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SAK NR 087-2016 
VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER – OPPNEVNING AV VALGSTYRE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 
 
2. Følgende oppnevnes som valgstyre: 

1. Steinar Marthinsen, leder (vara: Erik Thorshaug) 
2. Svein Tore Valsø (vara: Dag Vatne) 
3. Veronica Kollevåg (vara: Anne Bi Hoffsten) 
4. Karianne Aaboen (vara: Cathrin Snare)  
5. Kjetil Kaasin (vara: Morten Sæheim)  
6. Ola Yttre (vara: Linda Nilsen) 
7. Bryndhild Asperud (vara: Julie Dybvik). 
 

3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 
 
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen 

helseforetaksgruppen. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 10. november 2016 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
  

 Side 1 av 3 



 
 

1. Hva saken gjelder 
 
Inneværende to-års valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder 
frem til og med 15.03.17. Ut i fra gjeldende størrelse på styret skal de ansatte i 
helseforetaksgruppen velge tre medlemmer med tilhørende varamedlemmer til styret i det 
regionale helseforetaket.   
 
For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i h.h.t. egen ”valgforskrift” fastsatt 
av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
De ansattes rett til å velge en andel av styrets medlemmer i det regionale 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 01.01.08). I henhold til 
forskriftens § 8 skal valget organiseres og gjennomføres av et valgstyre, oppnevnt av styret for det 
regionale helseforetaket. Valgstyrets funksjoner er av formell og praktisk art, og det skal ikke selv 
foreslå kandidater. Styrene for de underliggende helseforetak oppnevner tilsvarende valgstyre for 
gjennomføringen av valg av ansattvalgte medlemmer til eget styre. 
 
Valgstyret skal bestå av minst 3 medlemmer og både ledelsen i det regionale helseforetaket og de 
ansatte i foretaksgruppen skal være representert. Valgstyret skal ha en leder og en nestleder. 
Medlemmer av valgstyret må ha stemmerett, det vil si at de må være ansatt i foretaksgruppen. 
 
Valgstyrets funksjon er initiativplikten og å påse at alle formalkrav i valgforskriften overholdes 
ved gjennomføringen av valgprosessen og fastsettelse av resultatet. Dette er viktig for å sikre et 
legalt valgresultat. I tillegg påpekes det forhold at alle ansatte har individuell klagerett vedrørende 
gjennomføringen av valget. Fremmes klage som vinner fram, kan det medføre omvalg. 
 
Parallelt med det regionale valget skal det gjennomføres tilsvarende valg av og blant de ansatte til 
styrene i hvert av helseforetakene. For å sikre en ryddig og kostnadseffektiv prosess må disse 
valgene samordnes. Det må fastsettes felles valgdag for helseforetaksvalgene og det regionale 
helseforetaksvalget. Dato fastsettes formelt av de respektive valgstyrer og det legges til grunn at 
disse slutter seg til felles valgdato. 
Valgstyrene ved helseforetakene må bistå det regionale valgstyret med hensyn til 
gjennomføringen av valget til det regionale styret. Det legges da til grunn at valgstyrene ved 
helseforetakene tillegges funksjonen som lokale ”stemmestyrer” i forhold til det regionale valget. 
 
Helse Sør-Øst RHF skal dekke kostnadene knyttet til valgstyrets arbeid og den praktiske 
gjennomføringen av valget. Det enkelte foretak bærer kostnadene for gjennomføringen av valget 
for egen virksomhet. Ekstrakostnadene som følger av gjennomføringen av det regionale valget 
bæres av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Helse Sør-Øst RHF skal videre stille sekretariatsfunksjon til rådighet for valgstyret og 
spesialrådgiver fra HR-avdelingen i det regionale helseforetaket blir stilt til disposisjon som 
valgstyrets sekretær. 
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Forslag til valgstyrets medlemmer og sammensetning er avklart med de konserntillitsvalgte for de 
aktuelle fem hovedorganisasjoner. Hovedorganisasjonene har innstilt på at hver 
hovedorganisasjon får ett medlem med personlig vararepresentant i valgstyret. 
 
De konserntillitsvalgte har foreslått følgende medlemmer: 
 

Unio: Veronica Kollevåg (Oslo universitetssykehus HF),  
vara: Anne Bi Hoffsten (Sykehuset Innlandet HF). 

LO: Karianne Aaboen (Sykehuset Innlandet HF), 
vara: Cathrin Snare (Oslo universitetssykehus HF). 

Akademikerne: 

 

Kjetil Kaasin (Sykehuset Telemark HF), 
vara: Morten Sæheim (Oslo universitetssykehus HF). 

YS: Ola Yttre (Sykehuset Innlandet HF), 
vara: Linda Nilsen (Sykehuset Østfold HF). 

SAN: 

 

Brynhild Asperud (Oslo universitetssykehus HF), 
vara: Julie Dybvik (Oslo universitetssykehus HF). 

 
Administrerende direktør innstiller på følgende representasjon fra det regionale helseforetaket: 
 

Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen 
vara: spesialrådgiver HR, Erik Thorshaug. 

Spesialrådgiver HR, Svein Tore Valsø 
vara: spesialrådgiver HR, Dag Vatne. 

 
Som følge av at det regionale helseforetaket er juridisk og økonomisk ansvarlig for valgets 
gjennomføring, tilrås det at det regionale helseforetaket ivaretar ledervervet ved at 
viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen utpekes som valgstyrets leder.  
Valgstyret konstituerer seg med en nestleder utgått fra de ansattes representanter.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Valgstyret sammensettes med to representanter fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF og 
fem ansattrepresentanter som foreslått av hovedorganisasjonenes konserntillitsvalgte. 
 
Valgstyret oppnevnes som fremsatt i forslag til vedtak. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg:  

• Helseforetaksloven. 
• ”Valgforskriften” av 2002-11-15 nr 1287, sist endret mvf 1.1.2008. 
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