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Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 
  Styret Helse Nord IKT HF 

Ansattvalgte styremedlemmer i Helse Nord IKT HF 2021 - 2022 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om ansattvalgte styremedlemmer for perioden 
2021 – 2022 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 050-2020.  
Ansattvalgte styremedlemmer velges blant de ansatte i Helse Nord IKT HF for to år av gangen. 
Sittende ansattvalgte medlemmer ble valgt inn for perioden 2019 – 2020, 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 forholdstallsvalg 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.  
 

Forholdstallsvalg 

I henhold til forskriftens §10, jf. forskriftens §5, 5. ledd krevde Fagforbundet den 2. oktober 
2020 forholdstallsvalg. 

  Arkivreferanse: 2020/243-7 

Saksbehandler: Kim Rainer Eriksen 



Metode 

Valget ble gjennomført ved elektronisk og anonymisert avstemming i verktøyet Questback.  

Valggjennomføring og resultat 

Valget ble annonsert 21.09.2020 på HN IKTs intranett der retningslinjer, valgstyre og 
fremdriftsplan ble annonsert. Fremdriftsplanen ble holdt og nyhetsartikler i forbindelse med 
denne ble jevnlig publisert.  

Valget ble holdt som en questback - av 326 utsendte invitasjoner via Questback fikk en 182 
avlagte stemmer, med andre ord var valgoppslutningen på ca 56%. Uavhengig liste fikk 83 
stemmer, NITO fikk 70 stemmer og fellesliste Fagforbundet/Delta fikk 29 stemmer. 

Siden både NITO og Fellesliste Fagforbundet/Delta hadde levert inn krav om forholdstallsvalg 
innenfor frist ble valget og valgoppgjør gjennomført i tråd med bestemmelser om 
forholdstallsvalg i ‘Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til 
representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer’.  

Stemmene og kvotienter (jfr §10) for forholdstallsvalg fordelte seg slik: 

Liste: Stemmer: 1,4 3 5 7 

Uavhengig liste 83 59 27,6 16,6 11,85 

NITO 70 50 23,3 14 10 

Fellesliste Fagforbundet/Delta 29 20,70 9,6 5,8 4,1 

 

Resultatet ble at Uavhengig liste og NITO fikk hhv to og ett styremedlem. På grunn av 
bestemmelsene om vararepresentanter (§13), fikk Uavhengig liste fire varamedlemmer og NITO 
tre varamedlemmer. Fellesliste Fagforbundet/Delta fikk dermed ingen representasjon da deres 
stemmetall ikke var nok til å få inn et fast medlem. 

Basert på de enkelte valglistenes prioriteringsrekkefølge blir derfor nye ansattrepresentanter 
følgende: 

1. Jan Magnar Kirkerud – Narvik, Tjenesteutvikling (Uavhengig liste) 
2. Tone Lise Ludvigsen Jacobsen - Bodø, Tjenesteproduksjon (NITO) 
3. Oddne Rasmussen – Harstad, Tjenesteproduksjon (Uavhengig liste) 

Vararepresentanter: 

Uavhengig liste: 

1. Ragnhild Mellem Arnesen – Tromsø, Tjenesteproduksjon 
2. Gunhild Sivertsen Sørvig – Bodø, Tjenesteproduksjon 
3. Saana Inkeri Heinänen - Tromsø, Tjenesteutvikling 
4. Eivind Stenersen - Tromsø, Kunde og service 

 

 



NITO: 

1. Dan Sølvfester Andersen - Hammerfest, Tjenesteproduksjon / Kunde og service 
2. Han Roger Moen - Tromsø, Tjenesteutvikling 
3. Thomas Johansen - Tromsø, Tjenesteproduksjon 

 Klagefrist for gjennomføring av valg og valgresultat er 27.11.2020. 

 
Administrerende direktørs vurdering  
Valgstyret ble besluttet og etablert i tråd med styrets vedtak i sak 050-2020. Valgstyret har 
gjennomført valg av ansattvalgte styremedlemmer for perioden 2021 – 2022, 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 har innkalt til styreopplæring for alle styremedlemmer, 
varamedlemmer og administrasjon den 4. februar 2021.  
 
Administrerende direktør ønsker gjenvalgte styremedlemmer samt både nye og gjenvalgte 
varamedlemmer lykke til, og ser fram til videre godt samarbeid med styret i 2021. 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Utrykt vedlegg:  Signert valgprotokoll


