Referat fra styremøte og arbeidsmøte 2.-3.mars 2016 i Legenes Hus.
Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen (Go to Meeting), Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad,
Kari Risnes, Tiina Rekand, Ole Martin Steihaug, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann
og Bente A. Kvamme og sekretær Kristin Wiik.
Forfall: Siv Kvernmo, Christian Vedeler
Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
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Referat fra styremøte 4. februar 2015.
Fremlagt: Referat fra styremøte 4. februar 2015.
Styret gjennomgikk enkelte punkter i referatet. Det var tatt inn merknader fra
styremedlemmene da referatet ble utsendt for kommentarer etter styremøte
15.12.15.
Vedtak: Referatet fra styremøte 4. februar 2015 ble godkjent.
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LVS' Årsmøte 2016: 6.4.-8.4.2016 Status?
Kirsti har oversendt program som hun ønsker å få publisert på LVS
hjemmesider. Det gjenstår å fylle programmet for deler av TV-kurset samt
årsmøtepapirene, inkl. regnskap og endring i ordkidepris-statuttene.
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Status - LVS representasjon i Oslo Legeforening.
Liv tar en ny sjekk blant medlemmene i Oslo.
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Invitasjon til Almennlegeforeningens landsrådsmøte 2016
Styret diskuterte saken, men ingen kunne dessverre delta.
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Høringer
1. Høring - Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus
sykehusområder. Høringen tas til etterretning.
2. Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport.
Helge Bjørnstad-Pettersen utarbeider utkast til høringssvar og oversender
styret. Endelig svarfrist 14. mars
3. Intern høring - Mental helse. Høringen tas til etterretning.
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4. Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og
harmonisering. Helge utarbeider høringssvar og oversender styret for
kommentarer. Endelig svarfrist: 16. mars 2016
5. Høring – Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Høringen tas til
etterretning.
6. Intern høring – Landsstyresak – Juridisk bistandsprosjekt III.
Ole Martin gjennomgår rapporten og utarbeider høringssvar som sendes
styret for kommentarer. Endelig svarfrist: 31. mars
7. Høring – landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til
Legeforeningen som eier – intern høring.
Liv utarbeider høringssvar som sendes styret for kommentarer. Endelig
svarfrist: 4. april
8. Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015.
Saken tas til etterretning.
9. Høring – Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles
innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten
og helsestasjon for ungdom. Høringen stas til etterretning.
10. Intern høring – Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8,
Regionutvalg. Saken tas til etterretning-
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Eventuelt

1) Endelig fordeling av kontingentmidler 2016.
Det ble fremlagt endelig fordeling av kontingentmidler som styret tok til etterretning.
2) Regnskap
Styret gjennomgikk og underskrev regnskapet, men unntak av Helge, som
underskriver og returnerer til sekretariatet så snart som mulig.
3) Forhandlingsutvalg Stat – Informasjon fra møtet.
Liv og Bente informerte fra ovennevnte møte. Yrkesforeningene (Of, Ylf, LVS og
Namf) var rimelig enige i kravenes utforming.
4) Invitasjon til Ylfs seminar og påfølgende årsmøte
Styret diskuterte saken. Liv skulle se på om hun har anledning til å delta.
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5) Møteplan
- LVS Årsmøte (Tromsø): 6.4.-8.4.2016
(Styret ankommer på kvelden og gir beskjed til sekretariatet om de ønsker
middag. Styremøte starter kl. 08.30-10.30)
- Styremøte (Oslo) : onsdag 11. 5. 2016 ("Go to meeting" for de som ønsker
det. Møtet starter kl. 14.00)
- Styremøte (Sted ?) onsdag 15.6.2016 (Sommeravslutning)
- Styremøte (Oslo): 13.9.2016 ("Go to meeting" for de som ønsker det.
Møtet starter kl. 14.00)
- Landsrådsmøte (Trondheim): 5.-6.10.2016
Styremøte starter kl. 10.30-13.00. Landsrådsmøte starter kl. 13.00.
