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Anne-Marthe Haugland

Fra: Anne-Marthe Haugland

Sendt: 23. juni 2015 12:15

Til: Eirik Rikardsen

Kopi: Kari Tangen

Emne: VS: Anmodning om å trekke LM sak

 

Fra: Ingunn Holtklimpen  
Sendt: 21. juni 2015 19:28 
Til: Anne-Marthe Haugland 
Kopi: Nina Horpestad; Ragnhild Hegg 
Emne: Anmodning om å trekke LM sak 
 

  
    

Opprinnelig sak fra Oppland: 
  

  

Sak til LM 2015 fra Oppland fylke. Økt politisk ressurs i fylkene  

  

  
Vi fremmer følgende forslag for landsmøte:  
1. Frikjøp av nestleder i 19 fylker?  
  
Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i rødt):  
a. Fylkesstyrets leder og nestleder er i heltidsverv lønnet av NSF  

b. Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret  
  
Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i rødt)  

o Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, nestleder og ansatte …. osv  
  
2. Fylker tilføres midler, etter søknad, slik at fylke som har et særlig behov kan frikjøpe nestleder på full tid?  
  
Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i rødt):  
a. Fylkesstyrets leder og nestleder (der denne etter søknad er frikjøpt) er i heltidsverv lønnet av NSF  
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b. Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret  
  
Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i rødt)  

o Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, (nestleder der denne er frikjøpt) og ansatte …. osv  
  
3. Fylke med medlemmer over 7000 får frikjøp av nestleder?  
  
Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyret, endres til (endringer i rødt):  
a. Fylkesstyrets leder og nestleder i fylke med mer en 7000 medlemmer) er i heltidsverv lønnet av NSF  

b. Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret  
  
Vedtektenes § 4 B, pkt fylkeskontoret, endres til (endringen i rødt)  

o Fylkeskontoret består av fylkesstyrets leder, nestleder (der denne er frikjøpt) og ansatte …. osv  
  
4. Fylkesstyrene gis midler til disposisjon til å frikjøpe HTV/TV, etter søknad, i perioder som organisasjons TV, med 

inntil 300 000 årlig? Det utarbeides kriterier for frikjøpet.  
  
Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyrets mandat, nytt pkt 10 (nytt forslag i rødt)  

o 10. Kan frikjøpe hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, i henholdt til oppsatte kriterier, i perioder som 

organisasjonstillitsvalgte.  

  

  

I anmodning om å trekke sak, er det kun punkt 4 som står beskrevet, og foreslått trekkes:  

  

4. Fylkesstyrene gis midler til disposisjon til å frikjøpe HTV/TV, etter søknad, i perioder som organisasjons TV, med 

inntil 300 000 årlig? Det utarbeides kriterier for frikjøpet.  

Vedtektenes §4 B, pkt fylkesstyrets mandat, nytt pkt 10 (nytt forslag i rødt)  

o 10. Kan frikjøpe hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte, i henholdt til oppsatte kriterier, i perioder som 

organisasjonstillitsvalgte.  

  

Vi foreslår KUN å endre ordlyd, ikke å trekke saken,  i vårt forslag i punkt 4: 

  

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

kriterier for frikjøpet. 

  

  

Med vennlig hilsen 
Ingunn Holtklimpen 
Fylkesleder 
------------------------------------------------------------------------------  
NORSK SYKEPLEIERFORBUND   
Oppland  
Tlf : 91735161  
E-post: ingunn.holtklimpen@nsf.no  
  
Adresse: Bjørnsonsgt.5, 2821 Gjøvik 
www.nsf.no  
www.facebook.com/sykepleierforbundet 
  

 
  

 

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


