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Dm#

Innkalling til møte i:

Fylkesstyret NSF Vestland

Sted:

Digitalt

Dato/tid for møtet:

Tirsdag 26.01 2021 kl: 08.30 – til kl: 16.00
Lunch kl 1130-1215

Tilstede:

Reidun Stavland, fylkesleder
Karin Bell Trældal, nestleder
Per Anders Hornnes, medlem
Berit Kolltveit, medlem til kl 1400
Annette Eri Norevik, medlem
Wenche Kristin Røkenes, medlem
Silje Marita Strand Skauge, medlem til kl 1400
Karen-Anne Stordalen, medlem
Kastriot Prenga, 1.vara Hordaland borte1430-1500
Anette Barlund, 1.vara Sogn og Fjordane
Trond Eirik Bergflødt, faggruppeleder repr.
Marianne Birgitte Lied Nore, faggruppeleder repr.
Camilla Hansen Michaelsen, studentrepresentant
Gunnhild Riisøen, 2.vara
Toril O Fjørtoft, 3.vara
Svein Helge Hopland, seniorrådgiver
FORFALL:
Bente S. Leversen, medlem, forfall
Linn-Therese Paus, medlem IKKE MØTT
Ingrid Øvretveit, studentrepresentant, forfall
Kristi Hellgren-Hansen, vara studentrepresentant, forfall
Marita Hilleren, administrativ leder
Mari Aas Opkvitne, 4.vara
Britt Lovise Støfring, 2.vara
Siw Øfstegaard Heimdal, 3.vara, forfall
Anita kristin Sviggum, 4.vara

Møteansvarlig/dato:

Reidun Stavland 26.01.2021
Referent: Svein Helge Hopland, seniorrådgiver

Saksliste til behandling
Sak 1 – 2021

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat

VEDTAK: GODKJENT MED JUSTERING AV SAKSREKKEFØLGE OG EVENTUELL
SAKER TATT INN
Sak 2 – 2021

Handlingsplan NSF Vestland 2021

Orientering fra fylkesleder om rammer rundt handlingsplan. Rådgiver Siri Johanne Olsen
hadde en gjennomgang og orientering av NSF målstyring.
Vedtak: tatt til orientering
Sak 3 – 2021

Informasjon og orientering fra fylkesleder/nestleder

God dialog og tett samarbeid med andre fylkesledere og forbundsledelse, samt administrativt
nivå i Oslo. Jobbes med å etablere faste møter på regionalt nivå. Er etablert
samarbeidsmøter mellom politisk ledelse og administrativ leder. Faste møter digitalt på
fylkeskontoret. Orientering over saker i media og sosiale medier. Liste delt i møte. Hatt
kontakt med ulike politiske parti. Planer om møte med stortingspolitikere før sommeren hvor
hele styre deltar. Planlagt politisk debatt i august. Involvere tidsskriftet sykepleien? Har
etablert blogg. Orientering om bruk av sosiale medier med fokus på viktige saker. Også i
møter med politikere. Ønsker et aktivt og synlig fylkesstyre. Bruke hjemmeside til NSF
Vestland. Her vil også saksliste og referat fra fylkesstyremøtene være tilgjengelig. Mulig
møte med stortinget 0405 eller 0106. kan også gjøres digitalt.
Anerkjenne medlemmer som er synlig i media med leserinnlegg etc. Har til nå sendt en
blomsterhilsen. Ønsker en diskusjon/avklaring rundt dette og hvilke retningslinjer vi skal ha
og hva som ev blir gitt. Blir tatt opp videre i AU.
Startet å se på utfordringer for ledermedlemmer. Arbeides med fra FK også en del av
fokusområde i handlingsplan. Går på rammevilkår spesielt rundt arbeidstid og unntak på
dette i henhold til AML. Generell utfordring i alle tariffområder. Arbeides aktivt med i Helse
Bergen. Faggruppe for ledere arbeider også aktivt med dette. Wenche deler en rapport fra
helse Vest som gikk på samme tema. Vurdering av hva som er frie og uavhengige stillinger
bør løftes. Tema følges opp på flere plan og tas også opp på neste møte.
HTV konferanse i juni. Arbeidsgruppe arbeider med innhold etc. frist for godkjenning av
program av forhandlingsavdelingen i april.
Ulike merkedager som må sees på: 05.mai en digitalt i samarbeid med andre fylker. Også
dager som 08/3,12/5 og 24/9. fått spørsmål på det er ønskes deltagelse fra representanter
forbundsledelsen. Kastriot deltar i planleggingen sammen med au og fk
Vedtak: orientering tatt til etterretning
Sak 4 – 2021

