
 

 

NSF MØTEREFERAT 
 
 

 
Emne: FS-møte NSF Rogaland 
 
Møtetidspunkt: 18. og 19.okt. 2021 
 

Møtested: Sola Strandhotell 

Referent: Stina G. og 
Fylkesledelsen 

Dokumentnr.  

 
Aud H. Riise (fylkesleder), Siri Rugland Ree (nestleder), Gunn-Elin Rossland, Monica 
Sunde, Inger-Brit Bakkalia, Nina Budal, Eli Sophie Groeggen, Carina Jackobsen, Monika E. 
Olsen, Allaug O. Oksum, Elisabeth Granly Knutsen, Signe-Helen Sjursen, Monika Dybdal, 
Bjørg G. Foldøy 
 
Forfall: Marit Hay 
 
Andre: Stina G. 
 
Distribuert til: Møtedeltakerne 
  

   
Sak  Kommentarer Vedtak 
35/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  Godkjent 

36/21 Godkjenning av referat fra møte 07.09.21  Godkjent 

31/21 

Handlingsplan 2022 
Hvordan ivareta lederne i Spekterområdet?  
 

Handlingsplanen bærer preg av 
planen for 2021. Noen endringer, men 
denne planen er mulig å endre på 
underveis.  
 
Ledersatsingen er tydeliggjort med 
lederkonferanser, og å få i gang 
ledernettverkene i KS områdene. 
Ledernettverkene KS har ligget brakk 
gjennom hele pandemien, og det er 
ønskelig å komme i gang her før man 
ser videre på hvordan ivareta lederne i 
Spekter området. 
 

Godkjent 

32/21 

Status Budsjett v/Aud og Siri, gjennomgang av 
budsjett 2022.  

Perioden vi har sittet i styre har vært 
unormal, derfor har det vært 
utfordrende å forstå og se en fasit i 
budsjettet. Det er derfor viktig å 
presisere mulighetsrommet ved å 
omdisponere midler mellom postene. 
 

Godkjent 

26/21 

Registrering av planlagt og faktisk                                                                                                                                  
bemanning i helsestasjon/skolehelsetjenesten  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Spørsmål om denne kartleggingen kan 
gjennomføres i helsestasjonstjenesten 
er tatt opp med NSF sentralt. 
Foreløpig er det ikke lagt til rette for 
dette, men vi kan lokalt se om vi kan 
gjøre en forenklet kartlegging. 

 

34/21 

Eventuelt 
1. Er det mulig for at HTV ene får eget 

bankkort? 
 

For flere år siden hadde HTV egne 
bankkort, dette fungerte ikke så NSF  
har gått bort fra det og heller laget 
andre rutiner og retningslinjer. Vi vil 

 



 

 

likevel ta dette opp med nåværende 
økonomisjef i NSF sentralt og komme 
tilbake til denne saken. 

Orienterings 
saker 

• Presentasjon av faggruppene for 
NSFLOS, Operasjonssykepleiere og NSF LSL, 
Ledere 
• Forsvarlighetsvurdering av turnus v/ 
Gunn Elin Rossland 
• DIKU (direktoratet for 
internasjonalisering og høgare utdanning) 
fleksible utdanningstilbud) Midler til UIS om 
fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie. 
• Sykepleierkongressen 
• Fylkesstyremøte i Oslo våren 2022, 
besøke Rogalandsbenken 
• Fylkesstyremøter 2022 foreslåtte datoer:  
Januar ca. 26-27 Oslo, besøke T22 og 
Rogalandsbenken 
April, 4 eller 5 fylkeskontoret 
Juni, 17, fylkeskontoret 
August, 31 Nordfylket 
Oktober,20 fylkeskontoret 
Desember, 6, fylkeskontoret m /julelunsj 
  

• Nominasjonskomite valg 2023, info om 
prosess 

Ledersatsing: Informasjon og 
diskusjon. Bl.a. diskusjon om hvordan 
ivareta ledere i Spekter og lønn til 
ledere. 

 

 


