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VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER - OPPNEVNING AV VALGSTYRE

Forslag til vedtak
1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er to år med virkning fra og med
16. mars 2021. Valgperioden tas til etterretning.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre for valg av ansattevalgte styremedlemmer:
a. Siv Halvorsen, leder (vara: Kjellrun Wilhelmsen)
b. Espen Jensen (vara: Åse Marie Askimdal)
c. Geir Magnussen (vara: Morten Lund Hansen)
d. Anne-Britt Hansen Thuestad (vara: Trond Bamle)
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes med øvrige
helseforetak og Helse Sør-Øst RHF.

Skøyen, 2. desember 2020

Gro Jære
administrerende direktør
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1. Hva saken gjelder
Inneværende valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder til og med
15.3.2021. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er to år med virkning fra og med
16.3.2021.
Ved gjennomføring av nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre jf. egen valgforskrift fastsatt av
Helse- og omsorgsdepartementet.
Valgstyret sammensettes med to representanter fra arbeidsgiver i Sykehuspartner HF og to
ansattrepresentanter som foreslått av hovedorganisasjonenes hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativ
2.1 Bakgrunn

Styret for Sykehuspartner HF består av eieroppnevnte medlemmer og ansattvalgte medlemmer.
Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 26. november i år vedtatt en utvidelse av antall eieroppnevnte
medlemmer av styret i Sykehuspartner HF med to. Endringen i antall eieroppnevnte medfører at de
ansatte i Sykehuspartner HF skal velge fire styremedlemmer med tilhørende varamedlemmer, mot i
dag 3 styremedlemmer. Vedtaket i styret i Helse Sør-Øst RHF skal formaliseres gjennom et
foretaksmøte. For ansattvalgte styremedlemmer er ordinær valgperiode to år. Alle ansatte i
Sykehuspartner HF har stemmerett.
Ved gjennomføring av nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre jf. egen valgforskrift fastsatt av
Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.

2.2 Om valgstyret

De ansattes rett til å velge en andel av styrets medlemmer i helseforetaket er regulert i
helseforetaksloven (lov 2001-06-15, nr. 93), § 22 (§ 23 ad representasjon i et helseforetaksstyre).
Gjennomføringen av valget er regulert i særskilt forskrift med hjemmel i helseforetakslovens §§ 22
og 23 (forskrift av 2002-11-15 nr. 1287, sist endret med virkning fra 1.1.2008). I henhold til
forskriftens § 8 skal valget organiseres og gjennomføres av et valgstyre, oppnevnt av styret for
Sykehuspartner HF. Valgstyrets funksjoner er av formell og praktisk art, og valgstyret skal ikke selv
foreslå kandidater.
Valgstyret skal bestå av minst tre medlemmer, og både ledelsen i Sykehuspartner HF og de ansatte
skal være representert. Valgstyret skal ha en leder og en nestleder. Medlemmer av valgstyret må ha
stemmerett, det vil si at de må være ansatt i Sykehuspartner HF.
Valgstyrets funksjon er initiativplikten og å påse at alle formalkrav i valgforskriften følges. Dette er
viktig for å sikre et legalt valgresultat. Alle ansatte har individuell klagerett vedrørende
gjennomføringen av valget, og om en klage vinner fram kan det medføre omvalg.
Parallelt med valget i Sykehuspartner HF skal det gjennomføres tilsvarende valg av og blant de
ansatte til styrene i hvert av helseforetakene og i Helse Sør-Øst RHF. For å sikre en ryddig og
kostnadseffektiv prosess skal disse valgene samordnes. Helse Sør-Øst RHF vil foreslå felles valgdag
for helseforetaksvalgene og det regionale helseforetaksvalget til begynnelsen av mars 2021.
Valgstyrene ved helseforetakene må bistå det regionale valgstyret med hensyn til gjennomføring av
valget til det regionale styret. Det legges da til grunn at valgstyrene ved helseforetakene tillegges
funksjonen som lokale «stemmestyrer» i forhold til det regionale valget.
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Forslag til valgstyrets medlemmer og sammensetning er avklart med hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte
for aktuelle hovedorganisasjoner og forbund.
De hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte har følgende forslag:
- Geir Magnussen (vara: Morten Lund Hansen)
- Anne-Britt Hansen Thuestad (vara: Trond Bamle)
Sykehuspartner HF innstiller følgende representasjon i valgstyret:
 Siv Halvorsen, leder (vara: Kjellrun Wilhelmsen)
 Espen Jensen (vara: Åse Marie Askimdal)
Som følge av at Sykehuspartner HF er juridisk og økonomisk ansvarlig for valgets gjennomføring,
tilrås at Sykehuspartner HF sin ledelse ivaretar ledervervet. Valgstyret konstituerer seg med en
nestleder utgått fra de ansattes representanter.

3. Administrerende direktørs anbefaling
Det innstilles på at styret tar valgperioden til etterretning, og oppnevner valgstyret i tråd med
forslaget i saken. Videre foreslås det at valgstyret konstituerer seg selv med nestleder, og at styret
legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes med øvrige helseforetak og Helse
Sør-Øst RHF.
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