
 

 

  

 

Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter til 

foretaksstyret 
Styresak nr.: 61 – 2021 

Møtedato: 9. desember 2021 

Saksbehandler: Direktør Helge K. Kjerulf Pettersen 
 
 

 

Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av Forskrift til helseforetakslovens 

bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og 

helseforetaks styrer (FOR-2002-11-15-1287). Forskriftens §§ 6, 7 og 8 1. til 4. ledd 

regulerer valgbarhet og oppnevning av valgstyre. I denne sak foreslås to 

ansatterepresentanter og en representant fra foretaksledelsen til valgstyret. Valgstyrets 

oppgave er å gjennomføre valget for kommende valgperiode som gjelder med virkning 

fra 25.03.2022. 

 

 

Direktørens innstilling til vedtak 

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansatterepresentanter til 

valgstyret for Sykehusapotek Nord HF: 

• Sara Evjen, Norges farmasøytiske forening 

• Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat 

 

2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for 

ansatterepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF: 

• Martine V. Johansen, Farmasiforbundet/Parat 

• Anna Arnesen, Norges farmasøytiske forening  

 

3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes: 

• Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør 

 

4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 

 

 

 

Helge K. Kjerulf Pettersen 

direktør 

 

 

 

  



 

 

Saksfremlegg 
 

Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av Forskrift til helseforetakslovens 

bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og 

helseforetaks styrer (FOR-2002-11-15-1287). Forskriftens §§ 6, 7 og 8 1. til 4. ledd 

regulerer valgbarhet og oppnevning av valgstyre: 

§ 6. Stemmerett  

       Alle som er ansatt i det eller de aktuelle foretakene på valgdagen, jf. § 5 første og annet 
ledd, har stemmerett.  

§ 7. Valgbarhet  

       For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ha stemmerett etter § 6 og ha vært ansatt i foretaket sammenhengende i minst 
ett år før valgdagen. I forbindelse med omdanning av foretak er det tilstrekkelig at 
vedkommende har vært ansatt i ett av de foretakene som omfattes av omdanningen i minst ett 
år før valgdagen.  

       For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ikke være i konkurskarantene jf. konkursloven § 142 og § 143.  

       Vedkommende kan ikke ha verv som ansatterepresentant i flere regionale helseforetaks 
eller helseforetaks styrende organer samtidig.  
 

§ 8. Valgstyre  

       Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, 
hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en representant 
hver i valgstyret.  

       Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder ved en midlertidig avtalebasert 
ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Dersom slik representasjon ikke er etablert, 
skal valgstyret oppnevnes av foretakets daglige leder, eller den vedkommende gir fullmakt, 
sammen med de ansattes tillitsvalgte.  

       Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes 
representanter som har stemmerett. Foretakets ledelse skal dog ha anledning til å oppnevne en 
representant i valgstyret.  

       Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.  

 

Styret i Helse Nord RHF oppnevner valgstyret for valg av ansatterepresentanter til 

styret i RHF-et, mens styrene i underliggende helseforetak skal oppnevne valgstyre for 

valg av ansatterepresentanter til sine styrer. 

 

I henhold til helseforetaksloven § 24 er tjenestetiden for styrene to år. I vedtektene er 

det mulig å regulere kortere eller lengre funksjonstid. 

 

 

 

 



 

 

Vurdering 

Det tar inntil to måneder å gjennomføre et valg og erfaringsmessig trenges en stram regi 

for å gjennomføre et godkjent valg. På grunn av erfaringer fra tidligere valg begynner 

planleggingen av 2022-valget derfor i god tid for å bli ferdig i tide til funksjonstiden på 

to år for representantene utløper.  

 

De formelle rammebetingelsene for gjennomføringen av valget krever god struktur av 

valgets organisering og nøye overvåkning av valget gjennom valgstyret. Erfaringer fra 

tidligere valg bør derfor videreføres i det nye valgstyret i den grad det er mulig. 

Vararepresentanter for ansattrepresentanter i valgstyret foreslås, i tilfelle medlemmene 

får habilitetsproblemer under valgstyrets saksbehandling.  

 

Valgstyret i ved forrige valg i 2020 besto av følgende medlemmer og vara for ansatte-

representantene: 

 

• Anna Arnesen, Norges farmasøytiske forening 

• Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat 

• Catrine Nystad Larsen, Farmasiforbundet/Parat 

• Marlen Aas Nikolaisen, Norges farmasøytiske forening  

• Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef 

 

Erfaringer fra siste valg videreføres gjennom følgende oppnevning av valgstyret der 

foretakstillitsvalgte for begge de store fagforeningene stiller som kandidater, og 

tidligere vararepresentanter er blant dem. Fra foretakets ledelse stiller samme 

representant som før, og følgende foreslås til valgstyret for 2022: 

 
1. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansatterepresentanter til 

valgstyret for Sykehusapotek Nord HF: 

• Sara Evjen, Norges farmasøytiske forening 

• Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat 

 

2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for 

ansatterepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF: 

• Martine V. Johansen, Farmasiforbundet/Parat 

• Anna Arnesen, Norges farmasøytiske forening  

 

3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes: 

• Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør 

 

Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 

 


