
 

 

Molde 14.03.22 

FYLKESSTYREMØTE 21.03.2022 

 

SAKSLISTE 

SAK 08/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

SAK 09/2022 12.mai 2022 

SAK 10/2022 Søknad om fratredelse av verv som fylkesstyremedlem 

 

Eventuellsaker: 

 
Orienteringssaker: 

- Loen vedtaket v/ fag- og helsepolitisk avdeling 
- Endringer i arbeidsmiljøloven v/ forhandlingsavdelingen 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-
arbeidsmiljoloven-styrking-av-retten-til-heltid/id2895719/ 

- Status tariffoppgjør 2022 
- Leadership for Change  

https://www.nsf.no/lederutviklingsprogram-leadership-change  
- Framtidig organisering av NSF opp mot ny fylkesstruktur  

(saksfremlegg fra forbundsstyremøte vil ligge som grunnlag for denne orienteringen) 
- Aktivitet politisk ledelse 
- Status KS-avtale (overtidsavtale) 
- Strategisk medlemsarbeid 

 
Faggrupperepresentanter orienterer 

Studentrepresentant orienterer 

Administrativ leder orienterer 

Evaluering av styremøte 

 

 

Trine Sevaldsen 

Fylkesleder NSF Møre og Romsdal 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-arbeidsmiljoloven-styrking-av-retten-til-heltid/id2895719/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-arbeidsmiljoloven-styrking-av-retten-til-heltid/id2895719/
https://www.nsf.no/lederutviklingsprogram-leadership-change
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Sak til Fylkesstyret  

 

Nr:      09/2022 

 

 

   

 Dato: 09.03.2022 
Saksbehandler: Gjermund Øysteinsson Moe Dokumentnr DM: 1253508 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.MAI 2022 - DEN INTERNASJONALE SYKEPLEIERDAGEN MØRE OG ROMSDAL 
 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 

 

I år er det ingen nasjonal fellesmarkering av dagen. Det er opp til fylkene selv å arrangere arrangement 

om det er av interesse og fylkesstyret må se dette opp mot økonomiske rammer. Det er tidligere ikke 

innvilget noe budsjett for fellesarrangement her i fylket av fylkesstyret. Det er av stor interesse at 

hovedtillitsvalgtsområdene i fylket kan markere dagen lokalt for sykepleiermedlemmer, med bruk av 

tildelt budsjett. 

 

Fylkesledelsen har i samarbeid med fylkeskontoret kommet frem at politikere og ansatte drar rundt om 

i fylket og markerer dagen med en enkel stand og utdeling av boller/drops og flyer med budskap til 

innbyggerne i respektive kommuner. 

 

 

 
Forslag til vedtak: 
 
Fylkesstyret støtter forslaget om slik markering av den internasjonale sykepleierdagen 2022 
 
 

 

Med vennlig hilsen 
 
Trine Bruseth Sevaldsen 
Fylkesleder 
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Sak til Fylkesstyret  

 

Nr: 10/2022      

 

 

   

 Dato: 14.03.2022 
Saksbehandler: Trine Sevaldsen Dokumentnr DM: 1253511 

 
 
 
 
SØKNAD OM FRATREDELSE AV VERV SOM FYLKESSTYREMEDLEM 
 
 
 
Bakgrunn for saken:  
HTV ved Molde sykehus Tor Rune Aarø ber om fratrer sitt verv som fylkesstyremedlem i NSF 
Møre og Romsdal, i forbindelse med overgang til ny jobb i Helse Møre og Romsdal. 
 
Begrunnelse fra Tor Rune Aarø: 
 
«Tor Rune Aarø innehar verv som medlem i Norsk Sykepleierforbund sitt fylkesstyre i Møre og 
Romsdal. I forbindelse med overgang til ny stilling som HR-rådgiver forhandling i Helse Møre og 
Romsdal HF ser man at det kan oppstå interesse og rollekonflikter. Det kan være utfordrende både for 
Aarø og fylkesstyret å håndtere en situasjon hvor en har et medlem i fylkesstyre som forhandler på 
vegne av arbeidsgiver Helse Møre og Romsdal.  
Denne rollekonflikten har Aarø tatt opp både med fylkesleder Trine Sevaldsen og arbeidsgiver 
representert ved HR-direktør muntlig før denne anmodningen sendes fylkesstyret for behandling. 
Fylkesstyrets medlem Aarø ber om fritak fra vervet som medlem av NSF sitt fylkesstyre.» 
 
 
Forslag til vedtak:  
Fylkesstyret innvilger søknad og ønsker Tor Rune Aarø lykke til i ny jobb og takker han for god arbeid 
og innsats for NSF Møre og Romsdal.  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
Trine Bruseth Sevaldsen 
Fylkesleder 

 

 


