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REGLEMENT FOR VALG AV ANSATTEREPRESENTANTER TIL 
HOVEDSTYRET VED DET NORSKE DIAKONHJEM 

(DIAKONHJEMMET)  
Fastsatt av tillitsvalgte fra virksomhetene ved Det norske Diakonhjem  

(Diakonhjemmet) etter oppfordring fra hovedstyret – februar 2020 

 

 

§ 1 

Hjemmel for valg 

Valg av ansatterepresentanter til hovedstyret ved Diakonhjemmet skjer med grunnlag i 
Diakonhjemmets vedtekter § 4, Hovedstyret – sammensetning. Hovedstyret er 
Diakonhjemmets øverste organ.  

Vedtektene fastslår at hovedstyret skal bestå av åtte medlemmer, hvorav to (2) er 
ansatterepresentanter. Det skal også velges to (2) varamedlemmer for ansatterepresentantene.  

 

§2 

Regler om valget 

Ansatterepresentantene med varamedlemmer velges av og blant ansatte ved Diakonhjemmet 
og de selskaper hvor Diakonhjemmet eier samtlige aksjer eller er majoritetseier. Valg 
avholdes hvert partallsår.  

Valget skal foregå i to valgkretser. Første valgkrets består av ansatte ved Diakonhjemmet 
Sykehus. Andre valgkrets består av ansatte ved øvrige virksomheter og selskaper, herunder 
stiftelsen Det norske Diakonhjem, Diakonhjemmet Omsorg, Diakonhjemmet Sykehusapotek 
og VID vitenskapelige høgskole.  

Valget skal gjennomføres som flertallsvalg der: 

a) Kandidater føres opp i alfabetisk rekkefølge etter fornavn og etternavn med bilde, 
beskrivelse av kvalifikasjoner og hvor de arbeider. 

b) Hver velger kan stemme på én (1) kandidat fra sin valgkrets. Det skal også være 
mulig å stemme blankt.  

c) Valgt som styremedlem for valgkretsen er kandidaten som har fått flest stemmer. 
Kandidaten som får nest flest stemmer i valgkretsen, blir varamedlem. Ved 
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.  

Alle som har stemmerett, har rett til å foreslå kandidater. En ansatt kan også foreslå seg selv. 
Kandidatenes navn og opplysning om hvor den arbeider skal fremgå av forslaget. 

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Elektronisk valg anses for å være skriftlig. 
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§ 3 
Stemmerett 

Alle fast ansatte og alle midlertidige ansatte med minst seks (6) måneders engasjement, har 
stemmerett. 

De ansatte har bare stemmerett i den valgkretsen de tilhører. Dersom en ansatt har tilhørighet 
til begge valgkretsene, skal den ansatte stemme i valgkretsen den har størst stillingsprosent i. 
Dersom stillingsprosenten er like stor begge steder, skal den ansatte stemme i valgkretsen den 
har jobbet lengst. 

 

§ 4 
Valgbarhet 

Valgbare er alle fast ansatte med minst 50% stilling som på valgtidspunktet ikke er eller har 
sagt opp. 

De ansatte er bare valgbare i den valgkretsen de tilhører. Dersom en ansatt har tilhørighet til 
begge valgkretsene, gjelder samme regler som etter § 3 andre ledd.  

Den øverste ledergruppen i stiftelsen og medlemmer av Hovedledelsen ved Diakonhjemmet 
kan ikke stille til valg.  

En kandidat kan ikke ha verv som ansatterepresentant i et av styrene i de selskaper hvor 
Diakonhjemmet eier samtlige aksjer eller er majoritetseier, dersom det vil kunne resultere i at 
den ansatte blir valgt til hovedstyret og sitter i et virksomhetsstyre samtidig. 

 

§ 5 
Funksjonstid og møteplikt 

Funksjonstid for medlemmer av hovedstyret framgår av Diakonhjemmets vedtekter. 
Ansatterepresentanter og varamedlemmer velges for to (2) år av gangen. Maksimal 
kontinuerlig funksjonstid for ethvert medlem og varamedlem er ti (10) år, inkludert tiden som 
eventuelt varamedlem, likevel slik at maksimal kontinuerlig funksjonstid som styremedlem er 
åtte (8) år. 

Dersom et styremedlem slutter å ha sitt arbeidssted i den delen av virksomheten som tilhører 
valgkretsen vedkommende er valgt fra, opphører vervet. 

Ansatterepresentantene har møteplikt med mindre vedkommende har gyldig forfall. Et 
varamedlem trer inn i styret kun når ansatterepresentanten for valgkretsen har lengre tids 
fravær på minst tre (3) måneder og ikke har anledning til å møte eller avslutter sitt 
ansettelsesforhold. 
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§ 6 
Opprettelse av valgstyre 

Valgstyret skal finne kandidater og gjennomføre valg av ansatterepresentanter til hovedstyret 
innen juni i valgåret. Adm. direktør/forstander skal i løpet av januar i valgåret ta kontakt med 
de tillitsvalgte i virksomhetene for å oppnevne et valgstyre.  

Valgstyret skal bestå av fire (4) medlemmer som skal være tillitsvalgte fra henholdsvis 
Diakonhjemmet Sykehus, Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høgskole og stiftelsen 
Det norske Diakonhjem. Valgstyret velger selv sin leder.  

Dersom et medlem av valgstyret ønsker å stille som kandidat i valget, må medlemmet trekke 
seg fra valgstyret. 

 

§ 7 
Valgstyrets oppgaver 

Valgstyret skal: 

a) Fastsette tidsrommet for valget og informere om valget minst to (2) måneder før første 
valgdag. Informasjonen skal sendes gjennom e-post og publiseres på intranett. Det 
skal informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å fremme 
forslag til kandidater er fem (5) uker før valget. 

b) Forespørre foreslåtte kandidater om de stiller til valg og gi informasjon til kandidatene 
om valget og vervet som styremedlem i hovedstyret.  

c) Kunngjøre kandidater som stiller til valg minst to (2) uker før valget og bidra til 
engasjement og valgdeltakelse blant de stemmeberettigede.  

d) Ha en oppdatert liste over stemmeberettigede og legge til rette for hemmelig 
elektronisk stemmegivning slik at hver stemme kun kan benyttes én gang og at 
stemmegivningen er anonym (usporbar). 

e) Gjennomføre valget elektronisk, kontrollere valgresultatet, og informere kandidater og 
øvrige ansatte om valgresultatet. 

f) Føre valgresultatet i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret. Valgresultatet 
skal meddeles ledelsen ved stiftelsen og hovedstyrets valgkomité. I tillegg skal det gis 
en evaluering av valget, med eventuelle anbefalinger til neste valg, som meddeles 
ledelsen ved stiftelsen. Protokollen med evalueringen oppbevares av stiftelsen. 

g) Gjennomføre suppleringsvalg i en valgkrets dersom ansatterepresentanten og dets 
varamedlem avslutter deres ansettelsesforhold eller av særlige forhold må fratre før 
valgperioden er over og det er mer enn seks (6) måneder igjen av perioden. Dersom 
det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte representantene resten av 
valgperioden. Valgstyret kan ved suppleringsvalg fastsette kortere frister enn de som 
følger av denne §. 

 


