
Molde 02.06.22 

FYLKESSTYREMØTE 13.06.2022 

 

SAKSLISTE 

SAK 20/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

SAK 21/2022 Oppnevning av nytt medlem til komite for sykepleieprisene 

SAK 22/2022 Evaluering av fylkets handlingsplan 

Sak 23/2022 Tilleggsansiennitet som virkemiddel i KS 

Sak 24/2022 Søknad om økonomisk støtte til historieprosjekt 

 

Eventuellsaker: 

 
Orienteringssaker: 

- Årets lønnsoppgjør 

- Høstens arrangementer 

- Presentasjon av nye studentrepresentanter 

- Faggrupperepresentanter orienterer 
- Studentrepresentant orienterer 

- Administrativ leder orienterer 

- Evaluering av styremøte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak til Fylkesstyret  

 

Nr: 21/2022      

 

 

   

 Dato: 02.06.2022 
Saksbehandler: Trine B. Sevaldsen Dokumentnr DM: 1266693 

 

 

 

 

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL KOMITE FOR SYKEPLEIERPRISENE 

 

 

 
 
 
Bakgrunn for saken: 

Et av de faste medlemmene i komite for Årets sykepleiere og sykepleieleder har tredd ut av sin 

funksjon som medlem i fylkesstyret. Derfor må fylkesstyret oppnevne et nytt medlem. 

Pr. tiden er det Ann-Cathrin Nyhammer og fylkesledere som er gjenværende medlemmer 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Fylkesstyret oppnevner XX.XX til medlem i komiteen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Trine B. Sevaldsen 

 

 



Sak til Fylkesstyret  

 

Nr:   22/2022    

 

 

   

 Dato: 02.06.2022 
Saksbehandler: Trine B. Sevaldsen Dokumentnr DM: 1266699 

 

 

 

EVALUERING AV FYLKETS HANDLINGSPLAN 

 

 
 
 
Bakgrunn for saken: 

Fylkesstyrets handlingsplan er fundamentet for politisk og medlemsrettet aktivitet. Fylkesledelsen 

har avgitt 1. tertialrapport til kommende forbundsstyremøte og rapporten framlegges til fylkesstyret 

for gjennomgang.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Fylkesstyret er fornøyd med fylkets aktivitet og ønsker spesielt å gi honnør til de 

hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte og ansatte som er med å gjennomføre og iverksetter 

handlingsplanen på en utmerket måte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Trine B. Sevaldsen 

 

Vedlegg 1: 

1.tertial rapport 

 

      

 

 

 

      

 

 



 

Sak til Fylkesstyret  

 

Nr: 23/2022      

 

 

   

 Dato: 02.06.2022 
Saksbehandler: Trine B. Sevaldsen Dokumentnr DM: 1266704 

 

TILLEGGSANISENNITET SOM VIRKEMIDDEL I KS 

 

Bakgrunn for saken: 

Følgende endring er gjort i Hovedtariffavtalen i KS: 

IV  Til Protokoll  

b) Rekruttering 

Som en midlertidig ordning kan det, etter drøfting med berørte tillitsvalgte, gis tilleggsansiennitet ved 

særskilte rekrutteringsutfordringer. 

Denne endringen er meget relevant for våre medlemmer. I flere kommuner i Møre og Romsdal, er det i 

ulike varianter blitt gitt økt lønn som et rekrutteringstiltak Nå har KS og organisasjonene blitt enige om 

at tilleggsansiennitet kan brukes som et virkemiddel og denne endringen skal evalueres i forbindelse 

med partssammensatt utvalg: 

c) Partssammensatt utvalg – sentrale lønns- og stillingsbestemmelser 

 Det nedsettes et partssammensatt utvalg om sentrale lønns- og stillingsbestemmelser i KS-området. 

Partene skal blant annet vurdere om tariffavtalens bestemmelser i praksis godt nok legger til rette for 

bruk av lønn som virkemiddel blant annet for å rekruttere og beholde kompetanse. Utvalget kan 

initiere relevante kartlegginger, f.eks. for å få oversikt over bruk av lønn og ulike lønnstiltak for å 

rekruttere og beholde kompetanse, samt virkningene av disse. Utvalget avslutter arbeidet så raskt 

som mulig, men senest innen 31. januar 2024. 

I den forbindelse er det viktig at våre HTV og TV er informert om betydningen av denne nye 

bestemmelsen. 

Forslag til vedtak: 

 

Fylkesstyret ber om at forståelsen av endringene i HTA kap.IV, punkt b. breddes ut til 

tillitsvalgtapparatet i KS og at fylkesledelsen jobber politisk med å få gjennomslag for at dette 

virkemiddelet tas i bruk i Møre og Romsdal. 

 

Med vennlig hilsen 

Trine B. Sevaldsen 

 

Vedlegg 2: 

Meklerens forslag mellom UNIO og  KS 



Sak til Fylkesstyret  

 

Nr:     24/2022  

 

 

   

 Dato: 02.06.2022 
Saksbehandler: Gjermund Øysteinsson Moe Dokumentnr DM: 1266765 

 

 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL HISTORIEPROSJEKT 

 

 

Bakgrunn for saken: 
 

NSF Møre og Romsdal har mottatt søknad om økonomisk støtte til et historieprosjekt relatert til å 

dokumentere historie om oppstart av hjemmesykepleie i Molde kommune fra Torill H. Falch Skrondal. 

Fire pensjonerte sykepleiere som ønsker å dokumentere den tidlige pionerfasen der sykepleiere tok et 

stort ansvar i utvikling av det faglige innholdet i tjenesten. Det er i det hele tatt lite dokumentasjon over 

hjemmesykepleiens historie. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Trine Bruseth Sevaldsen 

Fylkesleder 

 

 

 

Vedlegg 3:  

Planskisse av prosjektet 

 


