
Nominasjonskomiteens innstilling HTV valg Drammen kommune. 

Den 01.01.20 danner Svelvik, Nedre Eiker og Drammen ny kommune; 

Drammen kommune. Den nye kommunen skal ha to 100 % frikjøpte HTV for 

NSF. Legevakta blir kommunal, og skal ikke lenger ha egen HTV. 

Alle de fire HTV som er valgt per d.d. er foreslått og ønsker å bli HTV i Drammen 

kommune fra den 01.01.20. Det er derfor opprettet en nominasjonskomite. 

Nominasjonskomiteen har bestått av ett medlem fra Svelvik kommune, ett 

medlem fra Nedre Eiker kommune, ett medlem fra legevakta og to medlemmer 

fra Drammen kommune. 

Nominasjonskomiteen har hatt samtale med alle de fire kandidatene. Vi har 

gjort en grundig jobb – diskutert og kommer med en innstilling som vi mener er 

satt sammen for å gjenspeile en helhet. Vi har lagt vekt på kandidatenes 

organisatoriske erfaringer fra NSF samt deres yrkespraksis/erfaring, videre at 

de representerer ulike deler av helse og- omsorgstjenesten. Vi har hatt fokus på 

å videreføre kontinuitet i det videre arbeidet med kommunesammenslåingen, 

samt at den nye kommunen skal se et tydelig, modig og stolt NSF. 

Nominasjonskomiteen innstiller med dette: 

Kristine Katrud Ask – er hovedtillitsvalgt i Drammen kommune og har vært det 

siden 2017. Hun har sittet tett på i hele prosessen rundt Nye Drammen og vil 

bidra til kontinuitet i arbeidet videre. Hun har sin yrkeserfaring fra 

hjemmetjenesten. Hun har lang fartstid i NSF og har vært nestleder og leder av 

NSF Student. I tillegg har hun vært plasstillitsvalgt i 5 år. Kristine er medlem av 

fylkesstyre. 

Lin-Merete Carlsen – er hovedtillitsvalgt på Legevakta. Hun har sin 

yrkeserfaring fra spesialisthelsetjenesten, sykehjem og legevakt. Hun har vært 

hovedtillitsvalgt siden 2017. Lin-Merete har i tillegg erfaring som politiker og 

har sittet i HSO-komiteen i 8 år. Hun har derfor god kjennskap til prosessen 

rundt politiske beslutninger. 

Øvrige kandidater som ikke er innstilt i alfabetisk rekkefølge etter fornavn: 



Jorunn Tjøme – er hovedtillitsvalgt i Svelvik kommune. Hun har sin 

yrkeserfaring fra sykehjem og har vært hovedtillitsvalgt siden 2017 og har fulgt 

prosessen rundt Nye Drammen. 

Maren Elisabet Høibakk – er hovedtillitsvalgt i Nedre Eiker kommune. Hun har 

sin yrkeserfaring fra hjemmetjenesten og sykehjem. Hun har vært 

hovedtillitsvalgt siden januar 2019 og har siden fulgt prosessen i Nye Drammen. 

 


