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Oppnevning av valgstyre – ansattvalgte styremedlemmer i Sykehuset Østfold HF 

 
 

Det skal foretas nyvalg på ansattvalgte styremedlemmer til styret for Sykehuset Østfold HF (SØ) 
og styret for Helse Sør-Øst RHF (HSØ) i mars 2023. 
 

Til gjennomføring av valget oppnevnes et valgstyre. 

 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte styremedlemmer til orientering. 
2. Det oppnevnes følgende valgstyre: 

 Avdelingssjef Nina Bøhn Kristiansen, leder valgstyret – vararepresentant Ketil Haugen 

 Rådgiver HR Hege Cecilie Nilsen, nestleder valgstyret 

 Rådgiver kommunikasjonsavdelingen Bjørn Ragnar Hødal – vararepresentant Berit Louise 
Palm 

 NSF v/ Birgit Hjortkær Evensen, vararepresentant Solveig Hegge 

 Delta v/Linda Nilsen, vararepresentant Lars Fredrich Døvle Gustavsen 

 Fagforbundet v/Johan Marcus Johansson, vararepresentant Ann Katrin Hansen 

 NITO v/Bernt Andre Schilling Olsen, vararepresentant Nina Kristin Michalsen 
 
 
Sarpsborg, dato 05.12.2022 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar forslag til valgstyre. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Inneværende to-års valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer utløper 15. 
mars 2023. Det skal derfor gjennomføres nytt valg på ansattvalgte styremedlemmer til styret i SØ 
og styret i HSØ i mars 2023. 
 

Ansattes styredeltakelse er regulert i Helseforetaksloven §§ 22-23. Helse- og omsorgs-
departementet har fastsatt egen valgforskrift som ble revidert i april 2018. Forskriften regulerer 
vilkår og gjennomføring av valgene mv. 
 

Til gjennomføring av valget oppnevnes et valgstyre. Det legges opp til samordnet valg til styret i SØ 
og styret i HSØ. I SØ skal det velges 4 ansattvalgte styremedlemmer med varamedlemmer. Når det 
gjelder valg av ansattvalgte medlemmer til styret i HSØ har SØs valgstyre kun oppgaver i forhold til 
tilrettelegging. 
 

Valgforskriften regulerer i detalj den tekniske gjennomføringen av valget. Valgdagen skal i henhold 
til forskrift kunngjøres med en frist på minimum 8 uker. 
 

Valgstyret skal oppnevnes av styret i SØ og skal bestå av minst 3 personer med stemmerett. De 
ansatte og foretakets ledelse skal ha minst 1 representant hver. De foretakstillitsvalgte er blitt 
forespurt om å fremme forslag til valgstyret og har foreslått følgende: 

 NSF v/ Birgit Hjortkær Evensen, vararepresentant Solveig Hegge 

 Delta v/Linda Nilsen, vararepresentant Lars Fredrich Døvle Gustavsen 

 Fagforbundet Johan Marcus Johansson, vararepresentant Ann Katrin Hansen 

 NITO v/Bernt Andre Schilling Olsen, vararepresentant Nina Kristin Michalsen 
 

Administrerende direktør innstiller på følgende representasjon fra SØ til valgstyret: 

 Avdelingssjef Nina Bøhn Kristiansen, leder valgstyret – vararepresentant Ketil Haugen 

 Rådgiver HR Hege Cecilie Nilsen, nestleder valgstyret 

 Rådgiver kommunikasjonsavdelingen Bjørn Ragnar Hødal - vararepresentant Berit Louise Palm 


