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

REFERAT – møte nr 3
Arkiv sak: 12/01434
Sted: Telefonmøte

Tid: Tirsdag 26. februar 2019
Kl 09:00
Til stede:
Svein Tore Valsø, leder (RHF)
Brynhild Asperud, nestleder (SAN)
Dag Vatne (RHF)
Joachim Thode (Akademikerne)

Anne Bi Hoffsten (Unio),
Tove Røsten (LO)
Linda Nilsen (YS, vara for Ola Yttre)

Fra sekretariatet: Erik Thorshaug.
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) Alle HF har forholdstallsvalg.
Det blir valg mellom flere lister ved SIHF (3), SØHF (2), STHF (2) og SSHF (2).
Sak 15

Innkalling og saksliste

Valgstyrets enstemmige vedtak:
Ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten.
Sak 16

Referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte i valgstyret den 1.02.2019, jfr utsendt e-post samme dag.
Valgstyrets enstemmige vedtak:
Ingen bemerkninger til møtereferat for valgstyrets møte 1.02.2019.
Sak 17

Listeforslag

Det er innkommet et listeforslag fra de konserntillitsvalgte fra de fire hovedorganisasjonene
Unio, LO, Akademikerne og YS. Mottatt 14.02.2019 innen fristen som var samme dag.
Det ble vist til utsendt kopi av mottatt listeforslag.
Listeforslaget er kontrollert i forhold til valgforskriftens bestemmelser. Det vises til utsendte
utfylte ”sjekkliste”.
Valgstyrets enstemmige vedtak:
Felles listeforslag fremmet av Unio, LO, Akademikerne og YS den 14.02.2019 godkjennes.
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Sak 18

Fastsetting av valgresultatet

Når det kun foreligger ett listeforslag ved forholdstallsvalg skal valgstyret fastsette
valgresultatet, jfr valgforskriftens § 10, siste ledd.
Ved denne saksbehandlingen hensyntas kravene til et listeforslag, jfr foregående sak. Ved
fastsetting av et valgresultatet skal valgstyret også hensynta kjønnsfordelingen til de som
innvelges til fast styremedlemsplass, jfr § 10, siste ledd -> § 9, 8. og 9. ledd, konf § 10, 11.
ledd. Dette er ivaretatt i foreliggende valgliste ved at begge kjønn representert på de 3 første
plassene, som gir styremedlemsplass. Videre er begge kjønn representert på de påfølgende
5 varaplasser.
Valgresultatet føres inn i særskilt valgprotokoll, jfr § 11. Det vises til utsendt utkast.
Valgresultatet skal kunngjøres etter § 11. Videre har de stemmeberettigede klagerett etter §
17. Klageadgangen bekjentgjøres sammen med valgresultatet. Det vises til utsendt forslag
til kunngjøringstekst (”kunngjøring nr 3”).
Valgstyrets enstemmige vedtak:
1. Valgresultatet stadfestes i samsvar med framsatt forslag til særskilt valgprotokoll.
Valgprotokollen signeres av leder, nestleder og sekretariatet.
2. Fremlagt utkast til ”kunngjøring nr 3” godkjennes. Valgresultatet kunngjøres på
internett og intranett Helse Sør-Øst RHF, samt intranett ved underliggende HF.
Videre utsendes e-post til alle hovedorganisasjonenes konserntillitsvalgte.
3. Valgprotokollen oversendes foretakets ledelse v/administrerende direktør. De
mottatte villighetserklæringer med aktuelle personaldata medsendes.

Sak 19




Avslutting av valgstyrets oppdrag

Med mindre det fremmes klage innen fristen (jfr valgforskriftens § 17), så er
valgstyrets mandat oppfylt ved behandlingen av ovenstående saker.
Reservert møtedato 13.03.2019 utgår.
Referat fra dagens møte sendes ut i e-post og anses som godkjent hvis
møtedeltakerne ikke har innsendt bemerkninger innen 1 uke fra utsendelsesdato

Valgstyrets enstemmige vedtak:
Tas til etterretning.
Sak Eventuelt

Intet.
****

Helse Sør-Øst RHF
Hamar 26. februar 2019
_________
Erik Thorshaug
Valgstyrets sekretær
(sign)
L: Word/O: 1.8 HR/Eierstyring//Valg/Referat 20190226
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