Informasjon om sykepleierpris/lederpris v/Karen-Anne

Reidun med info om en mulig tredje pris for de som er veiledere.
Karen-Anne redegjorde for komiteens innstilling. Blir en markering og utdeling ved senere
anledning.
Debatt omkring kriterier spes på lederpris. Gjennomgang av skjema. Viktig å få inn
kandidater. Følges opp. Ikke krav om at pris absolutt må deles ut om det ikke er nok eller
kvalifiserte kandidater. Viktig at lederpris kommer på plass i henhold til fokus på ledere i
NSF. Sende ut til HTV og be om kandidater til lederpris for 2020.Forslag om å utsette
tildeling av sykepleielederpris for 2020 for å få inn flere kandidater.
VEDTAK: Sykepleiepris deles ut etter avstemning (10 for) flertallsvotering for utdeling den
12/5-21. (eller når pandemi-situasjon tillater det)
Sykepleierleder prisen for 2020 blir ikke utdelt pga få kandidater.
Flertall for å innføre en ny pris for til årets veileder/praksisveileder. Komiteen jobber fram
kriterier etc.
Komiteen består av en student repr (deltar på veilederpris) De enes hvem som deltar, TrondEirik, Berit Kolltveit, Wenche, avstemning: 10 for
Alle 3 priser for 2021 blir delt ut høsten 2021. frist for nominering av kandidater er 15/4-21.
Avstemning: 10 for.

Sak 5 - 2021

Budsjett HTV-områdene 2021

Budsjett til faggrupper og nettverksgrupper. Søke kriterier.
Vedtak: Sak utsettes til neste møte da Administrativ leder ikke er på møtet
Sak 6 – 2021

Nettverk i vestland, inkl faggrupper

Hensikt med fordeling er at styre skal få en helhetlig oversikt over de ulike arbeidsstedene i
fylket og være kontakt person for HTV i nettverket de får ansvar for.
Vedtak: fordeles til styrerepresentant i henhold til vedlegg. Info sendes ut til HTV/nettverk
med info om hvem i styre som er kontaktperson. Styremedlemmene inviteres til de
tariffspesifikke digitale møtene som fylkeskontoret har pr i dag.
Sak 7 – 2021

Samarbeidsutvalg, Karin

Karin redegjorde for sak og de ulike utvalg. I Helse Bergen er det ansatt representant
fra UNIO. I Helse Førde og Fonna ser det ut til å mangle. Her kan NSF Vestland fremme
krav om ansatt representasjon via UNIO Vestland.
Wenche har rettet forespørsel til Helse Førde, men ikke fått svar.
I SU Nordhordaland er nåværende representant på vei ut og ny bør velges.
Uklart hvor det skal eventuelt rapporteres til.
VEDTAK: representantene tilbakemelder fra møtene til fylkesstyre og fylkesleder videre til
UNIO. Fylkesstyre utpeker ny representant i SU Nordhordaland på neste møte. S
representantene oppfordres til å komme med innspill til kandidat.
Foretak som ikke har ansatt representasjon jobbes det med å få dette på plass

Sak 8 - 2021

Hyttestyre
-valg av leder og styre

Siren Andreassen går inn som representant i styre, Siri Hvidsten ivaretar kassererfunksjon,
men er ikke styremedlem.
Vedtak: Leder: Karin Bell Trældal, styremedlemmer; Wenche Røkenes, Siren Andreassen og
Bente Leversen, Enstemmig vedtatt.
Sak 9 – 2021

Delegering av myndighet til AU

Følgende delegeres: Myndighet til å vedta opprettelse av ny tv-verv, oppnevne HTV når det
kun foreligger en kandidat. Tildele kurspenger. Vedta kriterier for de tre ulike prisene.
Vedtak: enstemmig vedtatt
Sak 10 – 2021

E-helse Vestland, Annette Eri Norevik

Orientering av Annette Eri Norevik.
Vedtak: orientering tatt til etterretning
Sak 11 – 2021

