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Faggrupper
NSF student
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Referent:

Seniorrådgiver Svein Helge Hopland

Sak I
Vedtak:

GODKJENNING AV SAKSLISTE
Sakslisten godkjennes

SAK II
Vedtak:

GODKJENNING AV REFERAT (PROTOKOLL)
Informasjon om at referat sendes til fylkesleder for godkjenning, før det
sendes ut til styremedlemmer. Deretter en ukes godkjenning via mail.

SAK III

INNKOMNE SAKER

Sak 13-2021

AU-orientering om vedtak:
gitt orientering om oppnevning av HTV. Er også sendt ut, mangler navn
på de som er oppnevnt stod kun området. Dette ettersendes.

Sak 5- 2021

Budsjettfordeling i HTV-områdene
- Orientering om fordeling av HTV budsjett som Hordaland og Sogn
og fjordane har gjort.
- Vedtak: det fordeles 100,-. Pr medlem i HTV budsjett. Ingen skal ha
mindre enn 1500,-. Forbruk følges opp og orienteres om på
fylkesstyremøtene gjennom året, av Administrativ leder Marita
Hilleren
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Sak 7-2021

Oppnevning av representant for samarbeidsutvalget (SU) mellom
Haraldsplass Diakonale sykehus og Nordhordaland. Orientering ved
Nestleder Karin Bell Trældal.
Sak er sendt ut. Står mellom å velge mellom tre ulike kandidater som er
meldt inn. Fylkesstyre må se på kriteriene for hvordan det skal foretas
valg og blant hvem, også for hvor lang periode de sitter.
Valg ut denne fylkesstyre perioden fram til mars 2023. Fylkesstyre
utarbeider retningslinjer for dette vervet. Før nåværende periode går ut
mars 2023.
Forslag fra Bente Leversen : verv i SU skal være knytt til fastverv i
fylkesstyre.
Vedtak: Verv i SU skal være knytt til fast verv i fylkesstyre. Valgt til mars
2023. Kandidat Silje Skauge blir da meldt inn som representant i SU
Nordhordaland ut denne valg perioden.
Det opprettes en arbeidsgruppe i fylkesstyre som arbeider med
kriteriene for å sitte SU for neste fylkesstyreperiode 2023-2027.
Det er ønskelig at det jobbes med å få på plass ansatt representasjon i
Helse Førde og Helse Fonna området.

SAK IV

ORIENTERINGSSAKER
- blir digitalt lederseminar digitalt 04.05 kl. 09-12. Fylkesstyremøter fra
kl. 1300-18.00 den 04.05.
- ny dato for møte med stortingsbenken blir 04.05 kl. 16.00 (H) og kl.
17.00 (S& F) på teams. Det blir også fylkesstyremøte 05. mai. Innkalling
kommer på teams.
Info på møtedatoer til høsten: Loen 23.-24 august, 27-28.september i
Sogndal

Profileringsvarer: ønskelig med innspill fra medlemmene
Handlingsplan/målstyring, orientering/gjennomgang av status så
langt på enkelte punkter. ved Rådgiver Siri Johanne Olsen.
Vedtak: Orientering tatt til etterretning.
Innspill fra styremedlem: Info om hva som blir/har blitt presentert for
ulike politiske partier deles med fylkesstyre repr. Og at de får info om
planer for dette i forkant for å kunne spille inn relevant tema.
HTV-konferanse, orientering om nettverkskonferanse ved fylkesleder
Reidun Stavland. Datoer kommer ut snarlig og fylkesstyremedlemmene
melder seg på når de nettverk som de er ansvarlig er innkalt.
Nettverkene følges opp av styremedlemmene og de sjekker ut med sine
nettverk om hva de har behov for etc. Oversikt over HTV i sendes til
styremedlemmene.
Vedtak: orientering tatt til etterretning
Lederoppfølging, orientering ved seniorrådgiver Gry-Tove Haugsdal
Vedtak: orientering tatt til etterretning.
Faktisk og planlagt bemanning, orientering ved seniorrådgiver Gry-Tove
Haugsdal
Vedtak: orientering tatt til etterretning
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Oppfølging av forhandlingsresultat I NHO-tariff området. Ved
seniorrådgiver Svein Helge Hopland
Vedtak. Orientering tatt til etterretning.

Medlemsundersøkelsen kommer tilbake til oppfølging av denne

SOME: informasjon om aktiviteter, som påskekonkurranse, og mulig
hacking av NSF Vestland sin Facebook side ved nestleder Karin Bell
Trældal.
Vedtak: orientering og informasjon tatt til etterretning
Markeringer: 8.mars orientering ved fylkesleder Reidun Stavland
5.mai orientering ved nestleder Karin Bell Trældal
12.mai Orientering ved fylkesleder Reidun Stavland
24.september Orientering ved fylkesleder Reidun
Stavland mer informasjon kommer på neste møte
Møte med Stortingspolitikere – politisk verksted
- Innlegg fra Sylvia Brustad med påfølgende drøfting i grupper og
plenum. Forberedelse til møte med stortingsbenken.
- Det tas utgangspunkt i forberedelse til et 30 minutter møte med
benkene, og innlegg og taletid må forberedes. Innlegg ved
fylkesleder, FTV i Helse Bergen, HTV i Bergen kommune, og HTV i
Vik kommune under møte med benkene. Alle representanter for
fylkesstyret er tilhørere i møtet med benkene.
- Nestleder blir med i forberedelsene til utarbeiding av innlegg og
eventuelt dokumenter som skal distribueres til
stortingsrepresentantene.

