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Sak  Kommentarer Vedtak 
1/21 Godkjenning av innkalling og 

saksliste 
 Godkjent 

2/21 Godkjenning av protokoll fra 
møte 8.desember 2020. 

 Godkjent  

3/21 HTV-områdenes 
handlingsplan 2021 og 
budsjett-tildeling. 

Omfattende arbeid, bevisstgjøring rundt hva både 
NSF og medlemmer kan gjøre. Litt vanskelig å se 
hvem den enkelte sin plan det var. Dette er et 
levende dokument som kan endres fortløpende. 
Det er et ønske om å heve taket fra 155 000 kr. 
Helse Stavanger får et mindre budsjett enn m Det er 
viktig å ha en buffer til nye HTV områder som kan 
komme i løpet av pret. FTV får dekket konferanse fra 
andre budsjett.  
 
Forslag til vedtak; Det brukes samme 
fordelingsnøkkel som forrige år. Helse Fonna tilses kr 
5000,- ekstra grunnet geografi. Taket i 
fordelingsnøkkelen økes fra kr.155 000,- til 
kr.180 000,-  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent 

4/21 Status budsjett og 
omdisponering til HTV-
områdene 

Flere HTV/TV arrangement er blitt og skal bli avlyst 
før sommeren. Midler som var avsatt til dette er 
foreslått omdisponert til HTV områdene, slik hvert 
HTV område selv kan disponere disse midlene. NSF 
Rogaland planlegger arrangement til høsten, så det 
skal stå nok midler igjen til gjennomføring av dette.  
 
Forslag til vedtak; Rammen i seksjon 2104 økes 
tilsvarende summen på de arrangement som er 
avlyst. Dette gjelder seksjon 2103 og 2011. De HTV 
områder som når taket, gis en prosentvis økning 
tilsvarende det de andre får etter fordelingsnøkkel 
som i sak 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent 



    

5/21 Årets 
sykepleier/sykepleieleder                                                        

Saken utsettes til neste møte 9-10 mars.  
 
 

6/21 
 
 
 
 
 

Oppnevning av HTV/FTV Det har vært og foregår i disse dager valg av HTV og 
FTV. Flere områder er ferdige og flere blir oppnevnt 
da det ikke stiller motkandidat. Karmøy og Sandnes 
er klare og oppnevnes i møte. Resten av HTV 
områdene oppnevnes via mail i løpet av få dager. 
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Orienteringssaker 

 
Informasjon om; 

• Planlagt og faktisk bemanning 
Skal gjennomføres i kommunehelsetjenesten, i løpet 
av uke 10-11. informasjon er sendt til 
kommunedirektør og ordførere. 
 

• Lønnsoppgjøret og videre fremdrift 
Forventning om et krevende mellomoppgjør 2021 
 

• Vaksinasjon og Covid situasjonen 
Kommunene er godt i gang, de fleste 
institusjonspasienter er ferdig vaksinert. 
Helsepersonell er stort sett positive til å ta vaksine.  
 

• Hjertedagen 14 februar 
Blir i år en digital markering på Facebook og 
konkurranse på Instagram. 
 

• 8.mars 
Lokale komiteer er usikre på om de kan samles til 
fysisk treff.  
 

• 5 og 12 mai 
Det skal mest sannsynlig være et webinar 5 mai som 
sendes fra NSF sentralt. 12 mai kan vi velge å dele ut 
sykepleierprisene og sende dette på Facebook. 
 
 
 

• Sykepleierkongressen 1-2 desember 
Planlegges i Oslo/Gardemoen, kommer tilbake til 
hvem som drar hit. 
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Eventuelt 

 

• Monika D.; Forslag om å bruke Facebook 
mer aktiv for å fremme både faglige 
synspunkt og politiske standpunkt. Eks i 
jan/februar mnd kunne vi hatt artikkel om 
«har du søkt spesialutdanning? Husk 
søknadsfrist» og «husk å krev mer lønn ved 
økt kompetanse og endring av 
arbeidsoppgaver» 

• Eli; sak om Årets kontaktsykepleier tas opp 
på neste fylkesstyremøte. 

• Bjørg; Obs skattepliktige beløp, eks honorar, 
tlf. godtgjørelse, km. godtgjørelse. Blir 
beløpet over 10 000,- må du betale skatt fra 
første krone, ikke beløpet som er over 
10 000 kr. 

• Allaug; Faggruppen for Helsesykepleiere 
ønsker å få mer ut av medlemskapet i NSF. 
De er både medlem av NSF og medlem av 
LHL. Hva kan vi gjøre for å bedre samarbeid. 
Vi skal fremsnakke faget, fylkesstyret har 
allerede satt samarbeid og involvering av 
faggruppene høyt som prioritering. Vi skal 
vise helheten av det vi jobber med, og 
synliggjør hva man får av å være NSF 
medlem. Vi har også snakket om å opprette 
et egen nettverk av tillitsvalgte som jobber 
som helsesykepleier.  

 

 


