
 

 

  
 
 
 

 

 Emne: Referat fylkesstyremøte i NSF Vestland 
 
 

 

Dato: 27-28.september 2022. 
Tidsramme:  
27/9 kl 12:15-18:00 med lunsj 
fra 11:30-12:15 
28/9 kl 08:30-15:00 med lunsj kl 
12:00-13:00  

 Møtested: Hytta Odden, sørehavn 50, 
Godvik 

Referent: Helge Hopland   
  

Fylkesstyret: 
Reidun Stavland (leder)  
Karin Bell Trældal (nestleder) 
Bente Leversen 
Berit Kolltveit 
Kastriot Prenga 
Wenche Røkenes 
Karen-Anne Stordalen 
Gunnhild Riisøen, 1 vara 
Leni Brunborg, faggr.repr  
 

Siw Heimdal, dag 2 

Anne Britt Hauge, faggruppe repr. 

Marita Hilleren, adm leder 
Siri Johanne Olsen, ansatt 
 
Forfall:  
Per Anders Hornnes 
Silje Skauge 
Anette Barlund 
Britt Støfring 
Anita Sviggum 
Trond Eirik Bergflødt, dag 1 
Julie Sulen, stud.repr 
Annette Norevik 
Ann Marie Utne, vara stud.repr 

Toril Fjørtoft  
Maria Knudsen, stud.repr  

Sindre Eriksen Aadland, vara stud repr  

Linn-Therese Paus 

 
 
 

 



 

 

   

Sak Beskrivelse Kommentarer Forslag til vedtak 

66/22 
Godkjenning av innkalling 
og saksliste 

 Vedtak: Godkjennes sak 69 og 70 blir tatt til 
slutt. 

67/22 

Orientering fra fylkesleder 
Reidun Stavland og 
nestleder Karin B Trældal 

Informasjo
n om 
aktivitet 
siden 
forrige 
fylkesstyre
møte 

Vedtak: Orientering tas til etterretning. 
• Endring av fordeling mellom FL og NL 
• Info om ulike aktiviteter/konferanser 
• Kontakt med VID og HVL ad start på 

rammer rundt oppgavedeling. 
• Startet på en liste i forhold til overgang 

til ev ny fylkesledelse etter valg på 
fylkesmøte i mars 2023.  

• Kommer en Kampanje: Jobb for deg 
• Endring samarbeidsutvalg i helse 

vest/bergen. Følges opp av de 
involverte. Styre blir orientert 
underveis. Neste møte 14.11 og 16.01.23 

68/22 

Medlemsundersøkelsen; 
status og videre arbeid 
V/Nestleder Karin B 
Trældal 

  Vedtak: Orientering tas til etterretning 

69/22 

Handlingsplan 2023 ved 

Fylkesleder Reidun 

Stavland og Rådgiver Siri J 
Olsen 

 Punkter fra forbundsstyre: 
1. Arrangere fylkesvise lederkonferanser etter 

modell av tidligere regionale lederkonferanser 

for å forankre de nye kampene på ledelse. 

2. Synliggjøre sykepleiermangel i kommunene 

gjennom undersøkelser av planlagt og faktisk 

bemanning.  

3. Drive målrettet politisk påvirkningsarbeid, 

blant annet gjennomføre møter med 

kommunepolitikere og 

stortingsrepresentanter i fylket for å påvirke 

dem, særlig mht.:  

a. å påvirke arbeidsgivere inn mot KS' 

strategikonferanser i forkant av 

lønnsoppgjøret 

b. å påvirke politikere inn mot 

kommunevalget i 2023 

c. å påvirke politikere og andre 

relevante aktører i NSFs viktigste 

satsingsområder  

4. Etablere dialog og kontakt med 

regionale/fylkesvise samarbeidspartnere, 

eksempelvis KS og Fagforbundet og relevante 

utdanningsinstitusjoner. 

5. Gjennomføre revidert arbeidstidskurs for 

ledere.  

6. Gjennomføre tiltak som styrker 

samhandlingen med, og integreringen av, de 

lokale faggruppene i fylket og samhandlingen 

mellom politisk og administrativ ledelse i 



 

 

fylket, og mellom fylkesleder og 

fylkesnestleder 

7. Gjennomfører tiltak innen strategisk 
medlemsarbeid jf fylkenes oppgaver i vedtatt 
strategi.  

8. Fylker som i 2022 ikke fikk gjennomført 

tiltakene nedenfor bes om å prioritere disse i 

2023: 

a. HTV-konferanser til informasjon og 

opplæring i forsvarlighetsvurdering og 

helsefremmende faktorer. 

b. Lokal kartlegging av erfaring med 

langvakter i samarbeid med TV.  

c. Registering av vakter mellom 10 og 

12,5 timer i skjema som er utarbeidet 

av forhandlingsavdelingen. 

 

Gjennomgang av utkast til NSF Vestland sin 
handlingsplan for 2023, se vedlegg utdelt i 
møtet. Utkast/foreløpig plan kommer i eget 
vedlegg. Behandlet i gruppearbeid og debattert 
i plenum 

70/22 

Handlingsplan for HTV 

områdene – oppfølging fra 

fylkesstyre? Ved 

Fylkesleder Reidun 
Stavland 

 Utsatt til neste møte 

71/22 

Kommune og fylkestingvalg 

2023: budskap fra NSF 

vestland inn i den 

kommende valgkampen, 

gruppearb v/ nestleder 

Karin Trældal 

 Hva ble lovet ved siste valg. Erfaring fram til 
nå og hva er agenda lokalt i forkant av neste 
års valg? Liten oppfølging av lovnad fra forrige 
valg.  Hvordan tilnærme seg dette i forkant av 
neste valg i 2023. engasjere lokale tillitsvalgte.  
Spisse vinkling opp mot partiene. 

72/22 

Fylkesmøte v/ Fylkesleder 

Reidun Stavland 

 Vedtak: Orientering tas til etterretning. Mulig 
her for å komme med innspill til debattsak. På 
Fylkesmøte. Viktig å komme med forslag til 
saker LM, kandidater til LM delegater, 
fylkesstyrevalg, valg på LM 2023 

73/22 

8 mars parole: informasjon 

om status v/ Nestleder 

Karin B Trældal 

 Vedtak: Informasjon tas til etterretning 

59/22 

Årshjul 2023 for 

fylkesstyret i NSF Vestland 

ved fylkesleder Reidun 

Stavland 

 

 Sykepleiepris og sykepleieleder pris må være 
klart innen fylkesmøte 16.03.2023. utdeling er 
planlagt til 12.5 2023 



 

 

74/22 
Orientering fra 
faggrupperepr 

 vedtak: Tas til etterretning 

75/22 Orientering fra studentrepr  Utgår pga forfall 

76/22 Bilde av fylkesstyre?  Avtalt gjennomført 07.10 

77/22 
Innmeldte saker 
 

 Ingen innmeldt saker 

78/22 

Eventuelt  Orientering fra Karen Anne om prosjekt frikjøp 
TV for arbeid for NSF og prosjekt 
beholde/rekruttere HTV/TV.  
VEDTAK: tas til orientering. 

 
 

 
 
 

 


