
Kristiansund 21.11.2022 

SAKSLISTE FYLKESSTYREMØTE 30.11.2022    

 

SAK 40/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 

SAK 41/ 2022 Budsjett NSF Møre og Romsdal 2023 

Sak 42/2022 AU-sak 02/2022 Søknad om tilleggsbevilgninger i Herøy kommune 

Sak 43/2022 AU-sak 03/2022 Søknad om tilleggsbevilgning til julemøte fra HTV i Volda og Ørsta 

kommuner og HTV ved Volda Sjukehus 

 

Eventuelt 

 

Orienteringssaker: 

- Landsmøte saker 2023 

- Fylkesmøte 2023 

- Fagpolitisk konferanse 

- 12.mai 2023 

- Faggrupperepresentantene informerer 

- Studentrepresentantene informerer 

- Nytt i organisasjonen 

- Evaluering av styremøte 

 

Eventuelt saker meldes undertegnende innen fredag 25.11.2022 

 

Trine Bruseth Sevaldsen 

Fylkesleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak til Fylkesstyret  

 

Nr:      41/2022 

 

 

   

 Dato: 17.11.2022 
Saksbehandler: Jan Erik Skjølås Dokumentnr DM: 1290951 

 
 
 
BUDSJETT NORSK SYKEPLEIERFORBUND MØRE OG ROMSDAL 2023 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Fylkesstyret skal godkjenne budsjettforslag for videre godkjenning av forbundsstyret. Fylkesstyret skal 
også fordele økonomiske midler til de enkelte hovedtillitsvalgtområder i fylket.  
 
År 2023 må Norsk Sykepleierforbund ha en innsparing på kr. 20. mill. NOK for å gå i balanse. 
Under budsjettprosessen for 2023 har alle avdelinger i organisasjonen vært med på å kartlegge 
kostnader organisasjonen har. Samt utarbeidet et budsjett til behandling av forbundsstyret.  
 
Alle avdelinger i organisasjonen må arbeide for å finne muligheter og løsninger for besparelser. Norsk 
Sykepleierforbund Møre og Romsdal har fått en innskrenkning på nær kr. 100.000 NOK for neste års 
budsjett. 
 
Med denne innskrenkningen må man prioritere og eventuelt omdisponere midler. Det kan gi konkrete 
utfordringer i forhold til opplæring av tillitsvalgte, direkte medlemsarbeid.  
 
Ut fra dette har administrativ leder i samarbeid med fylkesledelsen sendt inn søknad om 
tilleggsbevilgning for 2023 til forbundsstyret. Om en tilleggsbevilgning vil bli innvilget vil fylkesstyret få 
øyeblikkelig informasjon fra administrativ leder.  
 
Det er viktig at fylkesstyret tar stilling til dagens budsjett og setter prioriteringer. Samt prioriteringer om 
en eventuell ekstra bevilgning vil bli innvilget. Det kan være at det må bli en ny budsjettdiskusjon i 
etterkant.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Fylkesstyret godkjenner budsjett for 2023 som inkluderer økonomiske midler til 
hovedtillitsvalgtområdene i fylket. Om det vil forekomme en tilleggsbevilgning eller andre forandringer 
vil fylkesstyret bli underrettet informasjon og budsjett 2023 kan reguleres etter eventuelle nye tall. 

Med vennlig hilsen 
 
Trine Bruseth Sevaldsen  
Fylkesleder 
 
  
  

 
Vedlegg 1: Budsjettforslag NSF Møre og Romsdal 2023 
Vedlegg 2: Budsjettforslag for hovedtillitsvalgtområdene 2023 

 

 



 

Sak til AU  

 

Nr: 02/2022      

 

 

   

 Dato: 23.10.2022 
Saksbehandler: Trine Bruseth Sevaldsen Dokumentnr DM: 1285720 

 

 

 

SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FRA HTV I HERØY KOMMUNE 

 
Bakgrunn for saken:  
Følgende mail fra htv Mona Zahl Longva er mottatt: 

 

Vi beregnar at 35-40 stk kjem på medlemsmøte. Om viska servere pizza og evt noko godt attåt 

kaffien so treng vi 4000 kr 

Vi har også eit medlem som skal ha overrekt gullnål, og må få blomster/ gavekort blomster 

300 kr 

 

I Herøy har vi 5 sjukeheimsavdelingar og 1 avd bemanna omsorgsbustader itillegg til 2 soner 

heimeteneste , avd rus/ psykiatri, helsestasjon/ legesenter/ tenestekoordinering 

Om alle disse avdelingane skal få ei lita oppmerksomheit til jul ( frukt/ snop) so kjem vi ikkje 

langt med 2670 kr , som står att på vår konto 

Men om vi får eitt par tusen ekstra til dette, so skal vi nok sørge for at alle avdelingar får ei 

helsing frå NSF til jul 
 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

På bakgrunn av søknad har adm.leder Jan Erik Skjølås har hatt en gjennomgang av budsjettet og 

mener NSF Møre og Romsdal kan gi en tilleggsbevilgning på 6500 kr.  

Htv- området Herøy er av de kommunen i Møre og Romsdal med høyest aktivitet blant medlemmene, 

noe som er positivt for omdømme og som kommer medlemmene til gode. 

