærings- og fiskeridepartementets intervjumal for 
samtaler med styreleder, styremedlemmer og AD-er i selskaper, der staten har eierskap.  
 
Resultater fra spørreundersøkelsen vil bli gjennomgått av styrets underutvalg i arbeidet 
med sammensetning av HF-styrer våren 2022, for å avdekke eventuelle behov for 
komplementær kompetanse. 
 
Antall eiervalgte medlemmer i styrene 
1. Finnmarkssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (2 nye i 2020) 
2. Helgelandssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (5 nye i 2020, hvorav en har 

trukket seg fra sitt verv høst 2021 uten suppleringsvalg) 
3. Helse Nord IKT HF: fem eiervalgte styremedlemmer (3 nye fra høsten 2019) 
4. Nordlandssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (1 ny i 2020, 1 ny i 2021 -

suppleringsvalg høst 2021) 
5. Sykehusapotek Nord HF: fem eiervalgte styremedlemmer (1 ny i 2020) 
6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: åtte eiervalgte styremedlemmer (ingen nye i 

20208, en har trukket seg fra sitt verv høst 2021 uten suppleringsvalg) 
 
Minimum to og maksimalt 1/3 av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. I 
helseforetak med mer enn 200 ansatte skal det velges et styremedlem og 
vararepresentant i tillegg til minimumsrepresentasjonen, jf. helseforetakslovens § 23. 
 
Endringer i representasjon av ansattevalgte styremedlemmer kan skje, når nåværende 
valgperiode for disse går ut. Det er noe forskjellig tidspunkt på dette i helseforetakene.  
 
De fire sykehusforetakene har fire ansattevalgte styremedlemmer hver. Sykehusapotek 
Nord HF har to ansattevalgte styremedlemmer, og Helse Nord IKT HF har tre 
ansattevalgte styremedlemmer. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et 

forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• NN 
• NN 
• NN 

 
2. Styrets underutvalg aktiveres videre ved eventuelle suppleringsvalg i perioden 

2022-2024. 
 

3. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å 
utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
 
Bodø, den 20. november 2021 
 
 
Renate Larsen 
Styreleder 
 
 
 
Vedlegg:   
1. Oversikt over HF-styrenes sammensetning 2020-2022 
2. Brev av 10. november 2021 til KS Nord-Norge, Nordland Fylkeskommune og 

Troms/Finnmark Fylkeskommune og Sametinget ad. Valg av styrer i 
helseforetakene i Helse Nord 2022-2024 - forslag på kandidater 
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navn verv i styret siden 
Finnmarkssykehuset HF 
Lena Nymo Helli, Nittedal styreleder FEB2020 
Gudrun Rollefsen, Hammerfest styrets nestleder MAI2012 
Siriann Gulsrud, Kautokeino styremedlem OKT2019 
Guro Brandshaug, Sør-Varanger  styremedlem MAR2018 
Andreas Moan, Oslo  styremedlem MAR2018 
Mads Stian Hansen, Alta styremedlem FEB2020 
Jan Petter Monsen, Bodø styremedlem MAR2014 
Helgelandssykehuset HF 
Arne Benjaminsen, Oslo styreleder FEB2020 

