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Saksgang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
71/22 23.12.2022 Styret Helse Nord IKT HF 

Ansattvalgte styremedlemmer Helse Nord IKT, 2023 - 2024 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar avklaringer i forhold til valgprosess og informasjon om 
ansattvalgte styremedlemmer i Helse Nord IKT HF til orientering. 

 

Saksframlegg 

I styremøte 15. desember 2022 stilte styret spørsmål knyttet til valgprosessen for valg av 
ansattrepresentanter til styret. På bakgrunn av dette er følgende sjekket ut og avklart av 
valgstyret: 

1. Valget er gjennomført i tråd med «Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de 
ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styre».  
 
Valgkomiteen valgte å gjennomføre valget elektronisk og med avstemming på èn 
kandidat, i tråd med forskriftens §9.  
 
Valgmetode for avstemming er ikke påklaget ved klagefristens utløp. 
 

2. I forhold til spørsmål om varslingstider og informasjon knyttet til valgtidspunkt; 
 
Valget og valgdagen ble kunngjort på intranett i god tid før det skulle gjennomføres. Det 
ble også sendt ut epost til alle ansatte i rimelig tid.  
 
Valgdagen ble utsatt når en kandidat som trakk seg. I den anledning ble også ny valgdag 
annonsert både via intranett og på epost til alle ansatte. Annonseringen skjedde 23 dager 
før ny valgdag. Det ble sendt påminnelse til alle ansatte på selve valgdagen også. 
 
Valgstyret vurderer at samtlige ansatte har blitt orientert i rimelig tid og med rimelig 
frist. 
 
 
 

  Arkivreferanse: 2022/703-1 
Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen 



3. I forhold til mulighet for deltakelse på valgdag ved hjemmekontor, fravær grunnet syke 
barn mv; 
 
Alle ansatte i Helse Nord IKT benytter «mobilt kontor» og har løsninger for 
hjemmekontor. Valgkomiteen vurderte derfor at alle skulle kunne delta i valget på 
valgdagen. 
  
Valgkomiteen vurderer at alle har hatt rimelig mulighet for å delta i valget, men vil for 
senere valg legge til rette for at valget kan gjøres over flere dager.  
  

Nye ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer framgår av utsatt styresak 66/22 
(vedlegg 1). Signert valgprotokoll er også vedlagt denne saken (vedlegg 2).  

I tråd med styrets beslutning i sak 66/22 så sendes denne styresaken til behandling via epost.  

 

Administrerende direktørs vurdering 

Styrets spørsmål knyttet til valgprosessen er nå sjekket ut og besvart i denne styresaken. 
Valgkomiteen står ved at valget er gjennomført i henhold til forskriften, og at informasjonen 
knyttet til valget og valgdag sendt ut i rimelig tid, både via intranett og epost. Alle ansatte 
benytter mobilt kontor og kan således tilgang til å delta på valgdagen. 

Nye ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer framgår av styresak 66/22 (vedlagt). 
Signert valgprotokoll er også vedlagt denne saken. 

Administrerende direktør sender derfor ut denne styresaken, med svar på de spørsmål som 
framkom i styremøtet, til styret for behandling via epost, og foreslår at styret tar saken til 
orientering. 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

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

 

Vedlegg: 

1 Styresak 66/22 Ansattvalgte styremedlemmer i Helse Nord IKT HF 2023 - 2024 

2 Signert valgprotokoll 
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