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Bakgrunn 
Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale 
helseforetaks og helseforetaks styrer er fastsatt med hjemmel i helseforetaksloven §§22 annet ledd 
og 23 tredje ledd og gir nærmere regler om de ansattes krav til styrerepresentasjon og om 
gjennomføring av valg av styremedlemmer av og blant ansatte. 
 
Valg av ansatterepresentanter skal ledes av et valgstyre jfr. § 8 i forskrift. Valgstyret skal bestå av 
minst tre personer med stemmerett, hvorav en er leder og en nestleder. De ansatte og foretakets 
ledelse skal ha minst en representant hver. Valgstyret skal oppnevnes av foretakets styre. 
 
Jamfør forskriftens §8, 4 ledd, skal medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere 
lenger erstattes snarest. 
 
I forbindelse med valg av ansattes representanter til styret i 2015-2017 opprettet styret i 
Nordlandssykehuset i sak 16-2015 nytt valgstyre bestående av 3 medlemmer med følgende 
representasjon: 
 

- Den norske legeforening  Torstein Foss 
- Norsk sykepleierforbund  Merete Lian 
- Administrasjon   Anita Olsen 

 
Etter at Lian for kort tid siden gikk bort, er ikke valgstyret lenger fulltallig. Ettersom Lian også var 
valgt inn som en av de ansattes representanter i styret i Nordlandssykehuset, har de ansatte nå kun 3 
av 4 faste representanter på plass i styret, mens den 4. representanten kalles inn som vara fra møte 
til møte. Videre har vararepresentant fra Den norske legeforening bedt om å få tre ut av sitt verv, og 
fått dette innvilget. 
 
Organisasjonene har i denne forbindelse bedt om at det gjennomføres suppleringsvalg av 
styremedlemmer og vararepresentanter, slik at ansattes representasjon opprettholdes. I forkant av 
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dette er det nødvendig å supplere valgstyret med nytt medlem fra Norsk sykepleierforbund. Forslag 
fra Norsk sykepleierforbund er Johnny-Reiner Jensen. 
 
Valgstyret bør ta initiativ til koordinering av suppleringsvalg i henhold til gjeldende forskrift. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner Johnny-Reiner Jensen fra Norsk sykepleierforbund 
til supplering av valgstyret for Nordlandssykehuset HF 

 
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av suppleringsvalg i henhold til 

gjeldende forskrift. 
 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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