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Styresak 43 - 2022  Valg av valgstyre – ansatterepresentanter til styret 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret oppnevner valgstyret nedenfor og ber om å bli holdt videre orientert om utviklingen i saken. 
 
Bakgrunn: 
Valg av ansatterepresentanter i styrene er regulert av forskrift til Helseforetaksloven. Iht. 

forskriftens §8, 2. ledd skal det ”Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder en 

midlertidig avtalebasert ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre”. 

 

Iht. Helseforetaksloven § 24 er tjenestetiden for ansatte representantene to år, og valg skal finne 

sted annet hvert år jfr. forskriftens § 12. Funksjonstiden for sittende ansatte representanter i 

Helgelandssykehuset HFs styre utløper august 2022. Dersom de ansatte ikke har valgt nye 

representanter når valgperioden løper ut, fungerer de sittende styremedlemmer, observatører og 

vararepresentanter inntil nye er valgt. Valg av ansattes representanter til styret skal ledes av 

valgstyret. De foretakstillitsvalgte har blitt bedt om å fremme kandidater til valgstyret. I tillegg har 

det vært kunngjort på Intranett. HR har deretter fremmet et forslag over kandidater for perioden 

2022-2024 som ble enstemmig akseptert på FTV-møte 10.03.2022.  

Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på åtte uker.  

 

Praksis hittil har vært at valget har vært gjennomført som forholdstallsvalg. Forskriften gir også 

muligheter for at valg av nye ansatterepresentanter kan gjennomføres som flertallsvalg.  

Hvis det blir et flertallsvalg vil dette medføre at selve valget ikke kan gjennomføres i ferieavviklinga 

for å sikre demokratiske prosesser. Hvis valget blir flertallsvalg så betyr dette i praksis at fristene 

forskyves noe, men likevel slik at nye ansatterepresentanter skal kunne være på plass fra september.   

 

I perioden 2022 til 2024 er forslaget til valgstyret følgende medlemmer:  

Medlem Varamedlem 

Terje Kolsvik, leder valgstyre (HR) Trond Millerjord (HR) 
Hanne Skaland (Klinikk for diagnostikk og med.ser. 
Kontortjenesten,) 

Anne Marit Danielsen (Klinikk PHR) 

Mohamed Ziedoy (Klinikk diagnostikk og med. 
serv.) 

Jan Åge Simensen, Prehospital klinikk 

Susanne Herseth (Kir.klinikk)  Espen Bergli (Kir.klinikk) 
 
 

Mo i Rana, 19. april 2022 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir 



 

 

Administrerende direktør 


