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Formål:
Å sikre at valg av og blant ansatte til Sykehusinnkjøp HF sitt styre gjøres i henhold til
helseforetaksloven § 23 og forskrift om ansattes styrerepresentasjon i HF.
Funksjonstid, møteplikt mv.:
Valg skal finne sted hvert annet år. Valgperioden er to år. Dersom de ansatte ikke har valgt nye
representanter når valgperioden løper ut, fungerer de sittende styremedlemmer, observatører og
vararepresentanter inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.
Dersom et styremedlem eller en observatør valgt av de ansatte slutter i foretaket, opphører vervet.
Medlem av styret og observatør har møteplikt med mindre vedkommende har lovlig forfall.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem, en observatør eller en vararepresentant rett til å
tre tilbake før funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig forhåndsvarsel til styret og
dem som foreslo vedkommende valgt.
Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte resten av valgperioden.
Alminnelige regler om valget:
•
Medlemmer og observatører til styret velges direkte av og blant de ansatte.
•
Valget skal være hemmelig og skriftlig.
•
Valget skal som hovedregel foregå som flertallsvalg.
Dersom minst 1/5 av de som har stemmerett eller fagforening eller fagforeninger som omfatter
minst 1/5 av de stemmeberettigede, skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal
valget foregå som forholdstallsvalg.
•
Alle som er ansatt i foretaket på valgdagen har stemmerett.
•
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må
vedkommende ha stemmerett og ha vært ansatt i foretaket sammenhengende i minst ett år
før valgdagen. I forbindelse med omdanning av foretak er det tilstrekkelig at vedkommende
har vært ansatt i ett av de foretakene som omfattes av omdanningen i minst ett år før
valgdagen.
Vedkommende må ikke være i konkurskarantene, jf. konkursloven § 142 og § 143.

Gjennomføring:
1.

2.

3.

4.

5.

