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FORSLAG P Å KANDIDATER MED BAKGRUNN SOM FOLKEVALGT
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Sammendrag:

Det skal oppnevnes nyt styre for N ord1andssykehuset HF for perioden 20 12 ~ 2014.
Helse Nord ber om forslag til kandìdater blant nåværende eller tìdlìgere folkevalgte.
Det er anlednìng å foreslå tre ~ fire kandìdater.

INNSTILLING:

Fauske kommune foreslår følgende kandìdater med bakgru som folkevalgt tìl styret for
Nordlandssykehuset HF:
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Sametinget
Kommunene i Nordlandssykehuset HFs
lokalsykehusområde
Nordland fylkeskommune

Deres ref.: Vår ref.:
2011/299/012

Saksbehandler/dir.t1f. :
Kristian Iversen Fanghol, 75512911

Sted/dato:
Bodø, 15.11.2011

Oppnevning av nytt styre for Nordlandssykehuset HF 2012-2014. Forslag på
kandidater

De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i 2010, med en
funksjonstid på to år. Det skal nå oppnevnes nye styrer for helseforetakene i mars/april 2012. Vi
vil med dette be Sametinget, kommunene i Nordlandssykehuset HFs lokalsykehusområde og
Nordland fylkeskommune om forslag til kandidater blant nåværende eller tidligere folkevalgte.
Forslaget skal sendes Helse Nord RHF innen 1. februar 2012.

Styrenes rolle og sammensetning
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Det er Helse Nord
RHF som oppnevner styrene for helseforetakene. Helseforetaksloven og forarbeider til denne
setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og
omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de
helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at
ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse,
gjennom samarbeid med eìer så vel som daglig ledelse i virksomheten.

Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de
oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene
består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Fra 2006 ble
det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de
foreslåtte folkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene, omfatter både
personer med nåværende og tidligere politiske verv.

Sammensetning av styrene - kompetansebehov
Helseforetakene forvalter viktige samfusoppgaver og store ressurser på vegne av
fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en
kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står
ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner,
geografiske områder eller andre interessegrupper.
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OPPNEVNING AV STYRE FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF - FORSLAG P Å
KANDIDATER MED BAKGRUNN SOM FOLKEVALGT

Vedlegg: Brev fra Helse Nord datert 18.07.2006

Sammendrag:

Styret for Helse Nord RHF har vedtatt å endre helseforetaksorganiseringen ì Helse Nord ved at
Hålogalandssykehuset HF avvìk1es. Det skal oppnevnes et styre for Nordlandssykehuset HF som
reflekterer det nye geografiske ansvarsområdet.

Det ønskes i denne omgang forslag på kandidater med bakgrunn som folkevalgt til styret. Med
folkevalgte menes "både personer med nåværende verv og tìdlìgere folkevalgte".
Det er anlednìng å foreslå inntil fire kandìdater. Med foreslaget skal følge en kort CV, ìnkudert
kontaktdata, for den enkelte kandìdat.

INNSTILLING:

Fauske kommune foreslår følgende kandidater med bakgru som folkevalgt tìlstyret for
Nordlandssykehuset HF:

.

FOR-096/06 VEDTAK- 21.08.2006

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo:
. Ordfører Kjell Eilertsen

Jørn Stene (FL) foreslo:
. Bjare Eidìssen

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
. Sìv Anìta Johnsen Brekke

. Marìt Stemland

Alle forslagene ble enstemmìg vedtatt.

VEDTAK:
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Fauske kommune foreslår følgende kandìdater med bakgru som folkevalgt tì1 styret for
Nordlandssykehuset HF:

. Ordfører Kjell Eilertsen

. Bjarne Eìdìssen

. Sìv Anìta Johnsen Brekke

. Marìt Stemland

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:

Siv Anita Johnsen Brekke
Bjare Eidissen

Kjell Eilertsen
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