Styresak 47/2010: Valgstyreoppnevning
Møtedato: 17.06.10
Møtested: Mo i Rana
Valg av ansattes representanter 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”.
Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Den Norske Legeforening, som til sammen representerer et
flertall av de ansatte ved Helgelandssykehuset HF, har i brev av datert 27. april 2010 fremsatt krav om
styrerepresentasjon for de ansatte og at valg av ansattes representanter til styret skal foregå som
forholdstallsvalg. De krever videre at de ansatte er representert med en tredjedel av styreplassene.
I hht. Helseforetaksloven § 24 er tjenestetiden for ansatterepresentantene to år, og valg skal finne sted
annet hvert år, jfr. forskriftens § 12. Funksjonstiden for sittende ansatterepresentanter i
Helgelandssykehuset HFs styre utløper mai 2010. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter
når valgperioden løper ut, fungerer de sittende styremedlemmer, observatører og vararepresentanter
inntil nye er valgt. Selve gjennomføringen av valget krever minimum to måneders forberedelse ut fra de
frister som følger av forskriften.
Valg av ansattes representanter til styret skal ledes av valgstyret. 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. De foretakstillitsvalgte er bedt om å fremme kandidater til valgstyret. Deres
kandidater fremgår av forslag til vedtak nedenfor.
VEDTAKSFORSLAG:
1. Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helgelandssykehuset
HF:
Enhet
Arbeidsgiver
Mosjøen
Sandnessjøen
Mo i Rana

Medlem
Rachel Berg
Lillian Lamo
Jan Åge Simensen
Yvonne Pedersen

Varamedlem
Tore Enga
Anne Marit Danielsen
Guro Olsen
Rita Svingen

2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør
Saksbehandler: Tore Enga, Personal- og organisasjonssjef
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