Valgstyret Helse Sør-Øst RHF
(vinter 2019)
Postboks 404, 2303 Hamar
Sekretariat:
erik.thorshaug@helse-sorost.no, Mobil 917 02 414

REFERAT – møte nr 2
Arkiv sak: 12/01434
Tid: Fredag 1. februar 2019
Kl 09:00
Til stede:
Svein Tore Valsø, leder (RHF)
Brynhild Asperud, nestleder (SAN)
Dag Vatne (RHF)
Joachim Thode (Akademikerne)

Sted: Telefonmøte

Anne Bi Hoffsten (Unio),
Tove Røsten (LO)
Ola Yttre (YS)

Forfall: Ingen.
Personlige varamedlemmer får innkallinger/alle dokumenter/referater, men møter kun etter
særskilt innkalling.
Erik Thorshaug (RHF), Ann Margit Dobloug Mengshol (RHF), Mette Neergård (Unio), Svein
Øverland (LO), Morten Sæheim (Akademikerne), Linda Nilsen (YS), Julie Dybvik (SAN).
Orienteringer:
a) Gjennomføringen av valget. Formelle frister, jfr utsendt nytt vedlegg av
valgskisse”/fremstilling av tidsaksen, oppdatert 2019 01 15. (Rettelsen er: fristen 28.
februar er en torsdag).
b) Etablert avtale med Sykehuspartner HF, om støtte til gjennomføring av elektronisk
valg, jfr utsendte vedlegg.
Oppsummering: tas til orientering.
Sak 9

Innkalling og saksliste

Valgstyrets enstemmige vedtak:
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten.
Sak

10

Referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte i valgstyret den 3.01.2019, jfr utsendt e-post 4.01.2019.
Valgstyrets enstemmige vedtak:
Det er ingen bemerkninger til møtereferat for valgstyrets møte 3.01.2019.
Sak 11

Veiledninger m.v.

a) Utarbeidet sjekkliste for kontroll av listeforslag. Jfr utsendte vedlegg.
b) Skjema for villighetserklæring fra listekandidater. Jfr utsendte vedlegg.
Valgstyrets enstemmige vedtak:
Tas til orientering.
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Sak 12

./.

Krav om forholdstallsvalg

I oversendelse datert 15.01.2019, mottatt her 17.01.2019, er det fremmet krav om
forholdstallsvalg.
(jfr vedlagte kopi).
Kravet er av de konserntillitsvalgte for hhv Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Kravet er
kontrollert opp mot valgforskriftens § 5, siste ledd:
 Kravet fremmet innen fristens utløp 24.01.2019: OK.
 Kravet fremmet skriftlig: OK.
 Kravet er fremmet av foreninger som representerer minst 1/5 av de ansatte: OK.
Valgstyrets enstemmige vedtak:
Kravet om gjennomføring av valget som forholdstallsvalg godkjennes.

Sak 13

Kunngjøring av valgform og frist for listeforslag

Ref. Valgforskriftens § 8, 6. ledd.
Det skal etter de formelle prosedyrer foretas flere kunngjøringer i forløpet av
valggjennomføringen. Første kunngjøring er gjennomført og denne varslet valget, valgdato
og frist for evt. krav om forholdstallsvalg.
Kommende kunngjøring (”Kunngjøring nr 2”) skal senest 4 uker før valgdato (som da blir
7.02.2019) bekjentgjøre valgform (forholdstallsvalg, jfr sak 12 ovenfor), oppfordre til
listeforslag (som tilfredsstiller valgforskriftens krav til listeforslag), samt kunngjøre fristen for
slike listeforslag.
Med vedtatt valgdato 7. mars 2019, vil fristen for listeforslag bli 14. februar 2019.
Jfr utsendte utkast til kunngjøringstekst (”Kunngjøring nr 2”).
Det legges til grunn at det av lokalt valgstyre eller administrativt kan besluttes å la
kunngjøringen i det enkelte HF kan skje som felles kunngjøring av hhv RHF/HF-valget.
Mal for slik felles kunngjøring var utsendt. Realitetsinnholdet er det samme – og teksten i
utkastet bygger på forutsetningen om at også lokalvalget skal foregå som forholdstallsvalg.
Valgstyret ved de aktuelle HF må etter behov tilføye egen tekst relatert til eget lokalt valg ved
bruk av felles kunngjøring.
Valgstyrets enstemmige vedtak:
1. Framlagte kunngjøringstekst til valgkunngjøring nr 2 godkjennes.
Hvis kunngjøringen ved det enkelte HF skjer i form av felleskunngjøring for
RHF/HF-valget, så kan lokalt valgstyre tilføye aktuelle tilleggsinformasjoner
knyttet til det lokale valget ad ansattvalgte til eget HF-styre.
2. Kunngjøring skjer ved utsendelse til helseforetakene representert ved de lokale
valgstyrer/stemmestyrer med beskjed om distribusjon/oppslag via intranett og på
hensiktsmessige steder innen helseforetaket. Videre tilrås kopi av kunngjøringene
sendt til arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte (foretakstillitsvalgte) ved
helseforetaket.
Tilsvarende foretas kunngjøring internt ved RHF.
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3. Kunngjøring nr 2 må være distribuert slik at den kan være allment kjent for de
ansatte senest fra og med 7. februar 2019. Kunngjøringen legges også ut på
hjemmesiden til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 14

Etablering av stemmestyrer

Jfr valgforskriftens § 8, 8. ledd.
Det vises til valgstyrets behandling/vedtak i sak 6 (punkt 2) i forrige møte.
Innen RHFet selv skal det etableres eget partssammensatt stemmestyrer til den praktiske
valggjennomføringen hvis det blir forholdstallsvalg mellom flere lister. Forslag til vedtak
bygger på klarerte partsammensatte forslag i samsvar med tidligere praksis.
Valgstyrets enstemmige vedtak:
Som stemmestyre for valgkrets ”RHFs administrasjon” oppnevnes:
- Toril Orrestad (TV), som leder
- Thor Gunnar Haug (HVO)
- Hanne Bergdølmo (Intern HR).

Sak Eventuelt

Ingen saker.

****
(Neste påfølgende møte er møte/telefonmøte tirsdag 26. februar 2019, kl 09:00).

Helse Sør-Øst RHF
Hamar 1. februar 2019
_________
Erik Thorshaug
Valgstyrets sekretær
(sign)
L: Word/O: 1.8 HR/Eierstyring//Valg/ Referat 20190201
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