Foreløpige saker: Orkide prisen (mal), Hovedoppgjøret inkl. lokale
forhandlinger.
- Styremøte (Oslo): 3.11.2016. ("Go to meeting" for de som ønsker det.
Møtet starter kl. 14.00)
- Styremøte (Bergen): 7.12.2016 (Juleavslutning)
Tiina bestiller møterom på Haukeland og kontakter Ernst Omenås for et
møte om "strategi for medisinsk forskning i helseforetak".
Sekretariatet bestiller bord på restaurant "1877".
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Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter helse 2016
Styret diskuterte saken og fattet følgende
Vedtak:
I prioritert rekkefølge
1. Forskerleger, postdoktorer og stipendiater som lønnes i Spekter tariffområde bør
omfattes av A2 og må få samme lønnsutvikling (kronebeløp) som overleger og
leger i spesialistutdannelse (LIS).
2. Minstelønnsnivå for stipendiater må minst tilsvare LIS kategori A. Dette kravet må
inntas i A2 eller at det etableres en særavtale slik Forskerforbundet og Tekna har.
3. Leger i akademiske stillinger skal ha lønn som klinisk legestilling, avhengig av
kompetanse. (stipendiat, post. doc., forsker)
4. Dr. grads tillegg skal utbetales som ett årsbeløp, uavhengig av stillingsstørrelse.
5. Leger som disputerer for sin dr. grad innvilges 2 ukers permisjon med lønn etter
tjenesteplan til forberedelse. (Dette praktiseres i de fleste helseforetak, men er
ikke inntatt i A2.)
6. Leger med stilling ved universitet og helseforetak må få all arbeidstid medregnet
når det gjelder bruk av UTA-tillegg, overtidsberegning og vakansbetaling.
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Arbeidsmøte:
(1) Strategi for å få LVS tillitsvalgte inn i Spekter systemet.
Styret diskuterte saken og konkluderte med at sentralt har LVS fått innpass som
observatør i Forhandlingsutvalg Spekter. Lokalt bør LVS tillitsvalgte drive
lobbyvirksomhet ovenfor Of og prøve å påvirke systemet på den måten. I tillegg
etterlyses opplæring i Spekters avtalesystem.
(2) Hvordan sørge for at Leger i kombinerte stillinger får samme lønn som det de
hadde som rene klinikere og her gjennom øke rekrutteringen av leger til forskning.
Styret diskuterte saken. Det er forskjellige problemstillinger ved de ulike
universitetene. Stryet ble enige om på sikt å fremme krav om dr. gradstillegg og et
professortillegg som skal betales uavkortet uavhengig av stillingsbrøk.
(3) Strategi for å få universitetene til å gi personer som sitter i kombinerte stillinger og
som ønsker å stå til de er 72 år lov til det.
Styret var prinsipielt ikke imot at 70 åringer skal få anledning til å stå lengre i stilling.
Men det er helt nødvendig å tilføre nye stillinger for den yngre generasjonen. God
erfaren forskerkompetanse har man naturligvis alltid behov for, men det er for få
stillinger.
(4) Diskutere hvordan LVS kan stå bedre rustet til å forhandle i lokale forhandlinger
hvis en større del av lønnsmassen blir lagt ut lokalt. Utsettes til Landsrådsmøte.
(5) Bør LVS og Legeforeningen jobbe for at også forskere skal ha fast tilsetting?
Mange midlertidige stillinger i UH-sektoren. I Spekter-området finnes det ikke en
stillingsbetegnelse som stipendiat. De blir ansatt som forskere. Lønns- og
arbeidsvilkår er helt spesielle. Dette mente styret vi måtte gå videre med og
fremmet derfor krav i Spekter om at disse stillingene innlemmes i As, alternativt at
det inngås en særavtale med Spekter.
(6) Høring – Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering
Se styresak sak 19/16 nr. 4
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