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Styresak 001-2022  
Rekruttering av ny adm. direktør i Nordlandssykehuset HF – ansettelse 
 
Styresaken behandles unntatt offentlighet, jf. hfl § 26a, punkt 1 og 2.  
 

 
  Vedlegg (t):  1. Notat fra ansettelsesutvalget (unntatt offentlighet, jf. offl § 25, 1. ledd) 

2. Offentlig søkerliste pr. 20. desember 2021 
 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Styret ansetter NN i stillingen som adm. direktør i Nordlandssykehuset HF fra og med dd. 
måned 2022. 

2. Styret gir fullmakt til styreleder Mari Trommald til å sluttføre og signere arbeidsavtale 
med NN. 

 

Bakgrunn  

I styremøte i Nordlandssykehuset 15. desember 2020, styresak 107-2020, besluttet styret å 
iverksette prosess med ansettelse av ny adm. direktør i forbindelse med at adm. direktør Paul 
Martin Strand skulle fratre som følge av oppnådd pensjonsalder i august 2021. Styret 
oppnevnte i samme forbindelse et ansettelsesutvalg som besto av styreleder Odd Roger 
Enoksen, nestleder Trine Karlsen og styremedlem Johnny Jensen som representant for 
ansatte. Ansettelsesutvalget er i ettertid supplert med styremedlem Børge Selstad (styresak 
097-2021) og ny styreleder Mari Trommald (styresak 104-2021). 
 
Etter gjennomføring av anbudskonkurranse ble det i mars 2021 inngått kontrakt med 
konsulentselskapet Headvisor AS for bistand i rekrutteringsprosessen. 
 
Utlysning av stilling ble gjennomført første gang 12. mars 2021 med søknadsfrist 26. april. 
Stillingen ble utlyst på nytt 1. september med frist 31. oktober 2021. Fristen ble senere 
forlenget til 20. desember 2021. 
 
I tillegg til søkere er det gjennom prosessene identifisert en rekke andre kandidater. Disse er 
vurdert og de mest relevante kontaktet. Det er gjennomført samtaler med flere kandidater.  
Ikke alle som ble kontaktet/det ble gjennomført vurdering av, valgte å søke på stillingen. Ved 
søknadsfristens utløp var det avslutningsvis fem (5) søkere. En av disse fikk godkjent unntatt 
offentlighet. Kandidattilfanget er blitt vurdert sammen med utvalget. 
 

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 14.01.2022 

Møtedato: 17.01.2022 

Vår ref:  2020/6405 
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Vedlagt denne styresaken følger endelig og offentlig søkerliste til stillingen, samt innstilling 
fra ansettelsesutvalget som redegjør for ansettelsesprosessen og innstilling til kandidat til 
stillingen som adm. direktør i Nordlandssykehuset HF. Notatet er unntatt offentlighet, jf. offl § 
25, 1. ledd.  
 

Styreleders vurdering  

Styreleder vil under behandling av denne styresaken i styremøte i Nordlandssykehuset HF 17. 
januar 2022 redegjøre for sluttføringen av rekrutteringsprosessen. Innstillingen fra styrets 
ansettelsesutvalg, samt utkast til arbeidsavtale legges frem under behandling av saken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