Sykehusinnkjøp HF sitt styre skal oppnevne et valgstyre som skal lede valget. Valgstyret skal
bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og
Sykehusinnkjøp HF sin ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.
Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på åtte uker.
Valgstyret skal kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg (se «Alminnelige
regler om valget» kulepunkt 3 andre avsnitt over).
Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som
flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende
forslag på styremedlemmer, observatører og vararepresentanter. Forslag må være innlevert til
valgstyret senest tre uker før valgdagen.
Valgstyret avgjør om de innkomne forslagene er overensstemmende med loven og forskriften
og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Avgjørelsen meddeles
uten opphold til forslagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente
forslagene skal kunngjøres senest sju dager før valgdagen.
Valgstyret kan fastsette kortere frister for gjennomføring av valget dersom en eller flere
fagforeninger som omfatter 2/3 av de ansatte eller et flertall av de ansatte og ledelsen er enig
om dette. Frist for innlevering av forslag på kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før
valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.
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Flertallsvalg:
Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har enhver som har stemmerett også forslagsrett.
Forslagsrett har også lokale fagforeninger.
Et forslag kan inneholde inntil det antall styremedlemmer, observatører og vararepresentanter som
skal velges. Forslaget må omfatte kandidater av begge kjønn dersom det skal velges mer enn én
person. Dette gjelder ikke dersom ett av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall
ansatte i foretaket på det tidspunktet valget skjer. Forslaget skal fremsettes skriftlig og det skal gå
frem av forslaget hvem som er forslagsstiller. Forslag må inneholde tydelig betegnelse av
kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor i foretaket kandidaten arbeider.
Valgstyret skal senest syv dager før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over dem som er
foreslått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå frem hvem som er forslagsstiller til den
enkelte kandidat.
Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. På stemmesedlene skal valgstyret, når det er praktisk
mulig, føre opp de foreslåtte kandidatenes navn i alfabetisk rekkefølge med opplysning om hvor i
foretaket den enkelte arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne
om hvordan de skal gå frem for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på.
Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til at en stemmeseddel blir
forkastet som ugyldig.
Det skal avgis stemme på inntil det antall styremedlemmer, observatører og vararepresentanter
som skal velges. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt.
Er kumulasjon foretatt, eller det er ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for
øvrig foretatt oppføringer eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av
stemmene.
Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal
stemmeseddelen forkastes som ugyldig.
Ved opptelling av gyldige stemmer er de som har fått flest stemmer valgt til medlemmer inntil det
antall som skal velges. I de tilfellene det skal velges observatører, er de som følger etter
medlemmene i stemmetall valgt til observatører inntil det antall som skal velges. De som følger
etter medlem og observatør i stemmetall, er valgt til vararepresentanter i den rekkefølge
stemmetallene tilsier. I de tilfeller det bare skal velges medlemmer, er vararepresentantene valgt i
den rekkefølge stemmetallene tilsier etter det antall medlemmer som skal velges. Første
vararepresentant blir den som har fått flest stemmer etter siste styremedlem. Annen
vararepresentant blir den som kommer dernest i stemmetall osv.
Skal det velges to eller flere styremedlemmer, skal begge kjønn være representert. Dette gjelder
ikke dersom ett av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i foretaket på
det tidspunktet valget skjer.
Viser det seg ved opptellingen at ett kjønn ikke vil bli representert, rykker en kandidat fra det
underrepresenterte kjønn opp. Det samme gjelder for observatører og varamedlemmer.
Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
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Forholdstallsvalg:
Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følgende regler om gjennomføringen av valget:
Forslag må være undertegnet av minst 6 personer med stemmerett. Ingen kan skrive under på mer
enn ett forslag.
Forslagsrett har også lokale fagforeninger, som kan stille liste alene eller sammen med andre
lokale fagforeninger. En lokal fagforening kan bare stå bak én liste.
Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall
styremedlemmer, observatører og vararepresentanter som skal velges. Listen må omfatte
personer av begge kjønn. Dette gjelder ikke dersom ett av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent
av samlet antall ansatte i foretaket på det tidspunktet valget skjer. Navnene føres opp i den
rekkefølge de foreslås valgt. Ingen kan være kandidat på mer enn én liste. Blir en kandidat oppført
på flere lister, må vedkommende gi beskjed om på hvilken liste han eller hun ønsker å stå. Hvis
ikke, strykes vedkommende fra alle andre lister enn den som først ble innlevert av de han eller hun
er oppført på.
Forslagene må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning
om i hvilket foretak og hvor i foretaket kandidatene arbeider.
Valgstyret skal, så vidt mulig, være forslagsstillerne behjelpelige med å bringe forslagene i
samsvar med forskrift om ansattes styrerepresentasjon i HF.
Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med de godkjente forslagene.
Den som har stemmerett, kan bare stemme på ett av de godkjente forslagene. Det er ikke
anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger på
stemmesedlene. Er kumulasjon foretatt, eller det er ført opp andre navn enn dem som er foreslått,
eller er det for øvrig foretatt endringer eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved
opptelling av stemmene.
Styrevervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har oppnådd, på
følgende måte:
Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1,4
- 3 - 5 - 7 osv. inntil hvert stemmetall er delt et antall ganger som svarer til det største antallet
styremedlemmer, observatører og varamedlemmer listen kan ventes å få. Den første
medlemsplassen tilfaller den liste som har den største kvotienten. Neste plass tilfaller den listen
som har den nest største kvotienten osv. I de tilfellene det skal velges observatører, tilfaller den
første observatørplassen den listen som har størst kvotient etter at antallet medlemmer er valgt.
Varamedlemsplasser fordeles på listene på samme måten. Hvis flere lister har samme kvotient,
avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.
Kandidatene velges i den rekkefølgen de er ført opp på listene. Dersom begge kjønn utgjør 20
prosent eller mer av samlet antall ansatte i foretaket på det tidspunktet valget skjer, og det viser
seg at ett kjønn etter denne fremgangsmåten ikke blir representert, rykker en kandidat fra det
underrepresenterte kjønn opp fra den listen som har fått færrest stemmer blant de listene som har
oppnådd medlemsplass. Det samme gjelder for observatører og varamedlemmer.
Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt i den
rekkefølge de er foreslått.

Gjennomføring av valg av ansattes
representanter til Sykehusinnkjøp HF sitt styre

Prosedyre
Side:

4 av 4

Resultatet av valget:
Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles
omgående Sykehusinnkjøp HF sin ledelse ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen
oppbevares av Sykehusinnkjøp HF. De ansatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og ved
at gjenpart av valgprotokollen oversendes de lokale fagforeningene.
Suppleringsvalg:
Styret kan vedta at det skal holdes valg på medlemmer, observatører og vararepresentanter i
valgperioden når dette er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.
Suppleringsvalg skal foretas for å fylle de representantplassene som er igjen når
opprykksordningen er fulgt.
Valget ledes av det valgstyret som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget
skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.
Valgstyret fastsetter frist, dog ikke kortere enn to uker før valgdagen.