Debatter før stortingsvalget, orientering om planer for debatt i uke 34/35
og status på arbeidet pr. nå ved fylkesleder Reidun Stavland.
Vedtak: orientering tatt til etterretning

Sak 14-2021

Årsrapport 2020
Sendt ut i forkant. Spesielt år pga. pandemi.
-Spørsmål omkring ivaretakelse og rammer for ansatte og oppfølging av
medlemmer/TV. Også spørsmål omkring hvordan er fordeling av
oppgaver omkring politisk ledelse i fylke. Info fra Marita og Reidun om
at dette er en pågående prosess.
Vedtak: tatt til orientering/oppfølging

Sak 15-2021

Informasjon om status med arbeid om sykepleiepris ved Wenche
Røkenes.
- Orientering om arbeidet i gruppen. På bakgrunn av vedtak om å
innføre en egen veilederpris i forrige fylkesstyremøtet har gruppen
som ble nedsatt utarbeidet et forslag til en egen veilederpris da det
var vanskelig å integrere denne i en av de to andre prisene.
Forslaget presentert i møte. Diskusjon i styre, som endte med en ny
votering om etablering av en egen sykepleierveilederpris.
Voteringen medførte 5 for og 6 mot. Forslaget falt
- Vedtak. Flertall for at det ikke etableres egen pris. Etableres gruppe
som ser på kriteriene for de to eksisterende priser og hvordan gjøre
de kjent. Kriterier for veileder pris innarbeides i sykepleierpris og
sykepleierlederpris. Gruppen ser på hele rammen rundt.
- Arbeidsgruppe: Linn Therese, Camilla, Trond-Eirik, Annette Eri.
Karin

4
Sak 16-2021
Stavland

Opplæring av fylkesstyret orientering ved fylkesleder Reidun
-

-

Sak 17-2021

All opplæring er overlatt lokalt i fylkene. Dette må bli satt på
dagsorden. Inkludert bruk av teams og at det skal brukes ett team
på NSF vestland fylkesstyre.
Gjennomgang av 1. trinn i lokal opplæring ved fylkesleder Reidun
Stavland. Start på gruppearbeid 1. Hvordan få til økt politisk
påvirkning. videre oppfølging av på neste møte.
Oppgave 2 Hva er politikk? Politikerrollen i NSF.

Budsjett og økonomi ved administrativ leder Marita Hilleren
- Orientering om budsjett rapport for 2020. generelt underforbruk.
- Orientering om budsjettposter for 2021, Marita sjekker rundt
rammene for faggruppene til neste møte
- Deltakelse på Sykepleiekongressen, skal dette settes av midler til?
Alle delta inkludert vara?
- Votering over om alle som kan skal kunne delta: flertall for at alle
med verv også varaverv i fylkesstyre kan delta på kongressen.
Vedtak: Settes av midler til deltakelse på kongressen og alle i
fylkesstyre kan delta. Prekonferanse sjekkes ut. Sjekkes også mulighet
for fellespåmelding. Fylkesstyre vedtok at studenter kan få dekket tapt
arbeidsfortjeneste, men dette må dokumenteres med trekk i lønn. Det
blir avholdt fylkesstyremøte i tilknytning til kongressen, og de som vet at
de ikke kan delta må melde forfall til dette tidligst mulig.

Sak 18-2021

Ny Fane ved fylkesleder Reidun Stavland
- Behov for ny pga. sammenslåing av fylke.
- Innspill på utseende etc. For to stykk da med en reise fane?
- Antatt pris rundt 80000,-.
Vedtak: Det settes ned et utvalg som ser på saken og kommer med
forslag til fylkesstyre.
Det vedtas at det settes av midler til innkjøp av ny fane og reise fane.
Det vedtas at de gamle fanene tas vare på og plasseres henholdsvis i
Bergen og Førde.
Arbeidsgruppe med Reidun, Marita, Annette E.N, Karin og Kastriot ser
på utkast til fane

SAK V

ÅPENT TEMA/AKTUELLE INNSPILL FRA FYLKESSTYRETS
MEDLEMMER

Faggruppene; orientering om faggruppene fra Trond Eirik.
- Hva var de opptatt av i forhold til møte med stortingsbenk
- Møtefrekvens x 2 pr år
- ca. 18 ulike grupper deltok. Planmessige møter resten av året.
- Utfordrende å få til årsmøter, som er noe forskjøvet i tid.
Vedtak: orientering tatt til etterretning
NSF Student ; Orientering av Camilla;
- NSF Student jobber med rekruttering i forbindelse med valg i
mars/april.
- Har jobbet med å få øket sykehuspraksis ved HVL Campus Stord og
Haugesund, som er vesentlig endret, med kortere praksis på 2.år.
(pga. Covid-19 blant annet). Ikke nådd gjennom med å få endret
dette.
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EVENTUELT

Nyutdannede sykepleiere har mest fokus på å få jobb i sykehus.
Studentene ser at store faste stillinger er positivt for rekruttering for
kommunesektor.
Det er viktig med fokus på lønn og at dette blir tatt opp med
studentene slik som det ble gjort på HVL campus Stord der
nestleder Karin og rådgiver Siri H sammen underviste studentene.
Det er behov for ytterligere informasjon/undervisning da tiden som
ble satt av denne gangen var for knapp.
Enkelte små kommuner er aktiv på rekruttering av sykepleiere tidlig i
studie.

Karen-Anne Stordalen:
1.tariffoppgjør 2021- prosessen etc. ulike tariffområder,
frontfagsmodellen-hva er det? Ønsker at det blir utarbeidet en video
som kan beskrive hva dette går ut på, og prosessene i lønnsoppgjøret
2. trommekorpset: behov for flere medlemmer, mulig å samkjøre de
ulike korps i landet.
Reidun følger opp sakene videre med de andre fylkeslederne og
sentralt

Med vennlig hilsen

Reidun Stavland
Fylkesleder NSF Vestland

