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Nord-Norge HF 2012 - 2014.

De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i 2010, og med en
funksjonstid på to år. Det skal nå oppnevnes nye styrer for helseforetakene i mars/april 2012. Vi
vil med dette be Sametinget, kommunene i Universitetssykehuset Nord Norge HFs
lokalsykehusområde, Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune om forslag til kandidater
blant nåværende eller tidligere folkevalgte. Forslaget skal sendes Helse Nord RHF innen 1.
februar 2012.

Styrenes rolle og sammensetning
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Det er Helse Nord
RHF som oppnevner styrene for helseforetakene. Helseforetaksloven og forarbeider til denne
setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og
omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. 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. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse,
gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten.
Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de
oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene
består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Fra 2006 ble
det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de
foreslåtte følkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene, omfatter både
personer med nåværende og tidligere politiske verv.
Sammensetning av styrene - kompetansebehov
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av
fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en
kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står
ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner,
geograflske områder eller andre interessegrupper.
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Prosess
Det skal oppnevnes nye styrer for perioden 2012 —2014. Oppnevning skjer i foretaksmøter for
helseforetaket i løpet av mars/april 2012. Sametinget, kommunene i Universitetssykehuset Nord
Norge HFs lokalsykehusområde, Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune inviteres hver
til å foreslå tre - fire kandidater.
Navn på kandidater, partitilhørighet, mobiltelefon og e-postadresse bes sendt: ostmottak helsenord.no innen 1. februar 2012. De foreslåtte kandidatene vil så få en egen henvendelse fra Helse
Nord RHF der ytterligere opplysninger ønskes registrert.
Har dere spørsmål om gjennomføring av prosessen så kan dere ta kontakt med
kommunikasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol 95076075 eller på e-post: kif

Med vennlig hilsen

Bjørn Kaldhol (sign)
Styreleder

Lars H. Vorland (sign)
Adm. direktør

Kopi: Helseforetakene

Eiero

nevnte st remedlemmer UNN HF 2010 - 2012:

Jorhill Andreassen leder (H)
Hanne C S Iversen (Frp)
Erik Arne Hansen
Ingunn Heggheim
Ottar Skjellhaug (A)
Olav Helge Førde
Svenn A. Nielsen (A)
Åse Berit Vrenne (SV)

Lenvik
Harstad
Bodø
Alta
Fauske
Tromsø
Tromsø
Narvik
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