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Kandidater til styrer i de regionale helseforetakene
Helse- og omsorgsdepartementet henvender seg med dette til landets fylkeskommuner og
Sametinget med forespørsel om innspill til kandidater som kan være aktuelle som
styremedlemmer i de regionale helseforetakene.
Det er helse- og omsorgsdepartementet som velger eieroppnevnte styremedlemmer for de
fire regionale helseforetakene. I henhold til vedtektene skal inntil sju av styrets medlemmer
velges av eier. Formålet med denne henvendelsen er å sikre et bredt utvalg av kandidater
som kan være aktuelle å vurdere.
De regionale helseforetakene er komplekse virksomheter som forvalter viktige
samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet. Det legges vekt på at
styrene samlet sett er sikret en kompetanse og kapasitet som står i forhold til det store
ansvaret styret har, samt de utfordringer det regionale helseforetaket står overfor. Det er
derfor avgjørende at styrene har medlemmer som innehar bred politisk og samfunnsmessig
forståelse. Styrene bør videre ha medlemmer med relevant kompetanse knyttet til drift av
sykehus og kjennskap til primærhelsetjenesten, forskning og utdanning. Kompetanse innen
styrearbeid, omstillingsprosesser og økonomistyring vil også være viktig å besitte.
Styremedlemmene skal i forbindelse med styrearbeidet ikke representere geografiske
områder, partier eller andre interesser.
Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt i januar 2020. Styremedlemmene velges for to år
og det skal derfor velges nye eieroppnevnte styremedlemmer i foretaksmøter i de regionale
helseforetakene i begynnelsen av januar 2022. I forbindelse med styrevalgprosessen legger
departementet vekt på både kontinuitet og fornyelse i styrene.
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Av hensyn til prosessen med å velge nye styrer, ber Helse- og omsorgsdepartementet om at
eventuelle forslag til kandidater oversendes innen 1. desember 2021.

Med hilsen

Målfrid Bjærum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Rune Pedersen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2

Adresseliste
Agder
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Postboks 4404
Bedriftsenteret
Fylkeshuset

2325

HAMAR

6404

MOLDE

Fylkeshuset

8048

BODØ

Postboks 130

0037
4001

OSLO
STAVANGER

Kautokeinoveien 50
Postboks 701

9730
9815

KARASJOK
VADSØ

Postboks 2660

7735

STEINKJER

Postboks 2844

3702

SKIEN

Postboks 7900

5020

BERGEN

Postboks 220

1702

SARPSBORG