Andrine Solli Oppegård, Sømna styrets nestleder FEB2020 

Henriette Hanssen, Sandnessjøen styremedlem FEB2020 

Eva Monika Hestvik, Mo i Rana styremedlem MAR2018 
Roar Olsen, Vingelen styremedlem FEB2020 
Jonne Kalstad, Bodø styremedlem MAR2018 
Vakant styreverv, sted styremedlem  
Nordlandssykehuset HF   
Mari Trommald, Oslo styreleder OKT2021 
Trine Karlsen, Bodø styrets nestleder MAR2018 
Olav Farstad, Svolvær styremedlem APR2016 
Siw Moxness, Lurøy styremedlem MAR2018 
Anna Kuoljok, Tysfjord styremedlem MAR2018 
Børge Selstad, Neverdal styremedlem FEB2020 
Anne Berit Sund, Bodø styremedlem MAR2018 
Sykehusapotek Nord HF   
Grete Ellingsen, Sortland styreleder FEB2020 
Gunnar Skov Simonsen, Tromsø styrets nestleder APR2019 
Hilde Gustavsen Erstad, Sørreisa styremedlem APR2016 
Lars Småbrekke, Tromsø styremedlem APR2016 
Randi Brendberg, Bodø  styremedlem MAR2018 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF   
Roald Linaker, Bardu styreleder APR2019 
Helga Marie Bjerke, Tromsø styrets nestleder MAR2014 
Vakant styreverv, sted styremedlem  
Grete Kristoffersen, Tromsø styremedlem MAR2018 
Anne Sissel Faugstad, Bergen styremedlem MAR2018 
Sverre Håkon Evju, Narvik styremedlem MAR2018 
Thrina Loennechen, Tromsø styremedlem MAR2018 
Erik Arne Hansen, Bodø styremedlem AUG2018 
Helse Nord IKT HF    
Kjersti Lauritzen, Trondheim styreleder NOV2016 
Erik M. Hansen, Bergen styrets nestleder OKT2019 
Trude Slettli, Tromsø styremedlem OKT2019 
Hanne Frøyshov, Harstad styremedlem OKT2019 
Bjørn Nilsen, Bodø styremedlem NOV2016 
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Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Sjøgata 10, 4 etg postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8006 Bodø www.helse-nord.no 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
 
«Kontakt» 
 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
«REF» 2021/1551-1/012 Tina Mari Eitran/ Bodø, 10.11.2021 
 

Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2022-2024 - forslag til 
kandidater 
 
Styrene i helseforetakene i Helse Nord (HF-ene) ble valgt i foretaksmøter 26. februar 
2020, med en funksjonstid på to år (frem til februar/mars 2022). Våren 2022 skal nye 
styrer i helseforetakene oppnevnes.  
 
Vi ber med dette KS Nord-Norge, Nordland og Troms/Finnmark fylkeskommuner og 
Sametinget om å foreslå aktuelle kandidater til styreverv i helseforetak i Helse Nord. 
Forslag på aktuelle kandidater meldes inn gjennom følgende link: 
https://response.questback.com/helsenordrhf/fjysr5rfex 
 
Styrenes rolle og sammensetning  
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. 
Helseforetaksloven setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. 
Styrets har det overordnete ansvaret for å forvalte helseforetakenes samlede 
virksomhet, både strategisk, driftsmessig og økonomisk. 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.  
 
Styrenes kompetanse 
Styrene i helseforetakene består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eiervalgte 
styremedlemmer.   
 
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av 
fellesskapet. Det er viktig at styremedlemmene i helseforetakene enkeltvis og samlet har 
en kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og utfordringer helseforetakene 
står ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på oppgavene som skal 
løses.  
 
Styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder 
eller andre interessegrupper.  
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Prosess for valg av HF-styrer 2022-2024 
Valg av HF-styrer gjennomføres formelt i foretaksmøte i det enkelte helseforetak våren 
2022 etter forutgående behandling i styret i Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF vil om kort tid oppnevne et underutvalg som i samarbeid med 
administrasjonen forbereder oppnevning av nye styremedlemmer.  
 
KS Nord-Norge, Nordland og Troms/Finnmark fylkeskommuner og Sametinget inviteres 
herved til å foreslå tre til fire kandidater hver. Navn, mobiltelefonnummer og e-
postadresse til kandidatene sammen med en kort informasjon om kandidatens 
bakgrunn og hvorfor kandidaten foreslås, registeres i overstående link. Aktuelle 
kandidater vil deretter bli kontaktet direkte av Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF skal sette sammen styrene i underliggende helseforetak med 
bakgrunn i ulike kriterier (geografi, kjønn, kompetanse m. m.). Alle foreslåtte kandidater 
vil derfor ikke kunne være aktuelle som styremedlem i et helseforetak i Helse Nord. 
 
Har dere spørsmål om gjennomføring av prosessen eller annet, ta gjerne kontakt med 
fung. stabsdirektør Tina Eitran på mobiltelefon 915 79 783 eller pr. e-post til 
tina.eitran@helse-nord.no.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Renate Larsen Cecilie Daae 
styreleder adm. direktør 
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