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Sakstittel

Oppnevning av valgstyre for valg av ansattes
representanter til styret 2019-2021

Sakstype

Beslutningssak

Valgperioden for ansattes representanter i styret for SSHF utløper mars 2019, og det må
derfor arrangeres valg. valget er planlagt avviklet 7. mars 2019. For å gjennomføre valget
skal det oppnevnes et valgstyre, jf. en egen valgforskrift fastsatt av Helse- og
omsorgsdepartementet. Det foreslås at valgstyret, settes sammen av fem representanter; tre
fra arbeidstakerorganisasjonene og to fra arbeidsgiver.

Forslag til vedtak

1.

Valgstyret for gjennomføring av valg av ansattes representanter til styret for
perioden 2019 – 2021 består av:
 En representant for Norsk sykepleierforbund med varamedlem
 En representant for Fagforbundet med varamedlem
 En representant for Delta med varamedlem
 To representanter fra arbeidsgiver med varamedlem
Representantene utpekes av henholdsvis organisasjonene og arbeidsgiver.
Valgstyret velger selv leder og nestleder.
Sørlandet sykehus dekker kostnadene til gjennomføringen av valget.

Sørlandet sykehus HF

1

Faktabeskrivelse

De ansatte i SSHF skal velge tre styremedlemmer for perioden 2019 – 2021.
De ansattes rett til å velge en andel av styrets medlemmer følger av
helseforetakslovens § 23. En egen forskrift har detaljerte bestemmelser om
gjennomføringen av valget. I henhold til forskriftens § 8 skal valget organiseres og
gjennomføres av et valgstyre som skal oppnevnes av styret for helseforetaket. Valgstyret
skal bestå av minst 3 medlemmer, og både arbeidsgiver og de ansatte skal være
representert. Valgstyret skal ha en leder og en nestleder.
Valgstyrets oppgave er å sørge for at valget gjennomføres i samsvar med forskriftens
bestemmelser. Valgstyret skal opptre nøytralt i forhold til listestillere og kandidater på
valglistene, og skal ikke selv foreslå kandidater til styret. Valgstyret skal fastsette datoen for
valget, men siden det samtidig skal være valg til det regionale styret, vil valgdatoene for
helseforetakene i Helse Sør-Øst bli samordnet. 7. mars 2019 er foreslått som valgdato.

2

Administrerende direktørs vurderinger

I likhet med tidligere valg, forslås det et valgstyre med fem medlemmer; to fra arbeidsgiver
og tre fra arbeidstakerorganisasjonene. De tre organisasjonene foreslås på bakgrunn av
forslag fra de foretakstillitsvalgte i SSHF. Organisasjonenes størrelse ligger til grunn for
forslaget, som ved andre valg/utpekinger.
Administrasjonens rolle ved valget er i hovedsak å være tilrettelegger og bistå med ressurser
til gjennomføring i samsvar med lov og forskrift. Å arrangere valg er omfattende, og
arbeidsgivers representanter i valgstyret vil måtte bruke mye tid.
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