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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler: Sted/Dato:  
2020/3822 Kenneth Grav  Hammerfest, 08.12.2020 
 
Saksnummer 103/2020 
 
Saksansvarlig:  Kenneth Grav, konstituert HR-sjef  
Møtedato:   15. og 16. desember 2020 

Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i 
Finnmarkssykehuset HF 2021 – 2023 
 
Ingress: Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av forskrift til 
helseforetaksloven, se FOR 2002-11-15 nr. 1287. Denne saken gjelder valg av valgstyre for 
gjennomføring av prosess for valg av ansatte representanter for ny periode til styret i 
Finnmarkssykehuset HF, 2021 - 2023. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 
1. Styret i Finnmarkssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyret for 

Finnmarkssykehuset 2021 - 2023: 
• Rita Fagertun, NSF Klinikk Hammerfest med Ingvil Skjerping Dahl, DNLF, Klinikk 

Kirkenes som personlig vara.  
• Beate Juliussen (Foretaksledelse), med Hege Varpe (HR rådgiver) som personlig 

vara. 
• Kenneth Grav (HR personal), med Vidar Andersen (HR personal) som personlig 

vara. 
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. 
 
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg   

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Valg av valgstyre – ansatte representanter til styret i 
Finnmarkssykehuset HF 2021 - 2023 
  
Saksbehandler:  Kenneth Grav, konstituert HR-sjef  
Møtedato:  15. og 16. desember 2020 

1. Formål/Sammendrag 
Styret i Finnmarkssykehuset HF skal oppnevne valgstyre for valg av 
ansatterepresentanter til styret i Finnmarkssykehuset HF jfr. helseforetaksloven § 23. 
Lenke til helseforetaksloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93 
 
Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av Forskrift til helseforetakslovens 
bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og 
helseforetaks styrer (FOR-2007-12-21-1608)1. Forskriftens §§ 6, 7 og 8, 1. til 4. ledd 
regulerer stemmerett, valgbarhet og oppnevning av valgstyre: 
 

§ 6. Stemmerett 
Alle som er ansatt i det eller de aktuelle foretakene på valgdagen, jf. § 5 første og annet 
ledd, har stemmerett. 
 
§ 7. Valgbarhet 
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ha stemmerett etter § 6 og ha vært ansatt i foretaket sammenhengende 
i minst ett år før valgdagen. I forbindelse med omdanning av foretak er det 
tilstrekkelig at vedkommende har vært ansatt i ett av de foretakene som omfattes av 
omdanningen i minst ett år før valgdagen. 
 
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ikke være i konkurskarantene jf. konkursloven § 142 og § 143. 
Vedkommende kan ikke ha verv som ansatterepresentant i flere regionale 
helseforetaks eller helseforetaks styrende organer samtidig. 
 
§ 8. Valgstyre 
Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med 
stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha 
minst en representant hver i valgstyret. 
 
Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder ved en midlertidig 
avtalebasert ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Dersom slik 
representasjon ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av foretakets daglige leder, 
eller den vedkommende gir fullmakt, sammen med de ansattes tillitsvalgte. 
 
Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes 
representanter som har stemmerett. Foretakets ledelse skal dog ha anledning til å 
oppnevne en representant i valgstyret. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93
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Lenke til «Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til 
representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer»: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287 

2. Bakgrunn 
Valgperioden for dagens ansattevalgte styrerepresentanter utløper 15. april 2021.  
Det vises til forskrift § 12 Funksjonstid, møteplikt mv. som sier at valg skal finne sted 
hvert annet år og valgperioden er to år. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF skal dermed oppnevne valgstyret knyttet til valg av 
ansattes representanter til styret i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Arbeidstakerorganisasjoner har meldt inn sine representanter i henhold til krav fra 
forskrift til foretaksloven. 

3. Saksvurdering 
I forbindelse med forestående valg av ansattes representanter til styret i 
Finnmarkssykehuset HF, skal de ansatte og foretakets ledelse ha minst en representant 
hver i valgstyret. jfr. forskriften's §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.  
 
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. 
Fagorganisasjonene er i brev den 19.11.20 bedt om å foreslå kandidater til valgstyret, 
med frist 04.12.20.  Fagorganisasjonene har foreslått kandidater til valgstyret innenfor 
fristen og administrerende direktørs forslag til valgstyre er i tråd med forslagene som er 
innkommet. 

4. Risikovurdering 
Saken er vurdert opp mot foretakets kjerneverdier, beslutningshensyn i 
navigasjonshjulet «konsekvenser for ansatte og pasienter, risiko knyttet til 
måloppnåelse og forholdet til helse, miljø og sikkerhet.» 

5. Medbestemmelse 
Foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud er orientert om saken i informasjons- 
og drøftingsmøtet 7. desember 2020, og i FAMU samme dag. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-11-15-1287
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