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Referat fra styremøte 7. april 2016 på Scandic Ishavshotellet kl. 08.30. 

 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Kari Risnes, Tiina 

Rekand, Siv Kvernmo, Bente A. Kvamme og sekretær Kristin Wiik.  

Forfall: Ole Martin Steihaug, Kari Risnes, Christian Vedeler, Bendik Brinchmann 

Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 21/16 Referat fra styremøte 7. april 2016. 

  Referatet fra styremøte 7. april 2015 ble godkjent. 

Sak 22/16 Kortfattet status LVS' Årsmøte 2016 

Styret gikk igjennom status for LVS' årsmøte.  Alt var i orden.  Det ble diskutert 

om LVS bør utarbeide en "orkidepris mal" til bruk for de som ønsket å komme 

med forslag på kandidater. 

Sak 23/16 Status - LVS representasjon i Oslo Legeforening. 

  Liv sjekker videre om hun kan finne mulige kandidater. 

Sak 24/16 Høringer 

1. Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om 

kvalitet i høyere utdanning.  

Helge og Siv utarbeider et utkast som sendes styret innen fristen 28. april 

2016. 

2. Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, 

over- og underforbruk i helsetjenesten. Høringsfrist: 6. juni 2016  

Tor-Arne utarbeider et utkast og sender styret innen fristen 6. juni 2016. 

Sak 25/16  Invitasjon fra Namf 

Styret diskuterte om noen hadde anledning til å møte. Det var dessverre ingen 

som kunne delta på årsmøte til Namf. 
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Sak 26/16  Rekrutteringstiltak for å skaffe flere tillitsvalgte til LVS. 

Ved Universitetet i Tromsø og Bergen er det både hovedtillitsvalgte og 

varatillitsvalgte. Ved NTNU må det rekrutteres nye tillitsvalgte. I Oslo var det 

usikkerhet på om Svend Davanger fortsetter som hovedtillitsvalgt.  Dette 

sjekkes. 

Sak 27/16  Kurs for tillitsvalgte i staten med tanke på lokale forhandlinger. 

Styret diskuterte saken og var enige om at det er nødvendig med kurs i lokale 

forhandlinger. Det settes opp et slikt kurs til høsten, litt avhengig av hva som 

kommer ut av hovedtariffoppgjøret denne våren. 

Sak 28/16 Eventuelt 

  Høring – forslag til ny lov om statens ansatte.  Høringsfrist 23. mai 2016. 

  Bente utarbeider høringssvar som sendes styret i god tid før fristen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


