Protokoll fra fylkesstyremøte 22.03.21
Fylkesstyret:
Leder
Nestleder
Adm. Leder
Medlemmer

Faggrupperepsentant
1. varamedlem.
2-4 varamedlem

Forfall:

Sak 13/2021

Ida Høiby.
Inger Amb.
Therese Bråten.
Tonje Sneve Strandheim.
Solveig Rakvaag.
Marianne Nielsen.
Eli B. Stai.
Anne BI Hoffsten.
Eva Karin Hagen.
Karen Kjølmoen Østgård.
Benedicte Lånke.
Marthe Nicolaysen.
Elin Svenning.

Pia Katrin Søberg
Tone Amundgaard.
Renate Nordh.
Jon Sverre Langaker.

Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 14/2021

Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra Fylkesstyremøte godkjennes.

Sak 15/2021

Oppnevning av HTV KS og Spekter.
Bakgrunn for saken:
Det vises til vedtektene §4 Lokal Organisasjonsmessig oppbygging, valg, som sier at
HTV/TV skal velges av de medlemmer vedkommende skal representere, på et
medlemsmøte.
Valgperioden er 2-årig, og valget skal finne sted innen 1 mars. I år ble det utsatt til 1
april. Gjenvalg kan skje.
Dersom det kun foreligger en kandidat som hovedtillitsvalgt ved nominasjonsfristens kan
valget avsluttes ved at fylkesstyre oppnevner vedkommende.

Sakspapirer til oppnevning av HTV/TV har blitt lagt fortløpende i arbeidsrommet frem til
fylkesstyremøtet.
Oppnevning av HTV fra følgende HTV områder:
Østre Toten Benedikte Lånke
Engerdal Julie Spånberg Husfloen
Etnedal Inga Berger Lunde
Eidskog Lise Coucheron Krokstad
Elverum Ellen Solberg
Sør Fron Kristine Noet
Gran Hilde Beate Høiby
Vågå Elisabet Øvstedal
Sør Aurdal Benedikte Joten
Vikar Stedfortreder Divisjonstillitsvalgt Elverum/Hamar – Divisjonstillitsvalgt
Hab/rehab. Heidi Skoglund

Forslag til vedtak:
Oppnevning av HTV godkjennes. AU får fullmakt til å oppnevne de som kommer inn
etter fylkesstyremøtet.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 16/2021

Endringer av HTV områdene i NSF Innlandet.
Bakgrunn for saken:
Ifølge vedtektene til NSF er det fylkesstyret som avgjør inndeling i, - og etablering av HTV-områder. Det vises til vedtektene §4 Lokal organisasjonsmessig oppbygging, A.
Arbeidsplassen, generelt.
Som følge av fylkessammenslåingen og innføring av nye kommunikasjons- og
arbeidsverktøy er det oppstått behov for å revidere gjeldende inndeling i HTV-områder i
Innlandet.
Fylkeskontoret har sett at det er hensiktsmessig å slå sammen de tidligere fire HTVområdene Oppland fylkeskommunale, Hedmark fylkeskommunale, videregående skoler i
Oppland og videregående skoler i Hedmark – til ett, nytt område; Innlandet
fylkeskommunale HTV-område. Medlemmene i dette området utgjøres i hovedsak av
lærere og helsesykepleiere i de videregående skolene, samt noen få medlemmer i den
fylkeskommunale administrasjonen.
Forslag til vedtak:
Fylkesstyret godkjenner nedleggelse av de fire HTV-områdene.
Fylkesstyret gir AU myndighet til å godkjenne endringer i inndelingen av HTV-områder
tilknyttet fylkessammenslåing 2020. Enhver endring forelegges fylkesstyret som
orienteringssak i første påfølgende.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 17/2021

Søknad om dekning av parkeringsbevis.
Bakgrunn for saken:

Fylkeskontoret har fått henvendelse fra HTV Gjøvik kommune som har hatt gratis
parkeringsplass ved NSF huset på Gjøvik. Huset skal nå legges ut for salg, og HTV
mister muligheten for å parkere gratis. Det søkes da om at NSF dekker parkeringsbevis.
Kommentarer til saken:
- NSF har tidligere sagt nei til TV om å dekke utgifter til parkeringsbevis.
- Det er viktig at et slikt vedtak gjøres kjent for alle TV/HTV.
- Det er viktig å ha en rettferdig og lik praksis for alle i eget fylke og for alle
fylkene.
- Beslutningen skal være i tråd med vedtektene.
Forslag til vedtak:
Trond Balstad ber der om godkjenning om å kontakte kommunen for å få på plass en
avtale knyttet til parkeringsbevis, som NSF betaler.
Vedtak:
Saken settes opp som ny sak til neste fylkesstyremøte. Det er nødvendig å kartlegge
behovet og kostandene knyttet til denne saken da det gjelder flere. Fylkesledelse og
adm. leder etterspør hvordan dette gjøres i de andre fylkene.
Sak 18/2021

