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Saksgang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
66/22 15.12.2022 Styret Helse Nord IKT HF 

Ansattvalgte styremedlemmer i Helse Nord IKT HF 2023 - 2024 

Innstilling til vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om ansattvalgte styremedlemmer for perioden 
2023 – 2024 til orientering. 

Bakgrunn 

Valgstyre for valg av nye ansattvalgte styremedlemmer fra Helse Nord IKT (HN IKT) ble 
opprettet i henhold til vedtak i styresak 39/22.  
 
Ansattvalgte styremedlemmer velges blant de ansatte i Helse Nord IKT HF for to år av gangen. 
Sittende ansattvalgte medlemmer ble valgt inn for perioden 2021 – 2022, og det er derfor 
gjennomført nytt valg.  
 

Klagefrist på valgresultat går ut 09.12.2022 slik at pr 07.12.2022 er ikke valgprotokoll signert og 
følgelig ikke endelig og må ettersendes når den foreligger.  

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 ikke retten til forholdstallsvalg i henhold til forskriftens §5, valget ble følgelig 
gjennomført som flertallsvalg.  
 
Det er valgt vararepresentanter fra hver av listene i tråd med forskriftens §13.  

Metode 

Valget ble gjennomført 25.11.2022 ved elektronisk og anonymisert avstemming i verktøyet 
Questback.  
 

 

 

  Arkivreferanse: 2022/455-8 
Saksbehandler: Kim Rainer Eriksen 



Resultater 

Fredag 25.11.2022 ble det avholdt valg av ansattrepresentanter til styret i HNIKT HF. Av 403 
utsendte invitasjoner via Questback til valg fikk vi 191 svar, med andre ord var 
valgoppslutningen på 47%. Da begge kjønn ble valgt inn som ansattrepresentanter trengte en 
ikke foreta opprykk på underrepresentert kjønn.   

Stemmene fordelte seg slik basert på antall stemmer på den enkelt kandidat: 

Kandidat: 
 
Dan Sølvfester Andersen 

Silvia Reinholdtsen 

Jan-Magnar Kirkerud 

Erik Slørdal Skjemstad 

Morten Øvergård Engan 

Han Roger Moen 

Tone Lise Ludvigsen 
Jacobsen 

Ragnhild Mellem Arnesen 

Tommy Andre Vindvik 

Lars-Erik Sletta 

Sture Nyhagen 

Ronny Oldervik 

Jonny Andre Jakobsen 

Ansattrepresentanter til styret i HNIKT HF valgperioden 2023-2024 blir følgende: 

Dan Sølvfester Andersen 

Silvia Reinholdtsen 

Jan-Magnar Kirkerud 

 

Vararepresentanter til styret i HNIKT HF valgperioden 2023-2024 blir 
følgende: 

Erik Slørdal Skjemstad 

Morten Øvergård Engan 

Han Roger Moen 

Tone Lise Ludvigsen Jacobsen 

Ragnhild Mellem Arnesen 
 

 



I Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i 
regionale helseforetaks og helseforetaks styrer §9 finner en følgende: 

‘Det skal avgis stemme på inntil det antall styremedlemmer, observatører og vararepresentanter 
som skal velges. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er 
kumulasjon foretatt, eller det er ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for øvrig 
foretatt oppføringer eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene. 

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal 
stemmeseddelen forkastes som ugyldig. 

Med den modifikasjonen som fremgår av åttende ledd, er de som har fått flest stemmer, valgt til 
medlemmer inntil det antall som skal velges. I de tilfellene det skal velges observatører, er de som 
følger etter medlemmene i stemmetall valgt til observatører inntil det antall som skal velges. De 
som følger etter medlem og observatør i stemmetall, er valgt til vararepresentanter i den 
rekkefølge stemmetallene tilsier. I de tilfeller det bare skal velges medlemmer, er 
vararepresentantene valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier etter det antall medlemmer som 
skal velges. Første vararepresentant blir den som har fått flest stemmer etter siste styremedlem. 
Annen vararepresentant blir den som kommer dernest i stemmetall osv., jf. § 13. 

Skal det velges to eller flere styremedlemmer, skal begge kjønn være representert. Dette gjelder 
ikke dersom ett av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i foretaket på 
det tidspunktet valget skjer.’ 

Valget har blitt gjennomført med de frister forskriften legger til grunn og informasjon har vært 
tilgjengeliggjort hovedsakelig via intranett. 

Klage på valgresultat: 

Klagefrist på valgresultatet er 12.12.2022 jfr Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om 
de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer §17, tredje 
ledd: 

'Fristen for klage er 14 dager fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til en 
som har klagerett etter annet ledd, dog senest 14 dager etter valgdagen.' 

Valgstyret mottok en klage 29.11.2022 som ble behandlet innen frist. Klagebehandling ligger 
som vedlegg til valgprotokoll. Signert valgprotokoll gjøres tilgjengelig for styret så snart 
klagefristen er utløpt og når klagen er ferdig behandlet. 

Funksjonstid: 

Valgte representanter tiltrer styret i Helse Nord IKT HF ved første møte 2023. Funksjonstiden er 
to år, 2023 og ut 2024. 

Vurdering 

Valgstyret ble besluttet og etablert i tråd med styrets vedtak i sak 39/22. Valgstyret har 
gjennomført valg av ansattvalgte styremedlemmer for perioden 2023 – 2024, i tråd med 
forskriftens reguleringer. Kommunikasjon og informasjon rundt valget har vært gjort primært 
via intranett og epost.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
https://lovdata.no/forskrift/2002-11-15-1287/%C2%A713
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287


Administrasjonen sørger for styreopplæring for alle styremedlemmer, varamedlemmer og 
administrasjon ved første anledning.  
 
Administrerende direktør ønsker gjenvalgte styremedlemmer samt både nye og gjenvalgte 
varamedlemmer lykke til, og ser fram til videre godt samarbeid med styret i 2023. 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

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

 

Vedlegg: 

1 Signert valgprotokoll 

 


	Innstilling til vedtak
	Bakgrunn
	Saksutredning
	Metode
	Resultater
	Vurdering

