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Styresak 011-2023  
Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 
2023-2025 
 

 

Vedlegg (t):  Krav om representasjon av 17.01.2023, signert Fagforbundet, Den Norske 
  Legeforening, Delta og Norsk sykepleierforbund. 
 
Vedlegg (ikke tr):  Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til   

representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer 

 

Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for 
Nordlandssykehuset HF: 

- Merethe Mosti, klinikktillitsvalgt Fagforbundet 
- Elin Imingen, klinikktillitsvalgt NSF 
- Anita H Olsen, Administrasjonen 

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

Bakgrunn: 
Helseforetaksloven § 23 omhandler ansattes styrerepresentasjon i helseforetak. Ansattevalgte 
representanter til styret ved Nordlandssykehuset HF velges for to år av gangen. 
 
Perioden for sittende representanter utgår på valgtidspunktet for nye representanter i 
april/mai 2023. Valg av ansattevalgte representanter skal ledes av et valgstyre jfr. §8 i 
forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i 
helseforetakets styre. Forskriften gir nærmere regler om de ansattes rett til 
styrerepresentasjon og om gjennomføring av valg for styremedlemmer valgt av og blant de 
ansatte.  
 
Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav én er leder og én er 
nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst én representant hver, og valgstyret 
oppnevnes av foretakets styre. Direktøren foreslår arbeidsgiverrepresentant, og 
arbeidstakerorganisasjonene har oppnevnt sine representantkandidater i tråd med 
innstillingen. Valgstyret konstituerer seg selv. 
 

Saksbehandler:  Anita Helen Olsen, Gro Ankill 

Dato dok: 18.01.2023 

Møtedato: 22.02.2023 

Vår ref:  2019/1163 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
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Valgstyret vil ut fra de tidsfrister som gjelder i forskriften trenge mer enn 2 måneder på å 
gjennomføre valget. Det tas sikte på å ha gjennomført valget innen medio mai 2023. 
 
Ut fra de tidsrammer som følger av forskriften anbefales valgstyret oppnevnt i styremøte for 
Nordlandssykehuset i møtet 22. februar 2023. 
 
 



 

 

 
  

 

 

                                               Bodø 17.01.23 

 
                                     

 

 
Krav om styrerepresentasjon  
Krav om at valg for ansattes representasjon foregår som forholdstallsvalg  
Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Legeforeningen og Delta viser til 
Helseforetakslovens § 22 og 23 og forskrift om valg av ansattes representanter til 
foretakenes styrer. Som fagforeninger utgjør vi et flertall av de ansatte og vi krever 
styrerepresentasjon for de ansatte.  
Vi krever at valget foregår som forholdstallsvalg etter forskriftens § 10, jf. forskriftens § 5. 5 

 
 
Fagforbundet v/ foretakstillitsvalgt Karina Hjerde. sign.  
 
 
Den Norske Legeforening v/ foretakstillitsvalgt Frida Andrae. sign.  
 
 
Delta v /foretakstillitsvalgt Merete Danielsen. sign.  
 
 
Norsk Sykepleierforbund v/foretakstillitsvalgt Bente Arntsen. sign.  
 
 
 
Med vennlig hilsen Bente Arntsen  
Foretakstillitsvalgt Norsk 
Sykepleierforbund  
Nordlandssykehuset HF  

 
Kopi: Direktør, Fagforbundet, Delta, Legeforeningen  

 

Styret i 
Nordlandssykehuset v/  
Gro Ankill  
Nordlandssykehuset HF  
8092 Bodø                                                                      
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