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Styresak 067-2018   Ansattvalgte styremedlemmer 2019 - 2020 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om valg av ansattevalgte styremedlemmer for 
perioden 2019 – 2020 til orientering. 

Formål/sammendrag 

Bakgrunn 

Valgstyre for valg av nye ansattvalgte styremedlemmer fra Helse Nord IKT (HN IKT) ble 
opprettet i henhold til vedtak i styresak 042-2018.  

Ansattvalgte styremedlemmer velges blant de ansatte i Helse Nord IKT HF for to år av gangen. 
Sittende ansattvalgte medlemmer ble valgt inn for perioden 2017 – 2018, og det er derfor 
gjennomført nytt valg. 

Saksutredning 

Valget er gjennomført i henhold til «forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de 
ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styre». 

De tillitsvalgte påberopte seg retten til forhåndstallsvalg i henhold til forskriftens §5. Det ble 
også meldt inn en lokal liste, i tråd med forskriftens §10. 

Det er valgt vararepresentanter fra hver av listene i tråd med forskriftens §13. 

Det ble innhentet aksept fra de tillitsvalgte for å gjennomføre valget elektronisk og 
anonymisert ved hjelp av verktøyet Questback. 

Valgresultat 

Fra liste 1 er følgende valgt inn som styremedlemmer for perioden 2019 – 2020: 

1. Tone-Lise Ludvigsen Jacobsen 

 

Følgende er valgt som varamedlemmer for denne listen (i valgt rekkefølge): 

1. Lars Erik Sletta 

2. Øystein Berg-Sletteng 

3. Lars Robin Lian 
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Fra liste 2 ble følgende valgt inn som styremedlemmer for perioden 2019 – 2020: 

1. Oddne Rasmussen 

2. Jan Magnar Kirkerud 

 

Følgende er valgt som varamedlemmer for denne listen (i valgt rekkefølge): 

1. Saana Inkeri Heinänen 

2. Hallvard Rørnes Solborg 

3. Eyvind Stenersen 

4. Morten Engan 

 

Nye ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer i tråd med listen ovenfor gjelder for 
perioden fra og med 01.01.2019 til og med 31.12.2020. 

Administrerende direktørs vurdering 

Valgstyret ble besluttet og etablert i tråd med styrets vedtak i sak 042-2018. Valgstyret har 
gjennomført valg av ansattvalgte styremedlemmer for perioden 2019 – 2020, i tråd med 
forskriftens reguleringer. Kommunikasjon og informasjon rundt valget har vært gjort primært 
via intranett og epost.   

Det er administrerende direktørs oppfatning at gjennomføring av valget har vært godt 
håndtert fra valgstyrets side. Administrasjonen kommer tilbake med nærmere informasjon i 
forhold til styreopplæring på senere tidspunkt. 

Administrerende direktør ønsker nye ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer lykke 
til og ser fram til videre godt samarbeid med ny styresammensetning i 2019. 

 

 

Tromsø, 20. november 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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