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Valg av ansattvalgte styremedlemmer 2019 - oppnevning av valgstyre Sunnaas
sykehus HF

Det skal holdes valg på ansattes representanter til styret i 2019. Et valgstyre må opprettes og være
operativt innen første uken av januar 2019.
Ansatte har 3 representanter i styret og velges for en periode på 2 år.

Forslag til vedtak
1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering.
2. Følgende oppnevnes som valgstyre:
1 Marianne Jørstad, HR-direktør, leder
2 Ann Kathrin Storenes, foretakstillitsvalgt, nestleder
3 Liv Heyerdahl, leder sekretariatet, sekretær
3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen
helseforetaksgruppen.
Sammendrag og konklusjoner
- Forslag til vedtak til valgstyre er utarbeidet av HR-direktør i samarbeid med de
foretakstillitsvalgte i Sunnaas sykehus HF.
- HR-direktør foreslås som leder av valgstyret. Dette er en videreføring av tidligere ordning.
Foretakstillitsvalgt Ann Kathrin Storenes (Psykologforening) foreslås som nestleder. I tillegg
foreslås leder av Sekretariatet, Liv Heyerdahl som sekretær for valgstyret. De
foretakstillitsvalgte har foreslått tillitsvalgtes representant.
Bakgrunn for saken
De ansattvalgte representantene i foretakets styre har valgperiode frem til og med 15. mars 2019.
Varsel om igangsetting av prosess knyttet til valg av ansattes representanter i styret for perioden
16. mars 2019 til og med 15. mars 2021 er kommet fra Helse Sør-Øst RHF. Valgstyret må være
operativt til å fatte det første vedtak i andre uken i januar 2019.
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Felles regional valgdato er satt til mandag valgdato torsdag 7. mars 2019. Det skal samtidig være
valg i regionen for ansattvalgte til styret for det Regionale Helseforetaket. Regelverket for valget
følger av egen forskrift til Helseforetaksloven.
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