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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2020 
 
 
 

Sak 023-2020 

Utvidelse av antallet styremedlemmer i styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst utvides med to eieroppnevnte og ett medlem 

valgt av og blant de ansatte. 
 

2. Helseforetakenes vedtekter paragraf 7 endres i samsvar med endret antall 
styremedlemmer. 
 

3. Ny styresammensetning med økning av antall styremedlemmer iverksettes annet halvår 
2020. 
 

4. Styret ber valgkomitéen fremme forslag til nye eieroppnevnte styremedlemmer. Det 
avklares med de ansattes organisasjoner om det skal gjennomføres suppleringsvalg eller 
om gjeldende varamedlemmer kan tre inn i styrene.  

 
 
 
 
 
 
Hamar, 5. mars 2020 
 
 
 
Svein I. Gjedrem 
styreleder 
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1. Hva saken gjelder 
 
I henhold til helseforetakslovens §9 er det styret i det regionale helseforetaket som 
oppnevner styrer i helseforetakene. Det er flere hensyn som skal balanseres når styrene i 
helseforetak skal sammensettes. Helseforetakslovens §21 og 23 legger føringer for 
sammensetningen av styrene. Styrer i helseforetak skal ha minst syv styremedlemmer. Av 
disse skal inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer, med varamedlemmer, velges av 
og blant de ansatte. Aksjelovens krav om representasjon av begge kjønn gjelder også for 
styrer i helseforetak. Innenfor rammene skal det regionale helseforetaket sørge for en 
styresammensetning som balanserer hensynet til kompetanse, geografi, alder og 
kjønnssammensetning. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for at 
helseforetakenes styrer har en sammensetning som er tilpasset helseforetakets utfordringer 
og behov.  
 
Det er krevende å sørge for riktig sammensetning av styrene innenfor de rammer for 
styresammensetning som er gjeldende i Helse Sør Øst i dag. Det vurderes derfor en utvidelse 
av det samlede antallet styremedlemmer i helseforetakenes styrer hvor antallet 
eieroppnevnte styremedlemmer økes med to representanter.   
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i styremøtet 5. februar 2020 nye styrer i 
helseforetakene (styresak 005-2020).  Styrene er sammensatt av fem eieroppnevnte 
styremedlemmer (inkluderer styreleder og nestleder), samt tre styremedlemmer (med 
varemedlemmer) valgt av og blant de ansatte. Valg av styresammensetning skal balansere 
flere hensyn, herunder kjønn, alder, geografi og krav til kompetanse.   
 
En av de viktigste oppgavene som eier er å sørge for godt sammensatte og kompetente 
styrer. Styret må settes sammen slik at det samlet sett har den nødvendige kompetansen til 
å ivareta det oppdraget og ansvaret som styret pålegges. Riksrevisjonen undersøkte i 2018 
styrens oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet og pekte blant annet på at prosessen for 
styrevalg ikke godt nok sikrer at styrene samlet sett har den riktige kompetansen. 
Riksrevisjonen anbefalte at de regionale helseforetakene vurderer tiltak som kan bidra til at 
styrene samlet sett får en kompetanse som står i forhold til helseforetakenes utfordringer.  
 
Styret og styrets valgkomité har i prosessen med oppnevning av nye styrer i 2020 påpekt 
utfordringer med å sørge for godt sammensatte styrer. Begrensninger i antall eieroppnevnte 
styremedlemmer gjør det krevende å balansere vurderinger om kompetansebehov opp mot 
andre hensyn. Det er ønskelig at styrene skal ha medlemmer med god samfunnsmessig 
forståelse, kjennskap til helseforetaksmodellen, styreerfaring, erfaring fra drift av store 
organisasjoner og sykehusdrift, erfaring med organisasjonsutvikling og omstilling og 
medisinsk/helsefaglig kompetanse, samt en geografisk spredning innenfor aktuelle 
opptaksområde. Det er videre ønskelig med styremedlemmer fra områder med ulike levekår 
og med ulik etnisitet. Det er til dels gode erfaringer med leger eller andre fra  
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primærhelsetjenesten som styremedlemmer. Det vises for øvrig til vedlegg med 
stikkordsmessig liste over ønsket kompetanse og erfaring. Med bare fem eieroppnevnte 
styremedlemmer er det valgkomitéens erfaring at man ikke får en så bred sammensetning 
av styrene som det er behov for.   
 
