MØTEREFERAT FYLKESSTYREMØTE 1
24.09.20

Sted:
Dato/tid for møtet:

Fylkeskontoret i Vestland, kontoret i Førde og på skype
Torsdag 24. september kl: 09.00 – til kl:14.30

TilSTEDE:

Reidun Stavland,
Karin Bell Trældal
Per Anders Hornnes
Berit Kolltveit
Bente S. Leversen
Annette Eri Norevik
Wenche Kristin Røkenes
Silje Marita Strand Skauge
Karen-Anne Stordalen
Trond Eirik Bergflødt
Marianne Birgitte Lied Nore
Camilla Hansen Michaelsen
Kristi Hellgren-Hansen
Torill O Fjørtoft
Anita Kristin Sviggum til kl 1300
Marita Hilleren

FORFALL:

Linn-Therese Paus
Gunnhild Riisøen
Britt Lovise Støfring
Ingrid Øvretveit
Anette Barlund
Kastriot Prenga
Siw Ø Heimdal
Mari Aas Opkvitne

Møteansvarlig:

Reidun Stavland
Referent: Svein Helge Hopland

Saksliste:
1.Godkjenning av
a) Innkalling
Vedtak: Innkalling godkjennes
b) Saksliste
Vedtak: Saksliste godkjennes
2. Godkjenning av referat
Vedtak: Referat sendes ut etter møte og det er 1 ukes tilbakemeldingsfrist på referatet
Sak 1 – 2020

Godkjenne saksliste og innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 2 – 2020

Konstituering av nye fylkesstyre i Vestland
- En runde hvor alle som var til stede presenterte seg kort.
- Ønske om og legges opp til at alle i styre er aktive og involvert/medvirker
i styrearbeidet. Vurdering av å bruke arbeidsgrupper og AU.
- Opplæring av nye styre er satt til 16.-17. november. Reidun/Marita
sjekker ut om vara skal inkluderes i dette. også nærmere avklaring om
det blir fysisk møte eller digitalt.

Sak 3 – 2020

Møteplan og aktiviteter høst 2020
Vedtak: forelagt plan godkjennes. I høst blir også alle vara invitert når det er
skype møter.
Kart over nye vestland fylke med oversikt over regioner og sammenslåtte
kommuner kommer frem sendes alle nå denne er klar.

Sak 4 – 2020

Forbundsstyrets strategi for 2021
Tidsfrist på handlingsplan satt til 18.11. Budsjett må være klar til 23.10
Strategi som er vedtatt av forbundsstyre sendes på nytt til alle.
Basert på sentrale strategimål og handlingsplan utarbeides utkast til de to
neste møtene. Budsjett utkast blir sendt ut i forbindelse med neste møte 19.20.10.
Diskusjon omkring faggrupper og nettverksgrupper som ønskes mer aktivert.
Lages en oversikt til neste møte over både faggrupper og nettverk.
Obs midler som er satt av til «frikjøp» av medlemmer som gjør oppdrag for
organisasjonen som ikke går inn under Hovedavtalens bestemmelser, jfr LM
vedtak. Legge inn LM vedtak

Landsmøtets endelige vedtak
1. Det etableres en ordning der medlem ved innvilget ulønnet permisjon fra
arbeidsgiver, etter søknad kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste for å utføre
arbeid for NSF av midlertidig karakter. Tapt arbeidsfortjeneste for den
enkelte dekkes ikke for arbeid ut over 5 dager sammenhengende og heller
ikke for arbeid ut over 20 dager i løpet av et kalenderår. Det er en
forutsetning at det dreier seg om utførelse av arbeidsoppgaver som ikke
faller inn under tillitsvalgtoppgaver etter hovedavtalen og som heller ikke
naturlig kan utføres av ansatte i NSF. Eksempel på oppdrag kan være
etterarbeid i forbindelse med streik eller medlemskampanjer utenfor egen
arbeidsplass.
Ordningen med frikjøp etter punkt 1 bør legges opp slik at medlem
o Står fritt til å påta seg arbeidsoppgavene

