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FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Styret i Helse Stavanger HF oppnevner følgende representanter til valgstyret i Helse 
Stavanger HF: 

• Leder av valgstyret, Sigve Romslo (ansattes representant) 
• Nestleder i valgstyret, Gunn Elin Rossland (ansattes representant) 
• Representant Gunn Hilde Naaden Hirsch (arbeidsgivers representant) 

 
Valgstyrets funksjonsperiode som er frem til valget i 2017 er gjennomført og godkjent. 

Bakgrunn 

Funksjonstiden til de ansattes representanter i styret utløper våren 2017. Forrige valg ble 
gjennomført i februar 2015. Nytt valg skal være gjennomført innen utløpet av mars 2017 og i den 
sammenheng skal det oppnevnes et valgstyre.  

Fakta 

Valg av ansattes representanter i styret skal gjennomføres i tråd med  
Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale 
helseforetaks og helseforetaks styrer § 8. Valget skal ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av 
minst tre personer med stemmerett. Valgstyret skal videre ha en leder og en nestleder. De ansatte og 
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ledelsen i foretaket skal ha minst en representant hver i valgstyret. Det er styret i foretaket som skal 
utpeke valgstyret. 
 
Valgstyret skal fastsette dato for valget. Valgstyret skal kunngjøre valgdatoen med en frist på minst 
8 uker. Valgstyret skal videre kunngjøre om valget skal gjennomføres som flertallsvalg eller som 
forholdstallsvalg. Det er valgstyrets oppgave å påse at innkomne forslag er i samsvar med lov og 
forskrift, og om de foreslåtte kandidatene er villige til å stille til valg. 
 
Valgstyret vil ha en funksjonstid fra oppnevnelse av styret i Helse Stavanger HF og til valget i 2017 
er gjennomført og godkjent. Det er en målsetting at valgprosessene i alle foretakene i Helse Vest 
blir samkjørt, og at alle valgstyrene er enige om en felles valgdato for valget i 2017.  Helse Vest 
planlegger at valget skal være gjennomført i starten av februar 2017. 
 
Kommentar 
Administrasjonen har bedt om at fagforeningene i fellesskap nominerer to representanter til 
valgstyret. Fagforeningene har nominert Sigve Romslo (leder) og Gunn Elin Rossland (nestleder). I 
tillegg har arbeidsgiver utnevnt en representant, personalsjef Gunn Hilde Naaden Hirsch. 
 
Forslag til vedtak 
Styret i Helse Stavanger HF oppnevner følgende representanter til valgstyret i Helse 
Stavanger HF: 

• Leder av valgstyret, Sigve Romslo (ansattes representant) 
• Nestleder i valgstyret, Gunn Elin Rossland (ansattes representant) 
• Representant Gunn Hilde Naaden Hirsch (arbeidsgivers representant) 

 
Valgstyrets funksjonsperiode som er frem til valget i 2017, er gjennomført og godkjent. 
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