AU godkjenner tilleggsbevilgning på 6500 kr. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Trine Bruseth Sevaldsen 

 
 



PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 
27.10.2022 

 
 
Tilstede: Fylkesleder:  Trine Bruseth Sevaldsen 
 Nestleder:  Gjermund Øysteinsson Moe  
 Fylkesstyremedlem: Marianne Ina Nydal  
  
  
 
    
Sak  INNKOMNE SAKER 
 
 
 
AU-SAK 02/2022 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FRA HTV I HERØY KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
På bakgrunn av søknad har adm.leder Jan Erik Skjølås har hatt en gjennomgang av budsjettet og 

mener NSF Møre og Romsdal kan gi en tilleggsbevilgning på 6500 kr.  

Htv- området Herøy er av de kommunen i Møre og Romsdal med høyest aktivitet blant medlemmene, 

noe som er positivt for omdømme og som kommer medlemmene til gode. 

AU godkjenner tilleggsbevilgning på 6500 kr. 

 
 
Vedtak AU-møte 27.10.22: 
AU innvilger søknad om tilleggsbevilgning på 6500 kr. 
 

 
Molde, 27.10.2022       

 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND MØRE OG ROMSDAL 

 
 
 

 
 Trine Bruseth Sevaldsen  Gjermund Øysteinsson Moe 
 Fylkesleder Møre og Romsdal  Nestleder 
 (sign.)  (sign.) 
 
 
 
 Marianne Ina Nydal 
  Fylkesstyremedlem 
  (sign.) 

 

 

 

 

 

 



 

Sak til AU  

 

Nr: 03/2022      

 

 

   

 Dato: 05.11.2022 
Saksbehandler: Trine Bruseth Sevaldsen Dokumentnr 

1212::DM:1288647 
1288647 
  

 

SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL JULEMØTE, FRA HTV I VOLDA OG ØRSTA 

KOMMUNE, SAMT HTV VED VOLDA SYKEHUS 

 

 
Bakgrunn for saken:  
Htv for overnevnte områder kontaktet fylkesleder med ønske om å arrangere 
julemøte for medlemmene i gjeldene Htv-områder. Dette vil være første gang 
julemøtet arrangeres siden 2019. 
Htv framla følgende økonomiske rammer for arrangementet og søknaden: 
 
 
Søknad om økonomisk støtte til julemøtet : 
Budsjett: 
Juletallerken  kr 495,- X 120 pers = 59.400,- 
 
Minus: 
Egenandel kr 200,-  X 120 pers=. 24.000,- 
Bidrag fra HTV Ørsta og Volda=   14.000,- 
 
Resultat: 21.400,-  
 
Vi søker om kr 25.000,-  
 
Hilsen Pia, Lena og Unni 
 
 
Ved gjennomgang av budsjett for Volda sykehus, ser det ut som tildelte budsjett er 
brukt. 
Etter samtale med adm.leder Jan Erik Skjølås,har NSF Møre og Romsdal økonomisk 

ryggrad til å støtte dette arrangementet.  

 

Forslag til vedtak: 
 

På bakgrunn av søknad har adm.leder Jan Erik Skjølås har hatt en gjennomgang av 

budsjettet og mener NSF Møre og Romsdal kan gi en tilleggsbevilgning på 25 000 kr.  



Julemøte for medlemmer i Ørsta og Volda Htv-områder er positivt for engasjement, 

omdømme og kommer medlemmene til gode. Men dersom dette skal gjennomføres 

som et fast arrangement, bes Htv legge dette inn i sitt budsjett til neste år. 

AU godkjenner tilleggsbevilgning på 25 000 kr. 

Med vennlig hilsen 

 

Trine Bruseth Sevaldsen 

 

 PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 
07.11.2022 

 
 
Tilstede: Fylkesleder:  Trine Bruseth Sevaldsen 
 Nestleder:  Gjermund Øysteinsson Moe  
 Fylkesstyremedlem: Marianne Ina Nydal  
  
  
 
   AU-SAK 03/2022  
 
 
 
SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL JULEMØTE, FRA HTV I VOLDA OG ØRSTA 

KOMMUNE, SAMT HTV VED VOLDA SYKEHUS 

 

Forslag til vedtak: 
 

På bakgrunn av søknad har adm.leder Jan Erik Skjølås har hatt en gjennomgang av 

budsjettet og mener NSF Møre og Romsdal kan gi en tilleggsbevilgning på 25 000 kr.  

Julemøte for medlemmer i Ørsta og Volda Htv-områder er positivt for engasjement, 

omdømme og kommer medlemmene til gode. Men dersom dette skal gjennomføres 

som et fast arrangement, bes Htv legge dette inn i sitt budsjett til neste år. 

AU godkjenner tilleggsbevilgning på 25 000 kr. 

 
 
 
 
 
Vedtak AU-møte 27.10.22: 

AU innvilger søknad om tilleggsbevilgning på 25 000 kr. 
 

 
 
 

Kristiansund 07.11.2022       
 

NORSK SYKEPLEIERFORBUND MØRE OG ROMSDAL 



 
 

 

 