o Selv kan vurdere når, hvor og hvordan arbeidsoppgavene kan utføres
o Ikke er underordnet NSFs ledelse eller kontroll ved utførelse av arbeidet og
o Ikke mottar lønn, men får kompensert for tapt arbeidsfortjeneste
Tillitsvalgte som deltar på NSFs arrangementer som ikke gir rett til permisjon
med lønn, kan etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste fra NSF. En klar
forutsetning er at søknad om permisjon med lønn er avslått. I tillegg må
tillitsvalgtes rett til tjenestefri med lønn etter hovedavtalen ikke undergraves.
Det avsettes kr 5 000 000 i øremerkede midler som disponeres av
fylkesstyrene til finansiering av denne ordningen. Budsjettmidlene fordeles
mellom fylkene etter et forholdstall som tar utgangspunkt i antall tillitsvalgte
og hovedtillitsvalgt i fylkene per foregående år. Bruk av midlene rapporteres
til forbundsstyret. Beløpet kan økes av Forbundsstyret til 10 millioner i
inneværende landsmøteperiode hvis det er behov for det.
Erfaringene fra dette arbeidet i kommende landsmøteperiode evalueres og
danner eventuelt grunnlag for tydeligere retningslinjer for frikjøpsordninger.

Info direkte til faggruppeledere, involvere sentralfaggruppestyre på dette.
Trond, Silje, Marianne blir en arbeidsgruppe opp mot faggruppene og
hvordan de kan involveres tettere med HTV og fylkesstyre, samhandle på
tvers av alle faggrupper.
Ansatte ved fylkeskontoret inviteres til møte i november hvor handlingsplan
og aktivitetsplan skal lages/vedtas.

Sak 5 – 2020

Digital HTV-konferanser høst 2020
Det settes ned en arbeidsgruppe for å se på hvordan tillitsvalgt konferanser
for 2021 gjennomføres. Tidsramme blir fram til november møte i
førsteomgang. Her deltar Bente, Annette, Berit, Reidun, Silje.
Fylkeskontoret ivaretar informasjon/opplæring av de nye strategimålene som
er vedtatt av forbundsstyret, samt fylkes handlingsplan. Gjøres i digitale
møter med HTV.

Debatt om ulike digitale plattformer. NSF har p.t skype men teams vil bli
innfaset i 2021.

Sak 6 – 2020

orienteringssaker
Sentralt lønnsoppgjør: kun KS som er ferdig forhandlet, mye tilbakemeldinger
på resultat. Forbundsstyre kommer med informasjon til bruk ute mot
medlemmer fredag 25.09.
Vedtak: tatt til orientering
Reidun la fram sak om e-helse prosjekt i Vestland. Her har NSF en plass i
styringsgruppen. Bedt om frivillig til denne oppgave. Wenche og Silje meldte
seg. Ble avholdt avstemning hvor Silje ble valgt og Wenche er vara.

Sak 7 – 2020

Innkomne saker
Odden: Styret må ivareta oppgaver i hyttestyret. En revisor må på plass.
Regnskap legges inn/sendes brønnøysundregisteret. Det må sees på helheten
omkring ivaretakelse av hytten. Wenche, Bente Karin går inn i hyttestyret.
Karen-Anne sjekker ut om noen HTV i Helse Bergen kan tre inn.
A-team: ble orientert om hva dette har vært. Reidun sjekker ut kriterier
omkring dette.
Opprettelse av nytt tillitsverv område i Bergen kommune ved Enhet for
aktivitet og mestring.
Vedtak: Fylkesstyre godkjenner opprettelse av nytt verv som TV i Bergen
kommune ved Enhet for aktivitet og mestring.
Tilbud om å delta på skypemøter som gjennomføres med HTV tariffinndelt.
-Trond Eirik ønsker dette.
Utsatt til neste møte sak om samarbeidsutvalg helseforetak – kommunene.

Svein Helge Hopland
Referent