Midler til markering av 12 mai i HTV områdene.
Bakgrunn for saken:
12 mai markering i HTV områdene har vært praktisert ulikt i de to tidligere fylkene. Dette
er en viktig markering. Det er vanskelig på grunn av fylkets geografi å få til en stor
fellesmarkering. Derfor er vi helt avhengig av at denne markeringen skjer ute i HTV
områdene.
I mange år har praksisen vært ulik former for bevertning til alle medlemmer denne
dagen. Vi har et ønske om dette vedtaket danner et grunnlag for en lik praksis som kan
forsvares i mange år. Det bør heller ikke utløse for store oppgaver på det enkelte HTV
området. Neste år bør tiltaket inn i handlingsplanen, men pengene kommer utenom det
ordinære budsjettet.
Faktura merkes med: Organisasjonsenhet 14, avdeling 14, seksjon 1411,
prosjektnummer 290016.
Forslag til vedtak:
Det bevilges 50 kr pr medlem i HTV området. Dette vil gi en kostnad på 300 000 kr, da vi
har 6000 yrkes aktive medlemmer i Innlandet.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 19/2021

Eventuelt.
Honorar for fylkesstyremøter.
Det kommer innspill fra medlemmer i fylkesstyret vedrørende lengden på
fylkesstyremøter og honorar. Fylkesstyremedlemmer har fått avvist reiseregning og
honorar på kr 1200 da det var innkalt til et 5 timers møte. De har fått godkjent et honorar
på kr. 700 med kommentar om at møtene må vare lengre enn 5 timer. Det kommer
tilbakemeldinger om at det er mye forberedelser i forkant av fylkesstyremøtene.

Vedtak:

Fylkesledelsen innkaller til 6 timers fylkesstyremøter. Det er kun ved behov for
behandling og godkjenning av enkeltsaker det innkalles til kortere møter.

3. Tertial rapportering.
Det totale underforbruket FK Innlandet er på kr. 2 449 809. Det har vært generelt mindre
aktivitet enn det som var planlagt i handlingsplan og årshjul, og som det ble budsjettert
med, som følge av Covid 19. Det gjenspeiler seg generelt på alle seksjoner at det har
vært mindre kostnader på kontoene for reise, opphold, møter med eksterne og
honorarer. Det har allikevel vært noen kostnader på disse kontoene. Det skyldes at
enkelte konferanser ble gjennomført før det ble restriksjoner på fysiske samlinger og at
fakturaer for planlagte konferanser og hotellopphold måtte betales for. Etter vedtak i
fylkesstyret har det blitt overført flere midler til HTV områdene og til medlemsrettet
aktivitet. Regnskapet for 2020 viser at det har blitt brukt mer midler på medlemsrettet
materiell enn i en normal situasjon. Når smittesituasjonen har medført at det ikke har
vært mulig å gjennomføre medlemsmøter, har slik medlemsrettet aktivitet i form av
profileringsartikler vært et alternativ for å holde kontakten med medlemmer og for å
holde aktivitetsnivået oppe lokalt ute i HTV områdene. Rådgivere og politisk valgte har
benyttet digitale møter med HTV områdene, og det har kommet tilbakemeldinger til
fylkeskontoret om at TV har fått god oppfølging, veiledning og tettere kontakt med
fylkeskontoret. Fylkeskontoret har et godt system på medlemshenvendelser i
ServiceNow og telefonhenvendelser. Tilbakemeldingene er at medlemmene opplever å
ha blitt ivaretatt og fulgt opp. Fylkeskontoret har en nyvalgt politisk ledelse som har
aktive og synlige ut mot HTV områdene, i media og på sosiale medier.
Regnskapet for 2020 viser at fylkeskontoret har hatt overforbruk på kr. 83 000 på konto
øvrig adm.- og driftskostnader. Overforbruket er knyttet til kostnader i forbindelse med
sammenslåing og innflytningskostnader i det nye fylkeskontoret. Det har også vært et
overforbruk på kr. 55 000 til gaver/premier/priser til eksterne.
Det var satt av et budsjett på kr. 74 000 til kurs og utdanning. I 2020 har det blitt brukt kr.
6000 av dette budsjettet. En rådgiver har deltatt på en digital KS konferanse. Det kan
være et signal på at det er for få rådgivere ansatte ved fylkeskontoret til at ansatte har
mulighet til kompetanseutvikling og etterutdanning.

Forslag til vedtak:
3. tertialrapport tas til orientering.
Vedtak:
3. tertialrapport tatt til orientering.
Sak 20/2021

Orienteringssaker:
Strategisk medlemsarbeid.
Nestleder informerer om medlemstallene for Innlandet. Fylket har totalt 8792
medlemmer. Det er 49 nye medlemmer og 6o utmeldte.
Vikar for Marthe Nicolaisen:
Fylkesleder orienterer om at det har vært to inne til samtale i forbindelse med vikariatet
til Marthe Nicolaisen, DTV Hab/Rehab SIHF.

Therese Bråthen, referent

