
 
                  Direktøren 
 
             
Styresak 011-2017  
Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2017 
 

 
Vedlegg trykt:  Krav om representasjon av 19.12.2016, signert Norsk sykepleierforbund, Delta, Den 

norske legeforening og Fagforbundet. 
 
Vedlegg ikke trykt: Forskrift om valg av ansattes representanter i foretakets styrer. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret for Nordlandssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for 
Nordlandssykehuset HF 
- Den norske legeforening 
- Norsk sykepleierforbund 
- Administrasjon 

 
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift. 

 
 

Bakgrunn: 
 
Forskriften er fastsatt med hjemmel i helseforetaksloven §§22 annet ledd og 23 tredje ledd og gir 
nærmere regler om de ansattes krav til styrerepresentasjon og om gjennomføring av valg av 
styremedlemmer av og blant ansatte. 
 
Valg av ansatterepresentanter skal ledes av et valgstyre jfr. §8 i forskrift. 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. Valgstyret skal oppnevnes av foretakets styre. 
 
Valgstyret vil ut fra de tidsfrister som gjelder i forskriften trenge mer enn 2 måneder på å 
gjennomføre valget. Det tas sikte på å ha gjennomført valget i slutten april 2017. 
 
Ut fra de tidsrammer som følger av forskriften anbefales valgstyret oppnevnt i styremøte for 
Nordlandssykehuset i møtet 21.02.2017. 
 
 

Saksbehandler:  Anita Olsen 
Dato dok: 03.01.2017 
Møtedato: 21.02.2017 
Vår ref:  2017/20 
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                                                                         Mobil: 99024710 
                                                                                                              E-post: jje @nlsh.no 
  
 

 
 
 
Vår saksbehandler:  
Vår ref:  

Johnny Jensen 
017/2016  

Vår dato:  
  

19.12.2014  

 
 

   

 
Krav om representasjon  
Krav om at valg for ansattes representasjon foregår som forholdstallsvalg  
Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Legeforeningen og Delta viser til 
Helseforetakslovens § 22 og 23 og forskrift om valg av ansattes representanter til 
foretakenes styrer. Som fagforeninger utgjør vi et flertall av de ansatte og vi krever 
styrerepresentasjon for de ansatte.  
Vi krever at valget foregår som forholdstallsvalg etter forskriftens § 10, jf. forskriftens § 5. 5 
 
 
Fagforbundet v/ foretakstillitsvalgt Karina Hjerde. sign.  
 
 
Den Norske Legeforening v/ Hedda Beathe Nilsen-Soløy. sign.  
 
 
Delta v /foretakstillitsvalgt Merete Danielsen. sign.  
 
 
Norsk Sykepleierforbund v/foretakstillitsvalgt Johnny Jensen. sign.  
 
 
 
Med vennlig hilsen Johnny Jensen  
Foretakstillitsvalgt Norsk 
Sykepleierforbund  
Nordlandssykehuset HF  
 
Kopi: Direktør, Fagforbundet, Delta , Legeforeningen  

Styret i 
Nordlandssykehuset v/  
Gro Ankill  
Nordlandssykehuset HF  
8092 Bodø  
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