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SAK NR 106 – 2022 

SAMMENSETNING AV VALGSTYRE – NYTT VALG FOR ANSATTES 
STYREREPRESENTASJON 
 
 

Forslag til 
 

VEDTAK: 
 
 

1. Styret ber om at det opprettes et valgstyre for gjennomføring av nytt valg for 
ansattes styrerepresentasjon i 2023. 

 
2. Styret tar til orientering at administrerende direktør har utpekt HR-direktør 

Cecilie Dobloug Nyland som arbeidsgivers representant i valgstyret og at de 
foretakstillitsvalgte har utnevnt foretakshovedverneombud Elin M. Seierstad og 
hovedverneombud Magne Tronstad som arbeidstakers representanter i 
valgstyret.  

 
3. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 

 
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen 

foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. 
 
  
 
 
 
 

Brumunddal, 7. desember 2022 
 
 
 

Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFRAMSTILLING 
SAK NR.  106 – 2022 

Bakgrunn 
 

De ansattes representasjon i styrene for de regionale foretakene og helseforetakene 
følger av helseforetakslovens § 22-25. Det er fastsatt egen forskrift for gjennomføring av 
valgene. Forskriften vedlegges. Inneværende valgperiode utløper 15.03.2023. Ny 
valgperiode gjelder for to år fra og med 16.03.2023. 
 

Saksframstilling 

De ansattes rett til å velge en andel av styrets medlemmer i helseforetaket er regulert i 
helseforetaksloven (lov 2001-06-15, nr 93), § 22 (§ 23 ad representasjon i et 
helseforetaksstyre). Gjennomføringen av valget er regulert i særskilt forskrift med 
hjemmel i helseforetakslovens §§ 22 og 23 (forskrift av 2002-11-15 nr 1287, sist endret 
med virkning fra 01.01.2008). I henhold til forskriftens § 8 skal valget organiseres og 
gjennomføres av et valgstyre, oppnevnt av styret for helseforetaket. Valgstyrets 
funksjoner er av formell og praktisk art, og det skal ikke selv foreslå kandidater. 
 
Valgstyret skal bestå av minst tre medlemmer, og både helseforetaket og de ansatte skal 
være representert.  
 
Valgstyrets funksjon er initiativplikten og å påse at alle formalkrav i valgforskriften 
overholdes ved gjennomføringen av valgprosessen og resultatet. Alle ansatte har 
individuell klagerett vedrørende gjennomføringen av valget. Fremmes klage som vinner 
fram, kan det medføre omvalg. 
 
Parallelt med valget i Sykehuset Innlandet HF, skal det gjennomføres tilsvarende valg av 
og blant de ansatte til styret i Helse Sør-Øst RHF.  For å sikre en ryddig og 
kostnadseffektiv prosess, må disse valgene samordnes. Det må fastsettes felles valgdag 
for helseforetaksvalgene og det regionale helseforetaksvalget. 
 
Valgstyret ved helseforetaket må bistå det regionale valgstyret med hensyn til 
gjennomføringen av valget til det regionale styret. Det legges da til grunn at valgstyret i 
Sykehuset Innlandet HF tillegges funksjonen som «stemmestyre» i det regionale valget. 
 
For praktisk bistand, saksforberedelser og effektuering, stiller Sykehuset Innlandet et 
sekretariat til disposisjon for valgstyret. 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør anbefaler at valgstyret oppnevnes som framsatt i forslaget til 
vedtak. 
 
 
Vedlegg: Forskrift om ansattes styrerepresentasjon i HF av 2002-11-15 nr. 1287, sist 
endret med virkning fra 1.1.2008.  


