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HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST 2014-2016 FORSLAG TIL 
FOLKEVALGTE KANDIDATER 
 

Arkivsaksnr.: 13/3309  Arkiv: G00 &15  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
140/13 Formannskapet 16.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner følgende kandidater fra Ringerike kommune til regionens felles 
forslag til styremedlemmer til nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2014: 
 

1. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………….. 

 

Innledning / bakgrunn 
 
De nåværende styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst ble oppnevnt i 2012 – 2014. Det 
skal derfor oppnevnes nye styrer i foretaksmøter i februar 2014. Helse Sør-Øst ber om forslag til 
folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Med folkevalgte menes 
personer med nåværende eller tidligere politiske verv. 

 
Beskrivelse av saken 
  
Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske 
forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammer 
som stilles til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære 
oppgave er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i 
virksomheten. 
 
Styrene i helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte 
styremedlemmer (inntil 1/3). Fra 2006 er det stilt krav til at et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene skal oppnevnes blant de folkevalgte. Erfaringene ved å innlemme folkevalgte 
i styrene er blant annet at det bidrar til å styrke styrene med politisk- og samfunnsmessig 
forståelse.  
 
Kompetansebehov  
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet 
og er store virksomheter i det norske samfunn.  
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Gitt styringsmodellen og foretakenes rammebetingelser, er det viktig at styret samlet sett har 
innsikt i blant annet styrearbeid, omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling, økonomi, jus og 
teknologi. I tillegg er det påkrevd å ha bred politisk og samfunnsmessig forståelse, innsikt i 
pasientenes interesser, forskning og utdanning, samt god kjennskap til både 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  
 
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, 
geografiske områder eller andre interessegrupper. Dette gjelder tilsvarende for de 
eieroppnevnte styremedlemmene foreslått blant folkevalgte.  
 

Konklusjon  
Hole kommune har flere aktuelle kandidater blant sine folkevalgte både ut fra politisk- og 
samfunnsmessig forståelse, og som samtidig dekker kompetansekravene som stilles.  

 
Rådmannens vurdering 
 
Regionrådet for Ringerike ønsker å presenterer et felles forslag til styrekandidater fra 
regionen, og fattet i møte 24. september følgende vedtak: 
 
”Kommunene sender sine forslag til aktuelle kvalifiserte kandidater til ordførerne, som 
samordner et felles forslag på kandidater fra Ringeriksregionen”. 
 
Valgkomiteen må oppnevne minst fire folkevalgte kandidater. Forslaget bør omfatte like mange 
kvinner som menn. I tillegg må det for hver kandidat foreligge:  
 
• En kortfattet begrunnelse, jf. omtale av kompetansebehov  
• En kortfattet CV  
 
Det understrekes at folkevalgte som har vært styremedlemmer tidligere eller sitter i styret i 
perioden 2012 til 2014 må foreslås på nytt for å kunne vurderes i forhold til det nye styret. 
 

 

Vedlegg 

 
 Ingen 

 
 
 Ringerike kommune, 10.10.2013 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme 
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