Høsten 2019 ble samtlige eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene i regionen 
intervjuet av styreleder eller nestleder og/eller av administrerende direktør. 
Styresammensetning og antall styremedlemmer var blant temaene som ble drøftet. 
Intervjuene ga innspill om kompetanse som var ønsket i styrene, uten at det samtidig kom 
innspill om kompetanse som var overflødig.  
 
Helseforetakenes vedtekter §7 angir krav til styrets sammensetning og kompetanse: 

NN HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem medlemmer oppnevnes av 
foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 

I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de 
partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, 
rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske 
organisasjoner eller andre interessegrupper. 

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de 
utfordringene helseforetakene står overfor. 

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig 
balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. 

 
En endring av antallet styremedlemmer vil dermed kreve en endring av helseforetakenes 
vedtekter.  
 
Helseforetaksloven stiller krav om at inntil en tredel, og minst to, av styremedlemmene i 
helseforetak med mer enn 30 ansatte skal være valgt av og blant de ansatte. En endring av 
antallet eieroppnevnte styremedlemmer vil derfor også medføre en endring av antallet 
ansattvalgte styremedlemmer. En økning med to eieroppnevnte styremedlemmer vil 
medføre at styret også økes med et ansattvalgtmedlem. Samlet vil endret 
styresammensetning gi styrer bestående av totalt elleve styremedlemmer, hvorav syv 
eieroppnevnte (inkludert styreleder og nestleder) og fire ansattvalgte styremedlemmer.  
 
En endring fra fem til syv eieroppnevnte styremedlemmer og fra tre til fire styremedlemmer 
oppnevnte av og blant de ansatte, representerer en økning på 22 pluss 11 styremedlemmer i 
helseforetaksgruppen. Den årlige ekstra kostnaden vil være omlag 4,2 millioner kroner. 
 
En endret styresammensetning foreslås eventuelt iverksatt i annet halvår 2020.  
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3. Styreleders anbefaling 
 
Som eier av helseforetakene, er en av Helse Sør-Øst RHFs viktigste oppgaver å sørge for at 
styrene i helseforetakene har en sammensetning og en kompetanse som er relatert til 
helseforetakenes utfordringer og behov. Det er flere hensyn som skal tas når styrene skal 
settes sammen. Dagens rammer for antall medlemmer i styrene gjør det knapt mulig å dekke 
behovet for riktig kompetanse, samtidig som andre hensyn som kjønnsbalanse, alder og 
geografi skal ivaretas.  
 
Styreleder anbefaler på denne bakgrunn at antallet eieroppnevnte styremedlemmer økes 
med to representanter. Det vil gi den nødvendige fleksibiliteten til å balansere de ulike 
kravene til styresammensetning på en god måte. Endringen vil medføre at 
styremedlemmene valgt av og blant de ansatte økes med én representant. Samlet vil dette gi 
styrer med elleve representanter. Dette er et håndterlig antall styremedlemmer og omtrent 
på samme størrelse som styret i Helse Sør-Øst RHF. Det er også på linje med hva som er 
praksis for styrene i helseforetakene i Helse Vest og Helse Nord som har elleve medlemmer. 
Gevinsten med å få bredere styrer overstiger langt de økte kostnadene. 
   
Styreleder anbefaler at valgkomitéen gis i oppgave å fremme forslag til nye eieroppnevnte 
styremedlemmer og at ny styresammensetning iverksettes fra annet halvår 2020. 
Administrasjonen bes gå i dialog med de ansattes organisasjoner for å vurdere om det skal 
gjennomføres suppleringsvalg eller om gjeldende varamedlemmer kan tre inn i styrene.  
Helseforetakenes vedtekter §7 må oppdateres for å ivareta endringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Sammensetning av styrene – ønsket kompetanse og erfaring 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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