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Referat fra styremøte 13. juni 2016 i Legenes Hus kl. 16.00 med påfølgende 

middag på Engebret Cafe. 

 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Siv Kvernmo, Kari 

Risnes og Bente A. Kvamme.  

Forfall: Ole Martin Steihaug, Christian Vedeler, Tiina Rekand, Bendik Brinchmann og Kristin 

Wiik. 

Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Sak 35/16 Referat fra styremøte 11. mai 2016. 

 Referatet fra styremøte 11. mai ble godkjent 

Sak 36/16 Status - LVS representasjon i Oslo Legeforening. 

Liv opplyste at Espen Haavardsholm trolig går inn i Oslo Legeforening i 

november/desember 2016.  

Sak 37/16 Økonomisk kompensasjon for HTV på universitetene?  

Kari Risnes hadde foreslått å honorere hovedtillitsvalgte ved universitetene 

med et honorar likt styremedlemmene i LVS. Det vil si med kr 22.500,-. 

Styret ble enige om at alle fire hovedtillitsvalgte honoreres med kr 22.500,- i 

år pga det ekstraordinære hovedtariffoppgjøret og den merbelastning 

hovedtillitsvalgte får denne høsten pga lokale forhandlinger.  Saken taes opp 

på LVS' årsmøte i 2017.  

Sak 38/16 Questback fra LVS' Forskningspolitiske konferanse (Orientering) 

Det forelå en questback fra LVS' årsmøtekonferanse.  LVS hadde bedt 

deltakerne vurdere foredragsholderne på en skala fra 1 til 6 der 1 er svart 

dårlig og 6 er svært bra.  99 % av innleggene fikk en score på over 5.  

Sak 39/16 Status; Legeforeningens forskningsutvalg og LVS representasjon. 

Per i dag kan ikke LVS supplere med en representant selv om Kirsti Ytrehus har 

ledervervet.  Det må i så fall gjøres en formell endring. LVS tar kontakt med 

fagavdelingen og sjekker retningslinjene for oppnevning til Forskningsutvalget. 

Til orientering, så er Eva Gerdts er oppnevnt som representant for UiB. Alle 

fire fakultetene har egne representanter 
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Sentralstyret har bestilt en gjennomgang av alle rådgivende utvalg så 

prinsipielt sett vet vi ikke helt hvordan representasjonen blir i framtiden.  

Sak 40/16 Kurs for opplæring og forberedelse av Hovedtillitsvalgte til de lokale 

forhandlinger! 

 Det oppfordres til å melde seg på kurs både i regi av Akademikerne og på 

Legeforeningens kurs til høsten. 

Sak 41/16 Saker fra landsstyremøte (Orientering) 

Tor Arne og Helge refererte fra de viktigste sakene på landsstyremøte. 

Grunnutdanningen var en sak av spesiell interesse for LVS.  

Sak 42/16 Forslag til andre kjernesaker for LVS! 

Styret diskuterte saken og ble enige om at hovedsaken for LVS i 2016 er å få 

gjennomført lokale forhandlinger på de enkelte universitetene. Det vil kreve 

store ressurser. 

Sak 43/16  Høringer 

Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - 

gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Høringsfrist: 31. 

august 2016 

  Siv utarbeider et høringssvar og oversender styret innen fristen. 

Sak 44/16 Eventuelt 

- Flytting av Landsrådsmøte  

Styret diskuterte datoer for landsrådsmøte, og kom frem til 12.-13. september 

2016 i Oslo.  Tanken er at alle hovedtillitsvalgte er tilstede og kan diskutere 

hovedtariffoppgjøret samt at vi inviterer Anders Kvam, leder i Akademikerne-

Stat. 

 

- LVS Årsmøte 2017  

Legeforeningens årsmøte finner sted i Ålesund 30.5-1.6.2017. I henhold til 

LVS' årsmøtevedtak fastsatte styret datoer for LVS' årsmøte 2017. Datoene 

ble satt til  20.-21. april 2017.  Alle bes om å sette av datoene. 

  

- Redaktørlønn                                                                                                                      

Helge tar opp saken med redaktøren av LVS Info.  

 

- PSLs årsmøte 26.8.2016 kl. 17.00 på Bristol hotell 

Bente oversender Liv invitasjonen fra PSL.  

Oslo, 14. juni 2016  

Bente A. Kvamme  