Innkomne saker

-

-

-

8 mars, Informasjon fra Reidun. Trenger en gruppe som ser på
paroler etc. Blir trolig digitalt i år.
Vedtak: informasjon tatt til orientering
Hjertedagen; kort orientering om opplegget.
Vedtatt: tatt til etterretning
kartlegging av politiske verv blant tillitsvalgte, Silje Skauge
Vedtak: utsatt til neste møte
opprette plasstillitsvalgtverv i Kvinnherad kommune, bu og
habilitering
VEDTAK: enstemmig vedtatt
Oppnevne HTV psykiatrisk div HUS, Leni Brunborg jfr
vedtektene §4, valg nr 4
VEDTAK: enstemmig vedtatt
Oppnevne HTV DS Haraldsplass, Siw Øfstegaard Heimdal , jfr
vedtektene §4, nr 4
VEDTAK: enstemmig vedtatt
Oppnevne HTV DSH Siljuslåtten sykehjem, Oksana Hole, jfr
vedtektene §4 nr 4
VEDTAK: enstemmig vedtatt
Oppnevne 3 HTV i Bergen Kommune, Jostein Storsæter, Bente
Leversen og Frank Eide, jfr vedtektene §4, nr 4
VEDTAK: enstemmig vedtatt

Informasjon/orientering fra faggrupperepr.
Trond-Eirik: orientert fra Hordaland; varierende aktivitet i gruppene.
Informasjon om OU-prosess i forhold til å involvere faggrupper i
NSF.
Prosjektet skal:

Sammenfatte og anvende tilgjengelig informasjon om faggruppene
i NSF og vurdere behov for ytterligere kartlegging/innsamling av
informasjon som grunnlag for prosjektets anbefalinger.
Redegjøre for utfordringer med gjeldende organisering av
faggruppene i NSF.
Utrede og iverksette tiltak for at faggruppene og organisasjonen for
øvrig i større grad kan samhandle og bidra til NSFs fagutvikling og
politiske arbeid.
Utrede alternative måter å samhandle og organisere faggruppene i
NSF.
Gi en begrunnet anbefaling på framtidige rammer og struktur i NSF
som ivaretar at:
Faggruppene inngår i en helhetlig organisasjonsstruktur i NSF.
Faggruppenes integrering og samhandling i NSF styrkes både
sentralt og i lokalt.
Medlemsdemokratiet for faggruppene er ivaretatt i NSF sentralt og
lokalt, og internt i Sentralt fagforum.
Vurdere og anbefale hvilken administrativ bistand faggruppene bør
få.
Anbefale hvordan foreslåtte tiltak skal implementeres i
organisasjonen.
Forslag fra Trond-Eirik: Hvordan kan Fylkesstyret styrke
kommunikasjonen med faggruppene i Vestland? Invitere
faggruppelederei vestland til diskusjon. Nevne
faggrupperepresentanter og drøfte deres rolle i Fylkesstyret
(gjøre faggruppene kjent)
Link: https://www.nsf.no/utviklingsprosjekt-i-faggruppene
Marianne: orienterte fra Sogn og Fjordane. Også her varierende
aktivitet i de ulike gruppene. Mye uklart i forhold til sammenslåing
av fylkene.
Vedtak: Orientering tatt til etterretning
Sak 12 – 2021

Eventuelt
Endring KSK ved Karen Anne Stordalen
VEDTAK: opprette nytt tv -verv SOP ved KSK, enstemmig vedtatt
Info om reiserestriksjoner for helsepersonell v /Wenche
Vedtak: Informasjon tatt til orientering
Orientering om sykepleiestudiet i forhold til eksamen digitalt,
resultat av eksamen og endring av fagplan. Sak meldt inn til
forbundsledelse og følges opp sentralt
Vedtak: tatt til orientering

Permisjon:
Det søkes om permisjon etter Hovedavtalen:
Spekter del III §52b,
KS del B 3-5c)
Virke kap. VI § 6-7 og vedlegg til HA (HUK-tillegget), kap 3, pkt 3.2 b) første strekpunkt.
Staten HA kap 8 §39 nr 1

Med vennleg helsing

Reidun Stavland
Fylkesleder NSF Vestland

