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Valg av ansattes representanter til styret Helse Vest RHF

Bakgrunn
Forkskrift for valg av ansattes representanter til styret har trådt i kraft. Det forutsettes at valg
er gjennomført innen 15. mars 2003.

Kommentarer
Det skal opprettes et valgstyre som skal forestå gjennomføringen av valget i henhold til
forutsetningene som er lagt til grunn i forskriftene. Valgstyret skal bestå av minst tre personer
med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. Valget skal skje skriftlig som flertallsvalg
med mindre 1/5 av de som har stemmerett eller fagforening som omfatter minst 1/5 av de
stemmeberettigede senest seks uker før valgdagen skriftlig krever at det skal foregå som
forholdstallsvalg.
Følgende bestemmelser er gjort gjeldende for valgstyre:
§8
”Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder ved en midlertidig
avtalebasert ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Dersom en slik
representasjon ikke er etablert, skal valgstyre oppnevnes av foretakets daglige leder,
eller den vedkommende gir fullmakt, sammen med de ansattes tillitsvalgte.
Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemming, er det bare de ansattes
representanter som har stemmerett. Foretakets ledelse skal dog ha anlegning til å
oppnevne en representant i valgstyret.”

For at valget skal være gjennomført innen de gitte frister vises til følgende tidsplan:

Etablering av valgstyrer – 3 medlemmer, kan oppnevnes av foretakets
daglige leder

Valgfrist
15.03.2003, (lørdag)

2.
8 uker

Litt ekstra tid for eventuell
endring av valgordning

Frist for å fastsette å kunngjøre om valget skal foregå
som flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig
oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag

3.
4 uker = 12.02.2003

1.
Frist for å fastsette
valgdagen

Sette av tid til
sammenstilling
av valglister

Forslag til kandidater må
være innlevert til valgstyret

4.

3 uker = 19.02.2003

8 uker = 05.01.2003

5.
7 dager = 05.03.2003
Stemmesedler må være den
enkelte stemmeberettigede i
hende

Ansattes representasjon i styret for Helse Vest RHF har vært etablert ved en midlertidig
avtalebasert ordning og det forusettes at valgstyret oppnevnes av foretakets styre.
Det skal samtidig foretas valg av ansattes representanter i alle HF-ene. Det kan derfor være
formålstjenlig at det valgstyret som opprettes for Helse Vest RHF samarbeider med de øvrige
valgstyrene for å koordinere manntall og avstemminger slik at en får en best mulig prosess og
utnyttelse av arbeidet som skal foregå i alle foretakene.
Styret oppnevner representanter til valgstyret som får i oppgave å gjennomføre valget i
henhold til Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til
representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.

Forslag til vedtak
Det blir opprettet valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i Helse Vest RHF
Medlemmer av valgstyret blir:
- Representant oppnevnt av administrerende direktør

