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Anne-Marthe Haugland

Fra: Anne-Marthe Haugland

Sendt: 23. juni 2015 12:18

Til: Eirik Rikardsen

Kopi: Kari Tangen

Emne: VS: Anmodning om å trekke sak

 

Fra: Nina Horpestad  
Sendt: 22. juni 2015 08:06 
Til: Anne-Marthe Haugland 
Kopi: Ingunn Holtklimpen; Ragnhild Hegg; Gjertrud Helene Krokaa; Mette Mikkelsen 
Emne: Anmodning om å trekke sak 
 

Viser til epost fra Hedda Mellingen om forespørsel om trekk av sak til LM.  

 

Vi ser at her har man blandet sammen flere saker, med både lik og til dels svært ulike fremstilling. Vår sak 

vedrørende omhandlet økt politisk ressurs i fylkene, hvor av satsning på HTV/TV var et av elementene. Vi i 

Rogaland kjenner oss ikke igjen i oppramsingen som er fremstilt i sak 57/15, vi har hevdet følgende i vårt 

saksforelegg(min utheving): 

 

• Alle prosjektfylkene opplever at mangel på frikjøpt tid hos HTV vanskeliggjør prioritering av politisk arbeid 

for organisasjonen. I en stram tidsplan prioriterer de HTV arbeid ihht HA bestemmelser. Dette medfører at 

NSF ikke er synlig politisk i samme grad som medlemmer og organisasjonen ønsker og har behov for.  

• Fylkesstyrene gis midler til disposisjon for å frikjøpe HTV/TV i perioder som organisasjonsTV. 

 

Det er underlig at disse sakene er blandet sammen. 

Deler av saken til Hordaland, Akershus og Nordland har vår støtte, men vårt hovedfokus i saken er politisk arbeid.  

 

Vi mener slik saken nå er fremstilt blandes mange saker som til dels har likheter, men også ulikheter. Vi 

opprettholder saken.  

 

Vi har, etter drøftinger i fylkesstyret, omarbeidet vårt forslag til vedtak: 

 

Vårt omarbeidede forslag: 

Fylkesstyrene gis midler til disposisjon til å frikjøpe HTV/TV, i perioder som organisasjonsTV.  Det utarbeides 

kriterier for frikjøpet. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Nina Horpestad 

Fylkesleder 

NORSK SYKEPLEIERFORBUND  

Rogaland  

Tlf : 51537975  Sentralbord; 02409 

mob: 907 59 283 

E-post: nina.horpestad@nsf.no  

Månedens samspillsverdi NSF Rogaland: Skape vi følelse 

www.nsf.no  

Besøk NSF Rogaland på Facebook: http://www.facebook.com/NSFRogaland   

 

 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig! 
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