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Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i
Finnmarkssykehuset
Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for
Finnmarkssykehuset:
 Eva Pedersen Biti med Thor-Egil Sundelius som personlig vara.
 Ole Martin Olsen med Liss Heidi Pettersen som personlig vara.
 Stein Wiggo Olsen med Kenneth Grav som personlig vara.
Administrerende direktør gis fullmakt til å komplettere valgstyret i henhold til
forskriftens § 8 – Valgstyre.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes
representanter i styrene.

Torbjørn Aas
Administrerende direktør
Vedlegg:
Navn på vedleggene

Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Besøksadresse:
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Telefon: 78 42 10 00
Telefaks sekretariat: 78 42 11 07
www.finnmarkssykehuset.no

Org nr.
MVA 983 974 880 NO
postmottak@finnmarkssykehuset.no

Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i
Finnmarkssykehuset
Saksbehandler:
Møtedato:

Stein Wiggo Olsen, HR-konsulent
3. og 4. desember 2014

1. Sammendrag og anbefaling
1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for
Finnmarkssykehuset:
 Eva Pedersen Biti med Thor-Egil Sundelius som personlig vara
 Ole Martin Olsen med Liss Heidi Pettersen som personlig vara
 Stein Wiggo Olsen med Kenneth Grav som personlig vara.
Administrerende direktør gis fullmakt til å komplettere valgstyret i henhold til
forskriftets § 8 – Valgstyre.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes
representanter i styrene.

2. Bakgrunn
Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av forskrift til helseforetaksloven,
se FOR 2002-11-15 nr. 1287.
Valgperioden for ansattes styrerepresentasjon utløper den 10.04.15. Det vises til
forskrift § 12 Funksjonstid, møteplikt mv.: ”Valg skal finne sted hvert annet år.
Valgperioden er to år.”
Styret til Finnmarkssykehuset skal dermed oppnevne valgstyret knyttet til valg av
ansattes representanter til styret i Finnmarkssykehuset.

3. Gjennomføring av valg
I forbindelse med det forestående valg av ansattes representanter til styret i
Finnmarkssykehuset, skal de ansatte og foretakets ledelse ha minst en representant
hver i valgstyret. jfr. forskriftens §.8.1.ledd.
Dersom en av valgstyrets medlemmer stiller til valg, vil han/hun imidlertid kunne bli
inhabil i en rekke av de saker som valgstyret behandler og kan ikke delta i behandling av
saken. I så fall må varamedlem innkalles. Slike varamedlemmer vil være personlige
vararepresentanter.
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Valgstyret skal gjennomføre valget av ansattes representanter til styret. Valgstyret skal
bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en er leder og en nestleder. De
ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en representant hver.
I brev av 19.11.14 til fagorganisasjonene er de blitt bedt om å foreslå kandidater til
valgstyret, med frist 28.11.14.
Arbeidsgiver har foreslått følgende personer til valgstyret:
Selve gjennomføringen av valget av ansattes representanter krever minimum to
måneder forberedelse ut fra de frister som følger av forskriften.
Det anbefales at valgstyret for Finnmarkssykehuset blir oppnevnt snarest mulig ut fra at
valgstyret innen fristen på 8 uker fra fastsatt valgdato, skal kunngjøre valget, jfr.
forskriftens §. 8, 5. ledd, første punktum. Samtidig skal valgstyret opplyse om vilkårene
for å kreve forholdstallsvalg, jfr. forskriftens §.5, 5. ledd.

4. Medbestemmelse
Saken er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 24. november 2014.
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